Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Verran kommune
Arkivsak:

19/98

Møtedato/tid:

20.03.2019 Kl 11:00 Felles møte med Steinkjer

Møtested:

Kl 13:30 Møte i kontrollutvalget
Kl 16:00 Høring
Steinkjer, Fylkets hus, møterom Kvenna og Smia

Møtedeltakere:
Helen Fines
Andre N. Skjelstad (Har forfall frem til kl 15:30)
Frank Bartnes
Georg Ekmann (Innkalles til møte for Andre N Skjelstad)

Kopi:
Ordfører, rådmann, Revisjon Midt-Norge
Møtet avvikles for åpne dører, i tråd med kommuneloven § 31.
Eventuelle forfall, eller spørsmål om habilitet, meldes til Konsek Trøndelag IKS
v/Liv Tronstad på telefon 900 38 551, eller e-post: liv.tronsatd@konsek.no
Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.
Steinkjer, 14.03.2019

Helen Fines (sign.)
Leder av kontrollutvalget

Liv Tronstad
Seniorrådgiver
Konsek Trøndelag

Sakliste
Saksnr.
08/19
09/19
10/19
11/19

Sakstittel
Referatsaker 20.03.2019
Skatteoppkreverfunksjonen 2018
Forberedelse av høring
Oppfølging av henvendelse kommunens skadefellings-/fallviltordning - høring

Referatsaker 20.03.2019
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Verran kommune

Møtedato
20.03.2019

Saknr
08/19

Saksbehandler Liv Tronstad
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
18/81 - 8
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Referatsakene tas til orientering.

Vedlegg
Kontrollutvalgets årsrapport 2018
Ø Hårstad - Fallviltordningen i Verran - Korrespondanse med kommunen
Ø Hårsatd - Fallviltorningen i Verran - Korrespondanse med fjellsstyret
Rådmannen må forholde seg til folkevalgte organer
Seks grunner til at kontroll og revisjon trenger....
Saksutredning
Følgende referatsaker vil bli presentert i møtet:
1. Kontrollutvalgets årsrapport 2018 – Saken ble utsatt i kommunestyret (Vedlagt)
2. Brev fra Øystein Hårstad – Fallviltordningen i Verran. Korrespondanse med Verran
kommune. (vedlagt)
3. Brev fra Øystein Hårstad – Fallviltordningen i Verran. Korrespondanse med Inderøy
og Verran fjellstyre. (Vedlagt)
4. Kommunal- og moderniseringsdepartementet: Høring – Ny kontrollutvalgs- og
revisjonsforskrift. Link:
https://www.regjeringen.no/contentassets/b7d8fdeca66d4988b9086c314c287828/hori
ngsnotat_kontrollutvalgs_og_revisjonsforskriften.pdf
5. Fylkesmannen: Rapport fra fylkesmannens dialogmøter 2018. Link:
https://www.fylkesmannen.no/Trondelag/Helse-omsorg-ogsosialtjenester/Helsetjenester/dialogmoter-med-kommunene-i-2018/
6. Fellesnemndas arbeidsutvalg - møte 31.01.2019. Link:
http://217.168.95.230/eInnsyn-stein/Dmb/DmbMeetingDetail?meetingId=1371
7. Fellesnemndas arbeidsutvalg – møte den 07.03.2019. Link:
http://217.168.95.230/eInnsyn-stein/Dmb/DmbMeetingDetail?meetingId=1373
8. Rådmannen må forholde seg til folkevalgte organer – oppslag i Kommunal Rapport
3.12.2018. (Vedlagt)
9. Seks grunner til at kontroll og revisjon trenger mer ressurser – oppslag i Kommunal
Rapport 4.2.2019. (Vedlagt)

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.

Kontrollutvalget i Ullensaker møttes sist uke. Foto: Magnus Knutsen Bjørke

Seks grunner til at kontroll
og revisjon trenger mer
ressurser
KOMMENTAR.Får vi den kontrollen vi trenger i KommuneNorge for en hundrelapp per innbygger? Svaret er åpenbart
nei.
4.2 2019 16:14

Ole Petter Pedersen
utviklingsredaktør i Kommunal Rapport

Bergen er nest verst med 26 kroner
per innbygger. Det blir ikke god
kontroll av slikt. Tvert imot
Forrige uke møttes rundt 650 medlemmer av kontrollutvalg, sekretærer
til kontrollutvalg og kommunerevisorer til den årlige
kontrollutvalgskonferansen i regi av Norges kommunerevisorforbund
(NKRF). Jeg var en av dem som snakket fra podiet. Timingen var god,
siden Kommunal Rapports ukeavis torsdag brakte en større artikkel om
blant annet hvordan kontrollutvalgene ser på egen rolle og betydning.
Mitt utgangspunkt, basert på knapt 20 års erfaring som journalist i
kommunesektoren og på hva Kommunal Rapport har dekket av ulike
saker de siste årene, er at Kommune-Norge bruker altfor lite penger på
kontroll og revisjon.
Ifølge Statistisk sentralbyrå gikk det i 2017 med 524 millioner kroner til
dette formålet, målt som netto driftsutgifter på funksjon 120 i
regnskapssystemet – kontroll og revisjon.
Netto utgifter til kontroll og revisjon i 2017, per innbygger
Kommune Kr per innb
Vefsn
266
Namsos
237
Verdal
215
Hammerfest
191
Levanger
178
Sør-Varanger
177
Vestvågøy
173
Steinkjer
162
Lenvik
157
Eidsberg
152

Om vi bare ser på kommuner over 10.000 innbyggere for å unngå for
mange tilfeldigheter ved så små beløp, topper Vefsn 2017-tabellen med
266 kroner per innbygger. To andre, Namsos og Verdal, har også brukt
over 200 kroner per innbygger på kontroll og revisjon. Lavest ligger
Vestby, som brukte 10 kroner på dette området i 2017, ifølge kommunens
egne regnskapstall. Bergen er nest verst med 26 kroner per innbygger.
Det blir ikke god kontroll av slikt. Tvert imot.

Lokaldemokratiet er en god styreform, men innbyggerne trenger gode
kontrollmekanismer. For det er de som eier kommunen, i motsetning til
hva kanskje en byrådsleder, en ordfører, en kommunedirektør eller
Kommunaldepartementet måtte mene. Hvordan skal velgerne fatte
en god beslutning hvert fjerde år, om de ikke underveis er
løpende orientert om kommunen gjør det den er satt til å
gjøre? Den kontrollen er det ikke en stadig større
kommunikasjonsavdeling som skal ha, det skal utføres av
kontrollutvalget og dernest revisjonen.
Kontrollutvalgene må be om dobbelt så mye penger på 2020budsjettene. Mer ressurser er den eneste måten å få til mer og bedre
kontroll på. Her er seks grunner til hvorfor det trengs mer:
1. Kontrollutvalgene er de eneste som ikke ber om mer penger. Da
får de heller ikke mer å rutte med
Sist Kommunal Rapport spurte medlemmer av kontrollutvalget, var de
såre fornøyd med budsjettrammene. 83 prosent av dem som svarte,
mener rammene er gode nok for 2019. Ta ikke utgangspunkt i hva dere
har i dag, men hva dere mener virkelig ville gjort at det ble mulig å drive
stor nok kontroll. Det handler om godtgjøring til utvalget slik at det
faktisk er mulig å ta en fridag ekstra fra jobb for å følge opp saker, nok
penger til å sette i gang undersøkelser i løpet av året uten å be om penger
fra kommunestyret, nok penger til å ha store nok undersøkelser som
fanger opp både de store og små perspektivene og stort nok sekretariat
som kan jobbe fullstendig uavhengig av revisjonen og være utvalgets
viktigste rådgiver.
2. Statusen er altfor lav
I undersøkelsen som vi refererer til i siste ukeavis, sier 55 prosent av dem
som svarer at utvalget er svært viktig. Bare 8 prosent sier at utvalget har
høy status. For meg er det en selvmotsigelse. Større ressurser vil bety at
utvalget nærmest av seg selv vil få høyere status.
Lav status gjenspeiler seg i at mange ikke ønsker gjenvalg, og ikke minst i
måten utvalgene blir presentert av kommunen selv på. Jeg sjekket de
største kommunene, og allerede i Norges fjerde største kommune fant jeg
et eksempel på hvor stemoderlig utvalget blir håndtert på kommunens
nettsider. Ifølge Stavanger kommune har utvalget hatt ett møte i 2018,
10. april. Det er “ikke publisert”. I 2019 er det helt irrelevant for brukeren
hvilke tekniske utfordringer som ligger bak. Etter valget må utvalget
presenteres like godt som kommunestyret, og det må være mulig å

kontakte hvert enkelt medlem av utvalget, ved at e-post og eventuelt
mobiltelefon er oppgitt. Elendig presentasjon på nettsidene er et tegn på
den lave statusen.
3. Kontrollutvalget må nå ut til sine egentlige oppdragsgivere –
eierne!
Utvalget må alltid huske at de egentlig rapporterer til eierne. Blikket må
også løftes fra detaljene i undersøkelsene. Tenk deg en revisor som
kontrollerer at antallet voksne psykisk utviklingshemmede som
rapporteres til staten, stemmer overens med det antallet kommunen
faktisk har definert som utviklingshemmede. Svaret på den
undersøkelsen vil være at alt er korrekt. Men om revisor kontrollerer
hvordan kommunen involverer de personene som faktisk blir klassifisert
som utviklingshemmede, eller deres verger, blir oppgaven og kanskje
svaret et helt annet. Man kan ikke bli så opptatt av detaljene, at man
glemmer det store bildet.
4. Altfor få undersøker om ting går riktig for seg
Det er nesten ikke mulig å bli dømt for korrupsjon i Norge. I 2017 var det
ingen kommunale saksbehandlere som led den skjebnen, ifølge
oversikten fra Transparency International Norge. For 2018 fant jeg ett
tilfelle av domfellelse i tingretten. Flere kontroller vil i det minste øke
risikoen for å bli oppdaget. Hvor var kontrollen da Oslo kommune skulle
ut i boligmarkedet? “I mange av sakene fremhever (…) domstolene de
samfunnsskadelige aspektene ved korrupsjon, og at oppdagelsesrisikoen
ofte er liten”, skriver Transparency i sin årsrapport.
5. Kontakten med næringslivet kontrolleres for lite
Kommunal Rapport har skrevet en rekke saker om blant annet kjøp av
helsetjenester i blant annet Grimstad, Lenvik og Spydeberg. Hvis din
kommune kjøper inn helse- og sosialtjenester fra private, må du
kontinuerlig kontrollere at utbetalingene er korrekte og at tjenesten er
riktig dimensjonert. Det er så mange beviser på feil, at å tro alt er i orden,
i din kommune er naivt. Kontrollutvalget får et nytt verktøy i den nye
kommuneloven – utvalget kan undersøke forhold ute i de private
selskapene. Det blir spennende å se hvor mange som griper den
anledningen.
6. Faktasjekk det politisk aktuelle

Ressursene til kontroll og revisjon er så små, at det er umulig å rekke
over store, viktige områder. Ifølge forvaltningsrevisjonsregisteret til
NKRF, var det i perioden 2014–18 én forvaltningsrevisjon om ett av de
mest omstridte kommunale tilbudene de siste årene, fastlegeordningen.
Er det ikke relevant med kommunalt baserte undersøkelser om hvordan
denne faktisk fungerer, selv om det også finnes nasjonale perspektiver?
Ifølge samme database var det i fjor én forvaltningsrevisjon som omfattet
varsling – men det har vært flere granskinger som har oppstått på grunn
av en skandale. Ville det ikke være bra å kontrollere systemene før
skaden skjer? Da rekker det ikke langt med 26 kroner per innbygger,
heller ikke med 100.

Skatteoppkreverfunksjonen 2018
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Verran kommune

Møtedato
20.03.2019

Saknr
09/19

Saksbehandler Liv Tronstad
Arkivkode
FE - 212
Arkivsaknr
18/189 - 7
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
1. Kontrollutvalget tar Skatteoppkreverens årsrapport for skatteregnskapet 2018 til
orientering.
2. Kontrollutvalget tar Skatteetatens kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreveren for
Verran kommune til orientering.
3. Saken oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak:
1. Kommunestyret tar Skatteoppkreverens årsrapport for skatteregnskapet 2018 til
orientering.
2. Kommunestyret tar Skatteetatens kontrollrapport 2018 vedrørende
skatteoppkreveren for Verran kommune til orientering.

Saksutredning
Saksutredning
Skatteoppkreveren
Skatteoppkreverens ansvar og myndighet følger av skattebetalingsloven og "Instruks for
skatteoppkrevere" av 8. april 2014.
Skatteoppkreveren Inn-Trøndelag i ivaretar skatteoppkreverfunksjonen i kommunene
Steinkjer, Inderøy, Snåsa og Verran, og er et interkommunalt samarbeide. De selger også
tjenester til Grong kommune. Verran kommune er vertskommune for Skatteoppkreveren InnTrøndelag, og det er rådmannen i Verran som har ansvaret for å påse at tjenesten er iht lov
og forskrift, og at deltagerne i samarbeidet får de tjenesten de skal ha.
Den enkelte deltagerkommunen har også et selvstendig ansvar for å påse at de tjenestene
Skatteoppkreveren Inn-Trøndelag skal levere blir levert i samsvar med avtale og iht til lov og
forskrift.
Ved behandlingen av skatteoppkreverfunksjonen for 2017 var det fra skatteetaten påpekt
flere mangler vedrørende skatteoppkreverfunksjonen, og kommunestyret fattet følgende
vedtak i sak 16/2018:
1. Kommunestyret tar Skattekontorets kontrollrapport 2017 vedr.
skatteoppkreverfunksjonen for Verran kommune til orientering
2. Kommunestyret ser alvorlig på skattekontorets påpekninger overfor
skatteoppkreveren, og ber rådmannen om å få dette i orden.
3. Kommunestyret ber om en skriftlig fremdriftsplan innen 30. juni i år som viser når
tjenesten vil være brakt i orden
Saken ble fulgt opp med egen sak i kommunestyret, sak 48/18 den 26. juni 2018

Skatteoppkreverens årsrapport om Verran kommunes skatteregnskap for 2018
Den totale skatteinngangen for året 2018 utgjorde kr. 211.506.920. Tilsvarende tall for 2017
var kr. 203.170.055. Tallmaterialet er nærmere forklart i skatteoppkreverens årsrapport.

I årsrapporten skriver skatteoppkreveren at Inn-Trøndelag skatteoppkreverkontor har hatt for
lav bemanning i 2018, pga. sykefravær og vakanser. Fra 2019 er kontoret fullt bemannet.

Skattekontoret
Skattekontoret har faglig ansvar og instruksjonsmyndighet overfor skatteoppkreverne.
Grunnlaget for skattekontorets styring av skatteoppkreverne er "Instruks for skattekontorenes
styring og oppfølging av skatteoppkreverne" av 1. januar 2014. Grunnlaget for
skattekontorets kontroll av skatteoppkreverne er "Instruks for skattekontorenes kontroll av
skatteoppkreverne" av 16. mai 2018.
Skattekontoret gjennomfører jevnlig kontroll med skatteoppkreveren, og utarbeider hvert år
en kontrollrapport som sendes til kommunestyret, med gjenpart til kontrollutvalget.
Rapporten skal avklare om skatteoppkreverfunksjonen blir utøvd tilfredsstillende i forhold til
regelverket på disse områdene:
• Internkontroll
• Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av skatteregnskapet
• Innkreving- og oppfølgingsarbeidet
• Arbeidsgiverkontroll

Skatteetaten har pålagt Inn-Trøndelag skatteoppkreverkontor å etablere rutiner for å gi
tilbakemelding på kontrollrapporter, og dette er tatt til etterretning.
Videre har Skatteetaten gitt pålegg knyttet til "herreløse poster", manuelle bilag, avstemming
av arbeidsgivere og ajourhold av arbeidsliste i SOFIE. Skatteoppkreveren har opplyst at
dette vil bli gjennomført i 2019.
Ut over påleggene mener Skatteetaten at regnskapsføringen, avleggelsen av
skatteregnskapet og innkrevingen” i det alt vesentlige” er i samsvar med gjeldende regelverk.
Omfanget av arbeidsgiverkontrollen ligger også i 2018 langt under minstekravet.

Kontrollutvalgssekretariatets vurdering
Det er ingen krav til kommunens formelle behandling av kontrollrapporten. Kontrollutvalget
har likevel plikt til å følge opp at kommunen ivaretar skatteoppkreverfunksjonen på en tilfredsstillende måte, og at den utøves i samsvar med regelverket og eventuelle pålegg fra
skatteetaten.
Ved behandlingen av skatteoppkreverfunksjonen for 2017 påpekte kontrollutvalget og
kommunestyret at Skatteoppkreveren i Inn-Trøndelag ikke utførte tjenester for Verran
kommune i samsvar med avtalen. Rådmannen har tatt tak i dette, og situasjonen ser ut til å
være bedre for 2018 og påleggene fra Skatteetaten blir nå fulgt opp

Forberedelse av høring
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Verran kommune

Møtedato
20.03.2019

Saknr
10/19

Saksbehandler Einar Sandlund
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
18/352 - 35
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Høringen gjennomføres slik:
· Leder innleder
· Hovedutspørrer stiller spørsmål
· Øvrige i utvalget kan komme med oppfølgingsspørsmål
· Hver får mulighet til å gi en kort redegjørelse (maks 3 min)

Vedlegg
Avtale om tjenestekjøp - skadefellingsleder
Instruks skadefellingslag
Avtale Fjellstyret - fallvilt
Instruks fallvilt
Instruks jaktoppsyn og ettesøk-skadeskutt vilt
Ettersøkfallvilt i Verran - svar fra Fylkesmannen 1
Fallvilt Verran - svar fra Fylkesmannen 2
Saksutredning
Viser til kontrollutvalgets møte 21.01.2019, sak 02/2019 og 03/2019 der kontrollutvalget
gjorde slikt vedtak:
Sak 02/19
1. Kontrollutvalget slutter seg til prinsippene for høring som er beskrevet i veilederen fra
FKT, og reglementet som er vedlagt veilederen så langt de passer.
2. I forbindelse med en høring åpner kontrollutvalget for at de hørte kan ha med seg
bisitter dersom dette er avtalt på forhånd
3. Ved høring der personer utenfra (ikke ansatte i kommunen) er invitert/bedt om å møte,
skal disse få dekt kjøring til og fra høringen.

Sak 03/19
Begrunnet i at et fåtall av medlemmene kunne møte i kontrollutvalgets møte den
21.01.19 innkalles det gamle skadefellingslaget og rådmannen på ny til åpen høring
onsdag 20.3.19. Høringen gjennomføres dersom et tilstrekkelig antall av lagets gamle
medlemmer kan delta. Høringssekvensen vil bli dokumentert med lyd og bilde for å
sikre grunnlaget for en oppsummerende rapport.

Den 28. februar ble det sendt ut invitasjon til det gamle skadefellingslaget om høring den
20.03.2019 på fylkets hus i Steinkjer. 11 av 14 personer har svart innen fristen, og 9
personer har bekreftet at de kommer.
Ifm gjennomføring av høring den 20.03.2019 er det behov for å klargjøre problemstillinger og
hvordan høringen skal gjennomføres på best mulig måte.
Kontrollutvalget må forberede de spørsmål som ønskes belyst i saken, hvem som skal lede

utspørringen og hvordan den skal gjennomføres i praksis.
Spørsmålene bør ta utgangspunkt i vedlagte tjenesteleveranseavtaler med fjellstyret og
instrukser. Spørsmålene skal omfatte funksjon; og ikke person. I en høring åpnes det ikke for
motspørsmål eller debatt. Det vil ikke bli mulighet for de hørte til å stille spørsmål.
Det skilles på perioden før masseutmelding fra skadefellingslaget, og tiden etter dette. Det er
perioden frem til masseutmeldingen som vil være gjenstand for skadefellingshøringen
Høringen splittes mellom følgende tema:
· Skadefelling
· Fallvilt

I tillegg vil det være ulikt hva hver enkelt skal høres i.
· Det gamle skadefellingslaget (de som har meldt se ut, de som fortsatt er en del av
skadefellingslaget og leder) høres i skadefellingsdelen sammen med kommunen
· Når det gjelder fallviltdelen er det naturlig at Hopstad som har rettet henvendelsen
til kontrollutvalget blir hørt samt fallviltleder og kommunen.

Sekretariatet vil bistå kontrollutvalget på vanlig måte under høringen, samt sørge for at
høringen blir tatt opp.

Kontrollutvalgssekretariatets vurdering
Det er nødvendig for kontrollutvalget å legge en del premisser til grunn før høringen
gjennomføres.
Saken legges med dette frem til drøfting.

Instruks for komm unalt skadefellingslag og skadefellingsleder i Verran

1. Oppdrag og omfang

Det kommunale skadefellingslaget i Verran kan påta seg skadefellingsoppdrag innenfor kommunens
grenser. Skadefellingslaget skal ta seg av skadefellinger etter tillatelse fra Fylkesmannen i NordTrøndelag, Miljødirektoratet eller politiet. Verran kommune kan også kalle ut laget for åta seg av
ettersøk og avlivning av skadet og såret rovvilt. Skadefellingslaget kan også gis andre oppdrag av
kommunen. Avtale om ledelse av skadefellingslaget er inngått med Verran og Inderøy Fjellstyret.
2. Krav for å bli medlem av skadefellingslaget
Medlemmene skal i henhold til inngått oppdragsavtale:
a) Avlegge årlig skyteprøve for storvilt og være registrert i jegerregisteret.
b) Ha bred erfaring fra storviltjakt, og ellers ha stor interesse for jakt.
c) På forespørsel kunne frambringe en vandelsattest, som kan bekrefte at vedkommende ikke har
dom på seg for ulovlig utøvelse av jakt eller ulovlig bruk av våpen.
d) Være villig til å oppdatere seg faglig og delta på relevante kurs.
e) Møte på de skytetreningene som arrangeres i regi av skadefellingslaget hvert år.
f) Forplikte seg til å være tilgjengelig i løpet av kort tid ved en skadefellingssituasjon.
3. Administrasjon
Administrasjon av skadefellingslaget ivaretas av Verran kommune. Kommunen har ansvar for å
sammen med skadefellingsleder plukke ut aktuelle medlemmer ut fra geografi og kompetanse til de
enkelte oppdragene gjennom skadefellingslaget. Det er ønskelig med minst 15 tilgjengelige
medlemmer i skadefellingslaget. Oppdrag godtgjøres i henhold til forskrift om forvaltning av rovvilt §
9a, "Godtgjøring ved fellingsforsøk". Time- og kjørelister skal samles inn av skadefellingsleder og
sendes kommunen innen 3 dager etter avsluttet oppdrag. Skytetrening og kurs godtgjøres ikke.
4. Ved aktivt oppdrag
Medlemmer av skadefellingslaget er å anse som ansatt i kommunen når gruppen har fått et
skadefellingsoppdrag og er på veg til dette. Hver jeger skal være ansvarlig for å stille med bevis på
betalt jegeravgift, egne våpen, våpenkort, dokumentasjon på bestått storviltprøve og ammunisjon.
Verran kommune har ansvar for forsikring av de som til en hver tid deltar aktivt på fellingslaget.

5. Presse
Administrasjonen i Verran kommune uttaler seg til pressen, eventuelt delegeres ansvaret til
skadefellingsleder. Skadefellingslagets medlemmer skal henvise til kommunens administrasjon ved
spørsmål.

6. Evaluering
Alle oppdrag skal evalueres, og skadefellingsleder skal skrive rapport som leveres kommunen innen 3
dager etter avsluttet oppdrag. Skadefellingsleder skal også førenøyaktig liste over hvilke jegere som
til en hver tid er aktivt ute på skadefellingsoppdrag.

7. Oppdragsavtale
Verran kommune inngår oppdragsavtale med hvert enkelt medlem av skadefellingslaget.

MOTTATT

1 9 DES 2017
AVTALE OM TJENESTEKJØP- FALLVILTARBEID I VERRAN KOMMUNE

Verran k
Arkivnr.

Mellom Verran kommune (heretter kalt VK) og Verran/Inderøy Fjellstyre (heretter kalt fjellstyret) er det
inngått følgende avtale om tjenestekjøp:
1. Oppdragets omfang
VK kjøper fallviltarbeid-tjenester fra fjellstyret. Dette omfatter:
a.
b.
c.
d.

Mottak av meldinger om skadet/påkjørt/omkommet vilt
Ettersøk og avliving av skadet vilt
Ivaretakelse av kjøtt mv
Rapportering til VK

Arbeidsområde er hele Verran kommune.
2. Instruks
Det er utarbeidet egen instruks for gjennomføringen av oppdraget.
3. Godtgjøring
Oppdraget godtgjøres etter regning fra fjellstyret. Regningen skal spesifisere timeforbruk,
kjøregodtgjøring og andre ytelser. Timesats er ordinær timelønn for personellet med påslag for sosiale
utgifter mv. I tillegg ytes en årlig godtgjøring på kr. 5.000 for administrasjon av ordningen,
utstyr, arbeidsklær mv. VK stiller noe tidligere innkjøpt utstyr til disposisjon.
4. Personell
Løpende engasjement av fallviltpersonell overtas av fjellstyret. Dette gjelder en person. For øvrig kan
fjellstyret engasjere nødvendig antall personer. Spredning i bosted/utrykningssted bør
tilstrebes.
5. Varighet og oppsigelse
Avtalen inngås for perioden 2017-2019. Gjensidig oppsigelsesfrist er 3 måneder i avtaleperioden.

6.Und~ftet
Dato:

&' -1
ommune

Verran/Inderøy fjellstyre

~)&

~we/4'1(

Ole Tronstad
Styreleder

·

b

INSTRUKS FOR FALLVILTARBEID I VERRAN KOMMUNE
1. Definisjon
Fallviltarbeid omfatter:
 Ettersøk og friskmelding/avliving av skadde dyr
 Håndtering av kjøtt mv ved avliving og drepte dyr
 Rapportering
 Andre oppdrag f.eks fjerning av sjenerende kadaver osv.
2. Ettersøk
Normalt mottas melding om skadet dyr fra politiets operasjonssentral, lokalt politi eller direkte
fra publikum. Fallviltpersonell rykker ut på meldingen og sjekker spor, leter etter blodspor mv.
Utrykningen har to forløp:
 Dyret friskmeldes (ingen blodspor, vitneforklaring tilsier at det ikke er skadd)
 Ettersøk og avliving gjennomføres (dyret er skadd)
3. Omfang av ettersøk
Ettersøk etter skadde dyr gjennomføres normalt av to personer. Om det anses nødvendig brukes
hund og hundefører i tillegg, og da godkjent ettersøkshund. Ved rekvirering av personell skal
primært de faste engasjerte ettersøkspersoner brukes.
Ettersøk utover ett døgn og/eller med mer enn tre peroner skal klareres med Verran kommune
v/Fagsjef Plan og utvikling før det iverksettes.
4. Håndtering av kjøtt mv. ved avliving og drepte dyr
Kjøtt som er egnet til menneskeføde transporteres så raskt som mulig til Vilteksperten i Stod.
Kjøtt som ikke er egnet til menneskeføde leveres til destruksjon (Norsk Protein, Mosvik).
Kjøtt gis ikke bort eller selges utover dette.
5. Rapportering
Etter endt oppdrag skal rapport straks sendes Verran kommune. Til rapporteringen benyttes
fastsatt skjema som skal fylles ut nøyaktig.
6. Sikkerhet
Under arbeid på/ved veg skal sikkerheten ivaretas ved bruk av roterende gult lys på bil, personell
skal ha godkjent refleksvest eller tilsvarende bekledning.

INSTRUKS FOR JAKTOPPSYN - STORVILTJAKT (rev. 01.06.17 )
1.

Hjemm el

Jaktoppsyn er etablert av Verran kommunes viltmyndighet med hjemmel i viltloven.
Hjemmel for kontroll finnes i viltloven§ 41. (kontroll med betalt jegeravgift) og forskrift om
utøvelse av jakt, felling og fangs § 37. (plikt til åla seg kontrollere).
2.

Veiing
Alle felte dyr (elg og hjort) skal veies av jaktoppsynet. Unntak for dyr levert direkte til slakteri,
for disse legges vektkvittering fra slakteriet til grunn.
Veiing foretas enten av hele dyr (opphengt) eller av partert dyr.

3.

Varsling om felling
Ved felling skal jaktleder straks melde fra til jaktoppsynet. Tidspunkt for veiing av slaktet
avtales. Det skal etterstrebes å få godt planlagte "veieruter" slik at oppdraget blir effektivt
gjennomført.

4.

Innsamling av kjever og kjønnsorgan (kun elg)
I forbindelse med veiingen samler jaktoppsynet inn kjeven og kjønnsorgan (kun for hunndyr)
av det aktuelle dyret. Jaktlaget skal ha tatt ut kjeven og kjønnsorganet og fylt ut og satt på
kjevelapp. Det kontrolleres at den framlagte kjeven stammer fra det aktuelle dyret.

5.

Kontroll av kjever og kjønnsorgan (kun elg)
Kontroll av kjever og kjønnsorgan gjennomføres av jaktoppsynet i etterkant av jaktperioden.
Verran kommune stiller dypfryser til disposisjon for oppbevaring av materialet til kontrollen
er gjennomført. Etter at kontroll er gjennomført, sendes materialet til destruksjon.

6.

Kontroll av dokumenter mv.
Det gjennomføres stikkprøvekontroller av jaktlagets dokumenter (skyteprøve, jegeravgift og
avtale om godkjent ettersøkshund)

)
7.

Organisering og ledelse av ettersøk- skadeskutt vilt
Jaktlagene er etter forskriftens § 27 sjøl ansvarlig for å gjennomføre ettersøk etter
skadeskutt dyr. Dersom dyret går over valdgrensen har jaktlaget ikke rett til ettersøk utover
den dag dyret går over på nabovaldet. Jaktoppsynet skal i slike tilfeller organisere og
gjennomføre videre ettersøk om det er behov for det.
Jaktlaget er jfr § 27 tredje ledd pliktig til å bistå viltmyndigheten i slikt ettersøk. Dette gjelder
også bistand med godkjent ettersøkshund iht den plikt jaktlaget har til å stille med godkjent
hund. Ordinær jakt kan ikke igangsettes før skadeskutt dyr er funnet eller friskmeldt.
Jaktoppsynet delegeres den myndighet kommunens viltorgan har til å avslutte ettersøk.

Fra:
Sendt:
Til:
Kopi:
Emne:

Lars Ole Hopstad <lars.ole.hopstad@hotmail.com>
11. mars 2019 21:05
Helen Fines; Liv Tronstad; Einar Sandlund
Anders Lindstrøm; Gunvor Aursjø
Fwd: Ettersøk/fallvilt i Verran

Hei dette er et vedlegg jeg ønsker at dere ser på sammen med alt det andre som er kommet inn
til kontrollutvalget vedrørende fallviltordningen i Verran Kommune.
Skaff deg Outlook for Android <https://aka.ms/ghei36>

Fra: Rangbru, Bjørn
Sendt: mandag 11. februar, 16:11
Emne: Fwd: Ettersøk/fallvilt
Til: lars.ole.hopstad@hotmail.com <mailto:lars.ole.hopstad@hotmail.com>
Hei
Takk for e-post. Spørsmålene dine kan være litt vanskelige å svare på og temaene «reguleres»
av flere lovverk og myndigheter. Mattilsynet er sentral myndighet til flere tema. Jeg vil anbefale
at du kontakter Mattilsynet om drikkevann. Under har jeg limt inn spørsmålene fra deg og gitt
noen kommentarer under.
Spørsmål:
Hvist en kommunal fallvilt arbeider ikke går flere ettersøk på flere forskjellige dyr som han er
pålagt gjennom
kontrakt i kommunen. Hvilken lover blir da brutt? Finnes det noen skrift der dette er pålagt?
Kommunen har ansvaret for ettersøk av skadet hjortevilt. Dette er hjemlet i Forskrift om utøvelse
av jakt, felling og fangst. Jf. § 29. om avliving av skadet storvilt utenom ordinær jakttid eller
fellingsperiode.
«Den som utenom ordinær jakttid eller fellingsperiode kommer over skadet storvilt eller
kongeørn som er påført store lidelser og ikke kan leve eller bli frisk, skal umiddelbart melde dette
til kommunen. Kommunen skal sørge for avliving dersom dyret ikke kan bli friskt».
Dersom det ikke utføres ettersøk i henhold til kontrakten med kommunen høres det ut som om
det kan være brudd på kontrakten mellom kommune og ettersøkspersonell. Resultatet kan bli at
kommunens ansvar etter § 29 i Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst ikke overholdes.
Dyrevernloven hvor Mattilsynet er myndighet vil også kunne være relevant her.
Spørsmål
Hva om CWD prøver ikke blir tatt av dyr det skal taes prøver av? døde som påkjørte. Hvilken
lover blir da brutt?
Finnes det noen skrift der dette er pålagt?
Alle fallvilt av elg, hjort, rådyr og villrein som er ett år eller eldre skal testes for skrantesjuke.
Fallvilt er dyr som er påkjørt, er funnet død i naturen eller som er avlivet utenom ordinær jakt.
Dyret testes for skrantesjuke ved at en hjerneprøve sendes til Veterinærinstituttet for
undersøkelse. Kommunen og kommunalt ettersøkspersonell er derfor pålagt å varsle lokalt
Mattilsyn om alle fallvilt av hjortevilt som er eldre enn 12 måneder. Hensikten er at det skal tas

prøver av dyret.
Varslingsplikt for fallvilt og skrantesyke er beskrevet i forskrift om midlertidige tiltak for å
begrense spredning av CWD § 8.
Forskrift om tiltak for å begrense spredning av Chronic Wasting Disease (CWD). §
8.Varslingsplikt
Dyreeier, dyretransportør eller annen som har ansvar for hjortedyr skal snarest varsle det lokale
Mattilsynet om:
- levende, avlivede eller døde hjortedyr som viser, eller har vist, nevrologiske eller
atferdsmessige forstyrrelser eller en gradvis forringelse av den generelle helsetilstanden eller
sterk avmagring.
- hjortedyr eldre enn 12 måneder som har dødd eller blitt avlivet. Varslingsplikten gjelder ikke for
dyr som blir slaktet for human konsum.
Varslingsplikten gjelder også for andre som etter avtale fører tilsyn med, eller har oppdrag i
tilknytning til, ville hjortedyr. Likeledes for den som fôrer hjortedyr etter tillatelse gitt med
hjemmel i denne forskriften.
I mange tilfeller er det ressursbesparende at kommunalt ettersøkspersonell, som likevel er ute
og håndterer fallvilt, tar ut prøvene i stedet for Mattilsynet. Kommunen kan ta kontakt med
Mattilsynet lokalt for opplæring i prøvetaking av fallvilt. Der opplæring ikke er gitt, tar Mattilsynet
prøver. Dersom kommunen ikke varsler lokalt mattilsyn eller tar CWD prøver i henhold til § 8,
vil dette kunne være et brudd på forskriften.
spørsmål
Hva om fallviltarbeider ikke fjerner dyr nær drikkevannskilde og er til sjenanse hvilken lover blir
da brutt?Finnes
det noen skrift der dette er pålagt?
Det vil kunne være en vurderingssak om når et dødt hjortevilt utgjøre fare for forurensning.
Drikkevannsforskriften. § 4.Forurensning, aktuell å vurdere.
Det er forbudt å forurense drikkevann. Forbudet omfatter alle aktiviteter som medfører fare for at
drikkevannet blir forurenset. Mattilsynet har et særlig ansvar knyttet til drikkevannskvalitet. Det
vil antagelig være mest riktig at du henvender deg til mattilsynet for å få dette spørsmålet
vurdert.
Med vennlig hilsen
Bjørn Rangbru
seniorrådgiver

Telefon:
E-post:
Web:
73 19 92 03
fmtlbra@fylkesmannen.no <mailto:fmtlbra@fylkesmannen.no>
www.fylkesmannen.no/tl <http://www.fylkesmannen.no/tl>

Fra:
Sendt:
Til:
Kopi:
Emne:

Lars Ole Hopstad <lars.ole.hopstad@hotmail.com>
11. mars 2019 21:18
Helen Fines; Liv Tronstad; Einar Sandlund
Anders Lindstrøm; Gunvor Aursjø
Fwd: Fallvilt verran

Vedlegg til samme sak.svar fra fylkesmannen
Skaff deg Outlook for Android <https://aka.ms/ghei36>

Fra: Rangbru, Bjørn
Sendt: onsdag 20. februar, 08:11
Emne: SV: Fallvilt verran
Til: Lars Ole Hopstad

Hei
Absolutt. Bare bruk e-posten
Kommunen kan ikke gi fra seg ansvaret om å følge opp lovpålagte oppgaver. De kan kjøpe
tjeneste på oppgaven, men de har fortsatt ansvaret for at oppgaven blir utført. Dersom det er
problemer med at oppgaven utføres bør kommunen finne andre fungerende løsninger.
Med vennlig hilsen
Bjørn Rangbru
seniorrådgiver

Telefon:
E-post:
Web:
73 19 92 03
fmtlbra@fylkesmannen.no <mailto:fmtlbra@fylkesmannen.no>

Oppfølging av henvendelse kommunens skadefellings/fallviltordning - høring
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Verran kommune

Møtedato
20.03.2019

Saknr
11/19

Saksbehandler Einar Sandlund
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
18/352 - 29
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
1. Kontrollutvalget tar høringen til orientering.
2. ………
Vedlegg
Invitasjon til møte i Verran kontrollutvalg 20.03.2019 - informasjonsinnhenting vedr.
kommunens skadefellingslags- og fallviltordning
Saksutredning
Kontrollutvalget har i 2018 behandlet to saker i tilknytning til henvendelse til kontrollutvalget
vedr. fallviltordning og skadefellingslag, senest sak 028/18 der kontrollutvalget fikk en
orientering fra administrasjonen i møte 29.10.2018.Kontrollutvalget fikk i denne saken en
grundig redegjørelse fra administrasjonen og fattet slikt vedtak:
1. Kontrollutvalget tar den gitt informasjon til orientering.
2. På neste møte innkalles det gamle skadefellingslaget og de rådmannen bemyndiger til å
møte fra administrasjonen.
Iht. vedtakets punkt 2 har kontrollutvalget gjort vedtak om å kalle inn personer utenfor
administrasjonen til å informere i en sak. Tema for høringen er kommunens skadefellings- og
fallviltordning.
Kontrollutvalget gjorde i sak 03/19 den 21.01.19 slikt vedtak:
Begrunnet i at et fåtall av medlemmene kunne møte i kontrollutvalgets møte den
21.01.19 innkalles det gamle skadefellingslaget og rådmannen på ny til åpen høring
onsdag 20.3.19. Høringen gjennomføres dersom et tilstrekkelig antall av lagets gamle
medlemmer kan delta. Høringssekvensen vil bli dokumentert med lyd og bilde for å sikre
grunnlaget for en oppsummerende rapport.
Medlemmene av det gamle skadefellingslaget har i mail den 28.02.19, jfr. vedlegg, blitt
invitert til kontrollutvalgets møte 20.03.19 for å høre de vedrørende kommunens
skadefellings- og fallviltordning. Av de 13 det gjelder har 10 svart positivt at de kan møte. I
tillegg kommer rådmannen og/eller den/de hun bemyndiger til å møte.
Kontrollutvalget fattet i sak 02/19 vedtak om prinsipper m.v. for høringen:
1. Kontrollutvalget slutter seg til prinsippene for høring som er beskrevet i veilederen fra
FKT, og reglementet som er vedlagt veilederen så langt de passer.
2. I forbindelse med en høring åpner kontrollutvalget for at de hørte kan ha med seg
bisitter dersom dette er avtalt på forhånd
3. Ved høring der personer utenfra (ikke ansatte i kommunen) er invitert/bedt om å møte,
skal disse få dekt kjøring til og fra høringen.

Kontrollutvalgssekretariatets vurdering
Kontrollutvalget anbefales å ta høringen til orientering. Utover dette legges saken frem uten
nærmere forslag til vedtak. Ut fra det som kommer frem i høringen må kontrollutvalget selv

vurdere hvordan saken skal følges opp.

