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Begrenset makt for kommunestyrer som skal avvikles
Kommunal Rapport 19.11.2018

Hvilket ansvar og fullmakter har kommunestyret i en kommune de siste månedene før
kommunen slår seg sammen med en annen og et nytt kommunestyre tar over?
Kommunestyret i en kommune som skal slå seg sammen med en annen, får sin makt
avgrenset til det som er nødvendig for å avslutte virksomheten i kommunen, forklarer Jan
Fridthjof Bernt.

SPØRSMÅL: 1) § 27 i inndelingslova sier at kommunestyrets funksjonstid i en kommune
som skal slå seg sammen, er fram til tidspunktet for sammenslåingen. Som legmann tolker
jeg det slik at det da også gjelde for øvrige folkevalgte organ som formannskap råd og
utvalg. Stemmer det?
SVAR: Ja, de sammenslåtte kommunene eksisterer fram til det fastsatte tidspunktet for
sammenslåingen, og det gjelder da ikke bare for kommunestyrene, men også for andre
folkevalgte organer og administrasjonen i de enkelte kommunene. Alle disse handler på
vegne av og på grunnlag av fullmakt fra kommunestyret, og her gjelder den samme
begrensningen som er fastsatt for kommunestyrene i siste setning i § 27: «Deira ansvar og
fullmakter er likevel avgrensa til det som er nødvendig for å avslutte verksemda i dei
eksisterande einingane.»
SPØRSMÅL: 2) Siste setning i §27 har en naturlig begrensning av ansvar og fullmakter. Og
det er til denne begrensningen jeg har spørsmål. Kan et kommunestyre i den gamle
kommunen, i perioden etter konstituering av kommunestyret i den nye kommunen, gjøre
vedtak i en andregangs behandling av en reguleringsplan? Vi forutsetter selvsagt at dette
ikke er en plan som er et stridstema i den nye kommunen.
SVAR: Utgangspunktet må klart nok være at det kan det gamle kommunestyret ikke gjøre.
Andre gangs behandling av reguleringsplan er ikke noe «som er nødvendig for å avslutte
verksemda» i den gamle kommunen. Hvis dette ikke er et stridstema i den nye kommunen,
vil det normalt ikke være noe stort problem med noen måneders forsinkelse før det nye
kommunestyret kan ha fått stadfestet denne planen. Og man kan vel sjelden være sikker på
at det ikke er noen i administrasjonen eller blant de folkevalgte i den nye kommunen som
ikke har kritiske synspunkter på enkeltheter i denne planen. Så spillets regler tilsier at her må
dette vedtaket utsettes til det nye kommunestyret kan treffe vedtak.
En annen sak er hva som kan skje om man treffer et slikt vedtak i det gamle kommunestyret
om et helt ukontroversielt planforslag. Hvis ingen protesterer, er det vel lite sannsynlig at
noen vil finne på å reise spørsmålet om planvedtaket ble truffet av riktig kommunestyre.

Fylkesmannens rett til å omgjøre vedtak
Kommunal Rapport 10.12 2018

Jan Fridthjof Bernt drøfter denne uka fylkesmannens mulighet til å fatte nytt realitetsvedtak
når hun omgjør et kommunalt vedtak .
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.

Kan rådmannen nekte å møte i kontrollutvalget?
Kommunal Rapport 27.11.2018

Et kontrollutvalg kan gjøre de undersøkelser det mener er nødvendig for å utføre sin
lovpålagte oppgave.
SPØRSMÅL: Et kontrollutvalg ba rådmannen å komme til møte og gjøre rede for risikoen for
en fastlegekrise i kommunen, for hva som eventuelt kunne gjøres for å redusere en slik
risiko, og hvordan kommunen administrerte fastlegeordningen. Rådmannen avslo å møte for
kontrollutvalget for å svare på dette. Hun viste til at det her er tale om en tjeneste som styres
nasjonalt, og at forvaltningen av fastlegetilbudet er kommunestyrets ansvar og tema for den
løpende styringsdialogen mellom kommunestyret og rådmannen. Hun fremholdt
at: «Kontrollutvalget har ikke en rett til å grave i rådmannens hode om tanker om framtiden».
Det er politikk, sa hun og gjorde det klart at beslutningen om å ikke møte var en
prinsippavgjørelse». Kommunestyret var imidlertid enig med kontrollutvalget, og påla
rådmannen å møte. Hun etterkom dette, men holdt fast ved at her gikk kontrollutvalget ut
over sine fullmakter etter loven. Hadde hun rett i dette?
SVAR: I kommuneloven § 77 nr. 1 er det fastsatt at kommunestyret velger et kontrollutvalg
for «å forestå det løpende tilsyn med den kommunale og fylkeskommunale forvaltning på
sine vegne». Utvalget «kan hos kommunen eller fylkeskommunen, uten hinder av
taushetsplikt, kreve enhver opplysning, redegjørelse eller ethvert dokument og foreta de
undersøkelser som det finner nødvendig for å gjennomføre oppgavene». I dette ligger at alle
tilsatte, herunder rådmannen, har plikt til å møte for utvalget og svare på de spørsmål det
stiller.
Vi ser nok eksempler på at kontrollutvalg går ut over rammene som det som er naturlig å be
om informasjon om, men dette er det utvalget selv som skal vurdere. Ingen andre kan sette
grenser for hva utvalget vil ta opp og spørre om.
I denne saken vil jeg i alle fall tro at utvalget ikke gikk ut over grensene for det de burde ta
opp. Blant sine andre oppgaver skal kontrollutvalget etter § 77 nr. 4 påse «at det blir
gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger
ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon)».
Det må bety at utvalget kan foreta undersøkelser og stille spørsmål også om en tjeneste som
fastlegetilbudet, med det formål å kaste lys over om man her passer tilstrekkelig godt på å
opprettholde nivået på dette slik at lovgivers forutsetninger og pasienters rett til nødvendig
helsehjelp blir oppfylt.
Hvis rådmannen finner det vanskelig å gi noe presist svar på de spørsmål som blir stilt, vil
hun kunne si det, og eventuelt vise til at vesentlige sider av dette temaet er under politisk
vurdering. Hun er selvsagt ikke eneansvarlig for at det blir gitt et adekvat tilbud, men hun må
sørge for at dette er en sak som settes på dagsordenen hvis dette kan bli vanskelig. Hun har
med andre ord plikt til å møte for og svare kontrollutvalget, uten at det innebærer en plikt til å
gi sikre svar på usikre spørsmål.
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KS og Legeforeningen: Vi må styrke legetjenesten

KS og Legeforeningen: Vi må styrke
legetjenesten
KS og Legeforeningen mener at vi i fellesskap må gjøre det vi
kan for å styrke ledelse av legetjenesten i kommunen. Derfor
har vi i samarbeid utviklet tre anbefalinger for ledelse av
legetjenesten.
Publisert 05.12.2018

KS og Legeforeningen mener at gjennomføringen av disse anbefalingene vil
kunne bidra til bedre pasientopplevelser, bedre kvalitet og pasientsikkerhet for
befolkningen, og til å skape en god samhandlingskultur mellom virksomheter i
kommunal helse- og omsorgstjeneste. Vi har lagt vekt på å peke på gode
løsninger innenfor rammene av gjeldende avtale– og regelverk.
Vår første anbefaling er at kommunens helseledelse og legene sammen bør ha
en prosess hvor de etablerer og oppdaterer en plan for legetjenesten.
Vår andre anbefaling er at kommunens helseledelse og legene bør samarbeide
om hensiktsmessig bruk av lokale aktivitets- og kvalitetsdata som forbedringsog ledelsesverktøy.
Vår tredje anbefaling er at de økonomiske forholdene i samarbeidet mellom
kommunene og fastlegene bør være klarlagt i forkant av plan- og
systemarbeidet.
Anbefalingene ble presentert på fastlegekonferansen 5. desember.
- Lytt til de unge legene
- Fastlegene har en nøkkelrolle i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.
Fastlegeordningen har i stor grad vært en suksess. Samtidig har helse- og
omsorgstjenestene vært gjennom en rivende utvikling i løpet av de årene
ordningen har fungert, sier direktør for arbeidsliv i KS, Tor Arne Gangsø.
I dag er det mulig å løse mange oppgaver i kommunene som tidligere måtte
løses i spesialisthelsetjenesten. Kommunale øyeblikkelig hjelp døgntilbud,
tjenester innenfor rus og psykiatri og andre komplekse sykdomstilstander er
eksempler på dette. I takt med samfunnsutviklingen øker befolkningens
forventninger til helsetjenestene.
http://www.ks.no/fagomrader/helse-og-velferd/helse-og-omsorg/kommunale-helsetjenester/ks-og-legeforeningen-vi-ma-styrke-legetjenesten/
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- Denne utviklingen har skjedd uten større endringer i rammeverket for
fastlegeordningen, og systemet har nå kommet i ubalanse. Det er derfor behov
for å se på fastlegeordningen med nye øyne, sier Gangsø.
Mange fastleger rapporterer om at de har for stort arbeidspress.
- Kommunene er bekymret for at dette kan føre til rekrutteringssvikt og at
erfarne fastleger vurderer å slutte. Skal kommunene klare å bli en attraktiv
arbeidsplass i konkurranse med sykehusene er det helt nødvendig at
kommunene lytter til hva de unge legene mener er viktig for at deres
arbeidshverdag skal være god og faglig spennende. Den beste måten å gi de
erfarne legene en nødvendig avlastning på, er å snu utviklingen slik at de unge
legene ønsker å jobbe som fastleger, sier Gangsø.

Tor Arne Gangsø
Områdedirektør Arbeidsliv
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Rådmannen må forholde seg til folkevalgte organer
Kommunal Rapport 03.12 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.

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.

Orientering fra Rådmann 15.02.2019
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Røyrvik kommune

Møtedato
15.02.2019

Saknr
02/19

Saksbehandler Jorunn Sund
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
18/61 - 4
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Tas til orientering
Saksutredning

Rådmannen er bedt om å orientere om:
· Idrettshall / svømmehall ferdigstillelse og sluttregnskap.
· Oppfølging av kommunestyre vedtak fra selskapskontroll av Joma
Næringspark AS. Hvilke punkter fra vedtaket er gjennomført?
· Joma Næringspark AS fikk 3,1 mill til opprydding når Grong Gruber ble
nedlagt – Hva tenker kommunen skal gjøres her?
· Revisjon av konsesjon NTE – Limingen – Tunnsjøen – Namsvatn.

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon

Kontrollutvalgets årsrapport 2018
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Røyrvik kommune

Møtedato
15.02.2019

Saknr
03/19

Saksbehandler Jorunn Sund
Arkivkode
FE - 033, TI - &14
Arkivsaknr
18/98 - 3
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Det fremlagte forslag til Kontrollutvalgets årsrapport for 2017 til kommunestyret vedtas.
1. Årsrapporten oversendes kommunestyret.
2. Kontrollutvalget innstiller på at kommunestyret gjør slikt vedtak:
Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport for 2017 til orientering

Vedlegg
Årsmelding Røyrvik kommune
Saksutredning
I kommunelovens § 77 heter at Kommunestyret velger selv et kontrollutvalg til å forestå det
løpende tilsyn med den kommunale forvaltning på sine vegne.
Da kontrollutvalget er kommunestyrets hjelpeorgan til å føre det løpende tilsyn og kontroll
med forvaltningen, er det viktig at kommunestyret blir holdt tilstrekkelig orientert om utvalgets
arbeid.
Hvor ofte kontrollutvalget skal ha plikt til å rapportere vil være opp til kommunestyrets
nærmere bestemmelse. Noen slik bestemmelse er ikke vedtatt. Men i merknadene til § 4 i ny
Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner heter det at Utvalget rapporterer
til kommunestyret når det er viktig at dette blir holdt orientert og gitt mulighet til å drøfte
eventuelle tiltak. Dette er det for enkeltsaker over tid etablert fast praksis på.
For øvrig blir alle møteinnkallinger med saksdokumenter sendt ordføreren da denne har
møte- og talerett i kontrollutvalgets møter. Dette fungerer som en informasjon til det politiske
miljøet. Møteinnkallingene med saksdokumenter sendes for øvrig også til rådmannen.
I tillegg har utvalget funnet det formålstjenlig å sende møteprotokollene etter hvert møte til
både ordfører og rådmann. Dette i den hensikt å gi løpende orientering om alle saker som
har vært til behandling i utvalget.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalget anbefales å vedta det fremlagte forslag som kontrollutvalgets årsrapport for
2018.

Kontrollutvalgets
årsmelding 2018
Røyrvik kommune
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1.

Om kontrollutvalget, mandat og sammensetning

1.1

Kontrollutvalgets sammensetning i 2018

Kontrollutvalget er kommunestyrets kontrollorgan. Uvalget velges av kommunestyret og skal
utføre det løpende tilsynet med den kommunale forvaltningen. Alle kommuner skal ha et
kontrollutvalg 1.
Medlemmer

Bertil Jønsson
Eva B B Jåma
Rune Skåren
Jostein Namsvatn

Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem

Varamedlemmer

Jan Ove Govasli

Utvalget størrelse og representasjon i kommunestyret er i henhold til til kravene i
kommuneloven. Kravene i kommuneloven til jevn fordeling mellom kjønnene er ikke ivaretatt.

1.2

Rammer for utvalgets arbeid

Kontrollutvalgets hovedoppgave er å føre tilsyn og kontroll med den kommunale
forvaltningen på vegne av kommunestyret og påse at kommunen har en forsvarlig
revisjonsordning. Kommunestyret kan konkret be utvalget utføre særskilte tilsynsoppgaver
på sine vegne. Kontrollutvalget skal ifølge kommuneloven sørge for at følgende oppgaver blir
utført:

•
•
•
•
•

Regnskapsrevisjon – påse at kommunens regnskaper revideres på en betryggende
måte, avgi uttalelse om årsregnskapet og påse at revisors påpekninger til årsregnskapet
blir fulgt opp.
Forvaltningsrevisjon – utarbeide plan for forvaltningsrevisjon, basert på en overordnet
analyse, følge og rapportere resultatet til kommunestyret.
Eierskapskontroll – utarbeide plan for eierskapskontroll og føre kontroll med forvaltningen
av kommunens interesser i selskaper.
Valg av revisjonsordning – kontrollutvalget avgir innstilling om valg av revisjonsordning til
kommunestyret og eventuelt innstiller på valg av revisor.
Budsjett – utarbeide forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen.

Innenfor disse rammene skal kontrollutvalget utøve tilsynsrollen på vegne av
kommunestyret, for å bidra til god tjenestekvalitet, effektiv ressursutnyttelse og å sikre at
politiske vedtak blir fulgt opp.
I tillegg kan kontrollutvalget på eget initiativ, eller etter vedtak i kommunestyret, ta opp
forhold som kan oppfattes som uønskede eller i strid med mål om en effektiv og forsvarlig
forvaltning av kommunens ressurser. Kontrollutvalget mottar henvendelser / varsler fra
kommunens innbyggere.

1.3

Kontrollutvalgets ressurser

1.3.1 Sekretariat
Kontrollutvalget har sekretariatsbistand fra Konsek Trøndelag IKS, selskapet har 36 eiere.
Sekretariatet skriver saksframstillinger, bistår kontrollutvalget i praktisk tilrettelegging og
oppfølging av møter, utarbeider forslag til plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll,

1

Jf. kommuneloven § 77.1

samt følger opp vedtak. I det løpende arbeidet er sekretariatet bindeledd mellom utvalg og
revisjonsselskap, og utfører oppgaver på vegne av kontrollutvalget.
1.3.2 Revisjon
Røyrvik kommune er medeier i og har avtale om levering av revisjonstjenester med Revisjon
Midt-Norge SA.
1.3.3 Økonomi
For å utøve sin funksjon på en god måte har kontrollutvalget lagt vekt på å be
kommunestyret om økonomiske rammer som muliggjør en høy nok aktivitet.

2.

2.1

Lovpålagte oppgaver

Regnskapsrevisjon

Kontrollutvalget behandler saker om regnskapsrevisjon på flere møter gjennom året. Det er
etablert rutiner for orienteringer fra oppdragsansvarlig revisor i forbindelse med avleggelse
av revisjonsberetning, samt informasjon om planlegging og status for finansiell revisjon og
eventuelle områder det arbeides spesielt med.
Kontrollutvalget skal uttale seg om kommunens årsregnskap. Uttalelsen blir lagt fram for
formannskapet og inngår som beslutningsgrunnlag ved kommunestyrets behandling av
regnskapet for 2018.

2.2

Forvaltningsrevisjon

Kontrollutvalget skal utrede behovet for, planlegge og bestille forvaltningsrevisjoner i
kommunen og resultatene fra arbeidet skal rapporteres til kommunestyret.
Det er gjennomført en selskapskontroll med undersøkelse og forvaltningsrevisjon i
selskapene Joma Næringspark AS, Joma Eiendom AS, Sentrumshandel Røyrvik AS og
Børgefjell Skinn AS som ble levert i 2018.

2.3

Selskapskontroll

Kontrollutvalget skal kontrollere at selskapene som kommunen er eier i blir drevet i tråd med
politiske vedtak og lovverket. Utvalget skal også føre kontroll med at formålet med eierskapet
blir ivaretatt og at eierstyringen er god.
Oppstart selskapskontroll "Joma Næringspark AS" den 16.01.2017 sak 08/17. Sluttbehandlet
og vedtak fra kontrollutvalget oversendt kommunestyre som sak 21 den 24.10.2018

2.4

Påseansvar overfor revisor

Kontrollutvalget skal påse at de formelle kravene til revisor blir overholdt, for eksempel krav
til utdanning, vandel, uavhengighet og objektivitet. Disse forholdene hviler det et ansvar på
revisor å dokumentere, og det er etablert rutiner for at dette skjer. For å følge opp ansvaret
slik det går fram av krav i forskriftene, har kontrollutvlaget lagt vekt på en god dialog med
revisor og løpende informasjon om det løpende revisjonsarbeidet. For regnskapsrevisjon
orienterer oppdragsansvarlig revisor rutinemessig i utvalgets møter. Når det gjelder
forvaltnignsrevisjon er dialogen knyttet til den enkelte undersøkelse.

3.

Annet arbeid i utvalget

3.1

Møter

3.2

Saker

Kontrollutvalget har i 2018 avholdt 4 møter og behandlet 21 saker, 6 av sakene gikk videre til
kommunestyret for endelig behandling.
En stor del av kontrollutvalgets saksbehandling omfatter forhold de er pålagt å arbeide med,
gjennom kravene i kommunelovens § 77 og forskrift om kontrollutvalg. Hvilket fokus som
velges i de ulike arbeidsoppgavene er det i stor grad opp til utvalget å definere selv.
Spesielle saker som er lagt fram er flere henvendelser fra innbyggere i Røyrvik.
Revisjon Midt-Norge SA har på bakgrunn av kontrollutvalgets bestilling gjennomført en
selskapskontroll med undersøkelse og forvaltningsrevisjon i selskapene Joma Næringspark
AS, Joma Eiendom AS, Sentrumshandel Røyrvik AS og Børgefjell Skinn AS som ble levert i
2018.
Selskapskontrollen omfatter en eierskapskontroll, en juridisk vurdering og en
forvaltningsrevisjon. Eierskapskontrollen omfatter hvordan kommunens eierskap i Joma
Næringspark AS utøves. Den juridiske vurderingen ser på Joma Næringspark AS og Joma
Eiendom AS’ forhold til Offentleglova og Lov om offentlige anskaffelser.
Forvaltningsrevisjonen omfatter morselskapet Joma Næringspark AS og de tre
underliggende selskapene.
Kontrollutvalget bad om en tilleggsbestilling: Avklare om smålån, omtalt i rapporten, er i tråd
med aksjelovens Kap. III, deretter at revisor gir en vurdering av konsekvenser og ansvar.
Utdype vurderingen om selskapene er omfattet av offentleglova.

3.3 Opplæring og faglig samarbeid

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

•

4.

Intern samling for alle utvalgsmedlemmer i Trøndelag. Konsek Trøndelag IKS.

Avslutning

Årsmeldingen er en oppsummering av årets virksomhet i kontrollutvalget, utvalgets saker
ligger åpent på sekretariatets hjemmesider: www.konsek.no/royrvik/
Kontrollutvalgets arbeid skal bidra til å styrke tilliten til lokaldemokratiet. Utvalget håper
fjorårets virksomhet har bidratt til dette og vil takke kommunestyret og administrasjonen for
samarbeidet.
Røyrvik kommune 15.02.2019
Kontrollutvalget

