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Fylkesmannens rett til å omgjøre vedtak
Kommunal Rapport 10.12 2018

Min konklusjon er at slik loven lyder i dag, vil en fylkesmann kunne treffe nytt realitetsvedtak når hun
omgjør et kommunalt vedtak etter plan- og bygningsloven «av eget tiltak», altså utenfor klagesak.
SPØRSMÅL: Kan fylkesmannen omgjøre et kommunalt vedtak etter plan- og bygningsloven og treffe
et nytt vedtak i stedet, eller kan hun bare oppheve det ugyldige vedtaket?

SVAR: Det alminnelige utgangspunkt er etter forvaltningsloven § 35 andre avsnitt at klageinstans kan
omgjøre vedtak av eget tiltak – altså selv om det ikke er påklaget – hvis det (§ 35, første avsnitt,
bokstav c) «må anses ugyldig». Ved omgjøring ut fra denne bestemmelsen vil klageinstansen kunne
velge mellom å oppheve vedtaket eller treffe nytt vedtak i saken.
I fjerde avsnitt i § 35 fastslås imidlertid at bestemmelsene om klageinstansens kompetanse til å
omgjøre av eget tiltak, ikke gjelder bl.a. for «statlige organer som er klageinstans etter § 28 annet ledd
første eller annet punktum». Dette unntaket gjelder imidlertid ikke når klageretten er forankret i særlov,
se § 35 siste avsnitt, bare der den følger av § 28. Første setning i § 28 andre avsnitt («punktum» og
«ledd») angår intern klagebehandling innen den enkelte kommune eller fylkeskommune, og andre
setning omtaler den helt spesielle situasjon der det er kommunestyret eller fylkestinget som har truffet
det påklagde vedtaket, noe som betyr at intern kommunal klagebehandling ville være problematisk.
Begrunnelsen for begrensningen i adgang til omgjøring av eget tiltak i disse situasjonene er hensynet
til det kommunale selvstyre. Det er kontroversielt når statlige organer har fått kompetanse til å
overprøve forvaltningsskjønn utøvd av kommunale organer ved klage fra part i saken, men dette er
begrunnet i hensynet til borgerens rettssikkerhet. Ved omgjøring av eget tiltak gjør ikke dette hensynet
seg gjeldende i samme grad. Parten har altså ikke klaget, og i praksis blir det normalt et spørsmål om
omgjøring til skade for parten, f.eks. fordi det er gitt en tillatelse eller dispensasjon som fylkesmannen
mener ikke burde vært gitt.
Fylkesmannen har kompetanse etter kommuneloven § 59 nr. 5 til lovlighetskontroll av kommunalt
vedtak av eget tiltak, og skal da (nr. 4, siste avsnitt) oppheve dette hvis det er ugyldig. Denne
bestemmelsen gir imidlertid bare kompetanse til å oppheve vedtaket, ikke til å treffe et nytt vedtak i
stedet. Den underliggende begrunnelsen for denne begrensningen er den samme som for regelen i
fvl. § 35, fjerde avsnitt; det ville bety at fylkesmannen utøver et forvaltningsskjønn som etter loven er
lagt til kommunen.
Spørsmålet blir dermed hva som gjelder når fylkesmannen overprøver et kommunalt vedtak med en
annen hjemmel for klagebehandling enn forvaltningsloven § 28 eller kommuneloven § 59, slik som i
plan- og bygningsloven § 1-9, siste avsnitt, der det fastslås at «Departementet er klageinstans for
enkeltvedtak etter denne lov». Et nærliggende synspunkt kunne være at her må det samme gjelde
som for saker der statlig organ er klageinstans for kommunale vedtak etter Fvl. § 28; slik at
klageinstansen bare kan tre i aksjon der det er inngitt klage, eller ved lovlighetskontroll etter

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.

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.

LIERNE KOMMUNE
Rådmannskontoret
Lederforums medlemmer
Kopi: Revisjon Midt Norge og KonSek
Kontrollutvalgets medlemmer og formannskapets medlemmer
Ordføreren, her

Deres ref.:

.

Vår ref.:
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Saksbehandlers tlf.nr.: Arkiv:
74 34 34 04

Dato:
19.03.2019

ÅRSBERETNINGA FOR 2018.
I h.h.t. drøftinger i lederforum, arbeider vi med framlegging av årsberetninga for 2018 som
papirutgave også i år, og med bruk av fargebilder for å ”live opp” innholdet.
Kontrollutvalget bør kunne behandle regnskap og årsmelding samtidig.
Innhold:
1. Måloppnåelse
2. Nøkkeltall og kommentarer til regnskapet
+ Utvalgte nøkkeltall fra KOSTRA
3. Plan og utvikling
4. Oppvekst og kultur
5. Helse- og omsorg
6. Sentrale styringsorganer
7. Avslutning

Ansv:
Karl Audun
Carita
Finn S (Kristel)
Patrik
Edith
Merete
Karl Audun

Merk/arkiv:
målopp
nøkkel
plan
oppvekst
omsorg
sentral
avslutning

Hvert kapitel: (se strekpunkt 3-6 ovenfor)
• Innledning
• Viktige mål – Vurdering av året.
• Budsjettavvik
• Personalutviklingstiltak
• Endringssignaler
• Statistikk som ikke framkommer tidligere i kapitlet
• Pkt. 3.0 - 3.3 redigeres inn til slutt. Se fordeling av ansvar etter møte 23.01.18,
Tidsplan:
• Etatene/ansvarlige ferdig 1.utkast senest tirsdag 19.02.2019.
• Status i Lederforum 25.02.19
• Samordning ved rådmannskontoret i uke 10-11.
• Lederforum 11.03.18. Rådmannens spørsmål
• Innlegging av KOSTRA-tall/tabeller uke 12
• Siste runde i Lederforum 25.03.19

Alle
KAF
KAF
KAF/alle
Carita/Alle
KAF/alle

• Kopiering + Utsendes til revisjon og kontrollutvalg. 27.03.19
• Utsendes til kommunestyret: Uke 14
• Behandling: Kontrollutvalget 30.04.19, F.skap 07.05.19, K.styret 23.05.19

Merete
Merete
KAF

Regnskap for 2018 vil være ferdig medio/ultimo februar, og utdeles til kommunestyrets
medlemmer i uke 9, hvis alt er i rute. Sendes også Revisjon Midt Norge og KonSek +
kontrollutvalgets medlemmer.
Rådmannens krav:
Teksten fra etatene skal ha et omfang som i fjor.
P.g.a. at KOSTRA-tallene for 2018 ikke er klare for alle kommunene før etter 15.03.19, så vil
oppgavene bli å plukke ut hvilke områder/hvilke kommuner en vil ha med tabeller på, og så
setter vi inn disse tidlig i løpet av uke 12.
Ny tekst lagres i ASP katalog I/plan og budsjett/årsberetning/2018 + se merknad på side 1.
Bilder leveres kun i digital form, fortrinnsvis lagret i ASP/I/bilder/årsberetning 2018.
Koordinering:
Rådmannen er ansvarlig for koordineringen. Meld fra når alt er på plass.
Gi også tips om, -eller legg ved -, bildemotiv som kan passe inn til teksten.
Statusrapporter imøtesees i lederforum 25.feb, 11.mars og 25. mars 2018.
Etter den tid gis tilbakemeldinger på de utgavene som utarbeides etter hvert.

Lykke til!

Karl Audun Fagerli
rådmann

Orientering fra rådmannen 25.03. 2019
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Lierne kommune

Møtedato
25.03.2019

Saknr
02/19

Saksbehandler Jorunn Sund
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
18/43 - 4
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.
Saksutredning
Rådmannens orientering:

·
·
·

·
·

Nytt renseanlegg i Nordli sentrum, kostnader og kapasitet.
Forprosjekt / igangsettelse osv. renseanlegg ved Jule industriområde?
(besøke ved Jule)
Rådmannen ble etter kommunestyres behandling av selskapskontrollen i
Lierne Utvikling AS, bedt om å følge opp rapportens forbedringsmerknader
gjennom selskapets generalforsamling og videreutvikle kommunens
eierskapsmelding og delegasjonsreglement i henhold til anbefalingene. Kan
rådmannen si noe om hvor langt dere er kommet?
Nye bygninger / vedlikehold av barnehage - oppstart – kostnader
byggekomite osv.
Annet.

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon

Kontrollutvalget vil be rådmannen orientere i enkelte saker etter behov. Det vil gi
kontrollutvalget godt innblikk i egen kommune.

Skatteoppkrevern i Lierne kommune 2018
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Lierne kommune

Møtedato
25.03.2019

Saknr
03/19

Saksbehandler Jorunn Sund
Arkivkode
FE - 212
Arkivsaknr
18/207 - 3
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar Skatteoppkreverens årsrapport 2018 i kommunen til orientering.
1. Kontrollutvalget
tar
Skatteetatens
kontrollrapport
2018
vedrørende
skatteoppkreverfunksjonen i kommunen til orientering.
2. Saken oversendes kommunestyret med slik innstilling:
1. Kommunestyret tar Skatteoppkreverens årsrapport 2018 i kommunen til
orientering.
2. Kommunestyret
tar
Skatteetatens
kontrollrapport
2018
vedrørende
skatteoppkreverfunksjonen i kommunen til orientering.

Vedlegg
Årsrapport 2018 Lierne
kontrollrapport skatt 2018
Saksutredning

Skatteoppkreverens redegjørelse om kommunes skatteregnskap for 2018
Den totale skatteinngangen for året 2018 til fordeling mellom skattekreditorene
utgjorde kr.112 766 126.- Kommunens andel av den samlede skatteinngang er på kr.
31 31 314.- mot kr. 30 547 332 i 2017. Dette gir en økning i skatteinngangen på kr.
483 982.- i forhold til fjordåret.
Tallmaterialet er nærmere utdypet og forklart i skatteoppkrevers redegjørelse.
Skatteetaten gjennomfører jevnlig kontroll med skatteoppkreveren, og utarbeider
hvert år en kontrollrapport som sendes til kommunestyret, med gjenpart til
kontrollutvalget.
Skattekontoret har I 2918 utført kontorkontroller av skatteoppkreveren for områdene
skatteregnskap og innkreving. Det er ikke gjennomført stedelig kontroll I 2018.
Grunnlaget er "Instruks for skattekontorenes kontroll av skatteoppkreverne” av 01.02.
2011. Rapporten skal avklare om skatteoppkreverfunksjonen blir utøvd
tilfredsstillende i forhold til regelverket.
·
·
·

Internkontroll
Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av skatteregnskapet
Skatte- og avgiftsinnkreving

·

Arbeidsgiverkontroll

Basert på de kontroller skattekontoret har gjennomført, har de ikke avdekket
vesentlige svakheter og alt vesentlig og utførelse er i samsvar med gjeldende regler
og gir et riktig uttrykk for skatteinngangen i regnskapsåret ifølge kontrollrapport i brev
fra skatteetaten.

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon

Skatteetatens kontrollrapport 2018 og Skatteoppkreverens årsrapport for 2018 tas til
orientering.

Vår dato
15.02.2019

Din/Deres dato

Saksbehandler
Lisa Reinkind

800 80 000
Skatteetaten.no

Din/Deres referanse

Telefon
92660521

Org.nr
974761076

Vår referanse
2019/5209266

Postadresse
Postboks 9200 Grønland
0134 OSLO

KOMMUNESTYRET I LIERNE KOMMUNE
Heggvollveien 6
7882 NORDLI

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

2. Om skatteoppkreveren
Skatteoppkreverkontoret er organisert under Midtre Namdal samkommune som er en samarbeidsordning
mellom kommunene Namsos, Overhalla, Namdalseid og Fosnes. Skatteoppkreverkontoret har i tillegg
skatteoppkreverfunksjonen for kommunene Flatanger, Høylandet, Lierne og Røyrvik.
Sum årsverk i henhold til skatteoppkreverens årsrapporter:
Antall årsverk 2018
5,0
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Antall årsverk 2017
5,0

Antall årsverk 2016
5,0

3. Måloppnåelse
Skatte- og avgiftsinngang
Skatteoppkreverens frist for avleggelse av årsregnskapet og årsrapporten er 20. januar 2019.
Skattekontoret har mottatt regnskapet innen fastsatt frist.
Årsregnskapet for Lierne kommune viser per 31. desember 2018 en skatte- og avgiftsinngang1 til fordeling
mellom skattekreditorene (etter fradrag for avsetning til margin) på kr 112 766 126 og utestående
restanser2 på kr 1 217 866.
Innkrevingsresultater
Tabellen viser innkrevingsresultatene per 31. desember 2018 for Lierne kommune.

Resultatkrav
2018 (i %)

Innbetalt av
sum krav 2018
(i %)

Innbetalt av
sum krav 2017
(i %)

Innbetalt av
sum krav for
regionen (i %)

Restskatt personlige skattytere 2016

96,00 %

99,98 %

99,66 %

96,94 %

Forskuddstrekk 2017

99,90 %

100,00 %

100,00 %

99,95 %

Forskuddsskatt personlige skattytere 2017

99,20 %

99,21 %

98,70 %

99,51 %

Forskuddsskatt upersonlige skattytere 2017

99,90 %

100,00 %

100,00 %

99,95 %

Restskatt upersonlige skattytere 2016

99,40 %

100,00 %

100,00 %

99,08 %

Arbeidsgiveravgift 2017

99,80 %

99,81 %

100,00 %

99,86 %

Lierne kommune har gode innfordringsresultater, og nådde alle resultatkrav fastsatt av skattekontoret.
Resultater for arbeidsgiverkontrollen
Resultater for Midtre Namdal skatteoppkreverkontor per 31. desember 2018 viser følgende i henhold til
skatteoppkreverens resultatrapportering:
Antall
arbeidsgivere i
kommunen/
kontrollordningen
1 194

Minstekrav antall
kontroller
(5 % av
arbeidsgiverne)
60

Antall utførte
kontroller i 2018

61

Utført kontroll
2018 (i %)

5,1 %

Utført kontroll
2017 (i %)

6,1 %

Utført kontroll
2018 region (i %)

4,2 %

Skatteoppkreverkontoret har gjennomført tilstrekkelig antall kontroller.
Skatteoppkreverkontoret har også rapportert å ha deltatt med 85 dagsverk i tverretatlige kontrollsamarbeid.

1
2

Sum innbetalt og fordelt til skattekreditorene
Sum åpne (ubetalte) forfalte debetkrav
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4. Skattekontorets kontroll av skatteoppkreveren
Skattekontorets kontroll av skatteoppkreverne i regionen utføres i henhold til en årlig plan, hvor behovet for
kontroll av områdene skatteregnskap, innkreving og arbeidsgiverkontroll vurderes overordnet for hver
skatteoppkrever. Samtlige områder vil derfor nødvendigvis ikke bli kontrollert hvert år.
Skattekontoret har for 2018 utført kontorkontroller av skatteoppkreveren for områdene skatteregnskap og
innkreving.
Det er ikke gjennomført stedlig kontroll i 2018.
Skatteoppkrevers overordnede internkontroll
Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, anser vi at skatteoppkreverens overordnede
interne kontroll i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk.
Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av årsregnskap
Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, anser vi at regnskapsføringen,
rapporteringen og avleggelsen av årsregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk
og gir et riktig uttrykk for skatteinngangen i regnskapsåret.
Skatte- og avgiftsinnkreving
Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, anser vi at utførelsen av innkrevingsarbeidet
og oppfølgingen av restansene i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk.

Med hilsen
Ida Moen
Skatteetaten

Lisa Reinkind

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

Kopi til:
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Skatteoppkreveren for Lierne kommune
Kontrollutvalget for Lierne kommune
Rådmann/administrasjonssjef for Lierne kommune
Riksrevisjonen

Kontrollutvalgets årsrapport 2018
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Lierne kommune

Møtedato
25.03.2019

Saknr
04/19

Saksbehandler Jorunn Sund
Arkivkode
FE - 033, TI - &14
Arkivsaknr
18/35 - 3
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

1. Det fremlagte forslag til” Kontrollutvalgets årsrapport for 2018 til
kommunestyret” vedtas.
2. Årsrapporten oversendes kommunestyret.

3. Kontrollutvalget innstiller på at kommunestyret gjør slikt vedtak:

Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport for 2018 til orientering

Vedlegg
Årsrapport 2019 Lierne
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 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.
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.
Dette i den hensikt å gi løpende orientering om alle saker som har vært til behandling
i utvalget.
Ut fra tidligere praksis er det også for 2018 naturlig å avgi en årsrapport om
kontrollutvalgets virksomhet til kommunestyret.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon

Kontrollutvalget anbefales å vedta det fremlagte forslag som kontrollutvalgets
årsrapport for 2018

Kontrollutvalgets
årsrapport 2018
Lierne kommune

INNHOLDSFORTEGNELSE
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2.3 FORVALTNINGSREVISJON ..................................................................................................................... 3
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1 INNLEDNING

Kontrollutvalget har som oppgave å føre den løpende kontroll og tilsyn med den kommunale
forvaltning på vegne av kommunestyret, jfr. kommuneloven med forskrifter. Kontrollutvalget
kan i prinsippet ta opp et hvert forhold ved kommunens virksomhet så lenge det kan
defineres som kontroll og tilsyn, men kan ikke overprøve politiske prioriteringer som er
foretatt av kommunens folkevalgte organer. For nærmere informasjon om kontrollutvalgets
hjemmel og mandat, viser en til kontrollutvalgets årsplan.
Kontrollutvalget for perioden 2015 – 2019 ble valgt av kommunestyret den 1.10.2015 sak
91/15. Det ble valgt tre medlemmer og tre varamedlemmer:
Faste medlemmer
Leder Arnodd Lillemark
Nestleder Oddny Aagård Aamo
Medlem Tore Solstad

Varamedlemmer
1. Nils Vidaar Bratlandsmo
2. Atle Bertil Gåsbakk
3. Knut Eide

Fra og med valgperioden 2007-2011 er det lovfestet at minst ett av utvalgets medlemmer
skal velges blant kommunestyrets medlemmer (Kommuneloven § 77 nr. 1).
Leder Arnodd Lillemark sitter i kommunestyret.

2 KONTROLLUTVALGETS VIRKSOMHET I 2018

Sekretariatstjenesten til kontrollutvalget utføres av Konsek Trøndelag IKS.
Revisjonsoppdraget (regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll) utføres av
Revisjon Midt-Norge SA.

2.1 MØTER

Kontrollutvalget har i 2018 holdt 4 møter, og behandlet 18 saker.
Kontrollutvalgets møter er åpne. Møtene lukkes under behandling av saker underlagt
lovpålagt taushetsplikt.
Kommunens revisor deltar med møte- og talerett på kontrollutvalgets møter. Ordføreren har
møte- og talerett i kontrollutvalget å har vært tilstede ved noen saker/ møter. Både ordfører
og rådmann får tilsendt møteinnkalling og møteprotokoll. Rådmannen møter etter nærmere
innkalling og er dyktig til å informere i de saker kontrollutvalget ber om informasjon om.

2.2 BEHANDLING AV KOMMUNENS REGNSKAPER

Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, uttaler utvalget seg om
årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret. Uttalelsen går til kommunestyret, men kopi
til formannskapet. jfr. forskriftens § 7. I møte 02.05.2018 ga kontrollutvalget sin uttalelse til
kommunestyret om kommunens årsrapport og årsregnskap for 2018, sak 008/18.

2.3 FORVALTNINGSREVISJON

Selve planen for forvaltningsrevisjon for 2015-2019 ble behandlet i kontrollutvalget den
12.05. 2016 som sak 014/16. og vedtatt i kommunestyret, den 16.06. 20116 som sak 52/16.
Prosjektplan er bestilt av kontrollutvalget i Lierne kommune sak 014/16 den 12.05.2016
Kommunestyret behandlet saken den 16.06.2016 sak 052/16
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Forvaltningsrevisjonsrapport "kvalitet i eldreomsorgen" behandlet i kontrollutvalget den
19.05.2017 sak 011/17. Kontrollutvalget har bestilt en forvaltningsrevisjon angående
flykningertjenesten. Rapporten forventet levert innen 29.10.2019

2.4 SELSKAPSKONTROLL

Selve planen for selskapskontroll for 2015 – 2019 ble behandlet i kontrollutvalget den
12.05.2016 som sak 015/16 og vedtatt i kommunestyret, den 16.06. 20116 som sak 53/16.
Det er gjennomført selskapskontroll med fokus på den generelle eierstyringen i 2016.
Prosjektplan selskapskontroll m/ forvaltningsrevisjon er levert for Lierne Utvikling AS.
Behandlet som sak 013/18 den 10.09.2018.

2.5 GJENNOMGANG AV MØTEPROTOKOLLER

Rapporter etter revisjonsgjennomgang av møteprotokoller fra kommunestyret og
formannskap har tidligere blitt lagt fram for kontrollutvalget som egne saker to ganger i året.
Den orienteringen tas nå som et ledd i revisors ordinære statusrapportering.
Hensikten med denne gjennomgangen av saksframlegg og vedtak er å påse at saker av
vesentlig økonomisk betydning er i tråd med lov, forskrift, regelverk og overordnede planer.
Gjennomgang av møteprotokoller behandles som en del av orienteringen fra revisor.

2.6 TILSYN MED REVISJONEN

Gjennom behandling av revisjonsstrategier, statusrapporter og orienteringer fra revisjonen
fører utvalget tilsyn med at revisjonsarbeidet er à jour og foregår i samsvar med god
kommunal revisjonsskikk.
Oppdragsansvarlig revisor skal årlig avgi erklæring om sin uavhengighet, jfr. forskrift om
revisjon § 15. Denne ble forelagt kontrollutvalget i møtet den 10.09.2018, sak 010/18.

2.7 ORIENTERING FRA KOMMUNENS ADMINISTRASJON

Rådmannen og andre representanter for kommunens administrasjon møter når
kontrollutvalget ber om en orientering eller de gangene kontrollutvalget har innkalt
rådmannen. Kontrollutvalget får gode og også skriftlig orientering når / hvis vi ber rådmannen
om dette. Ordføreren har også møtt i enkeltsaker i 2018.
Kontrollutvalget har hatt en henvendelse fra innbygger i 2019, der kontrollutvalget valgte å
lukke møte jf.kml.§31.3

2.8 BEFARING/BESØK

Kontrollutvalget har fått omvisning i de nye omsorgsleilighetene. Kontrollutvalget har ikke
vært på besøk ved en enhet i 2018.

2.9 KURS OG KONFERANSER

Kontrollutvalgsleder har vært på konferanser i 2018.

3 AVSLUTNING

Kontrollutvalget er valgt av kommunestyret - som har det øverste ansvaret - for på dets vegne
å føre tilsyn med øvrige folkevalgte organer og administrasjonen. I praksis blir forhold som
_________________________________________________________________________________________________________________
KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2018
SIDE 4 AV 6

kontrollinstansen avdekker, løst på lavest mulig nivå, og bare unntaksvis formelt rapportert til
kommunestyret. Den årlige meldingen er derfor en viktig tilbakemelding til kommunestyret
om det tilsyn kontrollutvalget utøver. Kontrollutvalget ser positivt på og vil gjerne ha innspill
fra kommunestyret i form av forslag på oppgaver det vil være ønskelig at kontrollutvalget ser
nærmere på.

Lierne. Februar 2019

Leder Arnodd Lillemark
Nestleder Oddny Aagård Aamo

Medlem Tore Solstad

17.01.2017

001/17

Referatsaker

002/17

Revisor orienterer

003/17

Rådmannen orienterer
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19.05.2017

004/17

Kontrollutvalgets årsrapport 2016

005/17
006/17

Planlegging av besøk ved kommunal enhet

007/17

Revisor orienterer

008/17

Særskilt orientering fra rådmannen

009/17

Kontrollutvalgets uttalelse til kommunens regnskap og årsberetning 2016

010/17

Skatteoppkreverens Årsrapport for 2016
Forvaltningsrevisjon Kvalitet i eldreomsorg

011/17

08.11.2017

012/17
013/17

Orientering fra Rådmann

014/17

Innstilling til valg av revisor

015/17
016/17
017/17
018/17
019/17

09.11.2017

Referatsaker

020/17

Referatsaker
Oppdragsansvarlig revisor uavhengighetserklæring
Orientering fra Revisor - Revisjonsstrategi

Kontrollutvalgets årsplan og møteplan 2018
Budsjett for kontroll og tilsyn 2018
Prosjektplan Selskapskontroll m/ forvaltningsrevisjon i Lierne utvikling AS
Besøk ved enhet
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