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Referatsaker 25.04.2019
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Høylandet kommune
Saksbehandler Jorunn Sund
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
18/53 - 7
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Referatsakene tas til orientering.
Vedlegg
Partigrupper er ikke kommunale organer
Ordfører kan stjele saker fra innbyggerinitiativet
Var det lov å nekte folkevalgt innsyn i konsulentrapport
Saksutredning
Følgende referatsaker vil bli presentert i møtet:
1. Partigrupper er ikke kommunale organer
2. Ordfører kan stjele saker fra innbyggerinitiativet
3. Var det lov å nekte folkevalgt innsyn i konsulentrapport

Møtedato
25.04.2019

Saknr
05/19

Partigrupper er ikke kommunale organer
Kommunal Rapport 25.03.2019

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

Ordfører kan «stjele saken» fra innbyggerinitiativet
Kommunal Rapport 25.02 2019

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

Var det lov å nekte folkevalgt innsyn i konsulentrapport?
Kommunal Rapport 18.03 2019

Et kommunestyremedlem ba om innsyn i en konsulentrapport, men fikk avslag selv om
kommunestyret skulle få den utdelt i et senere møte. Er det lov?
Det bakenforliggende hensyn for å holde konsulentrapporten tilbake var etter alt å dømme et
ønske om at administrasjonen skulle ha mulighet for å legge sin egen saksfremstilling og
sine egne vurderinger inn i saken før debatten tok til. Men dette er ikke et hensyn som kan
brukes til å unndra denne rapporten fra innsyn, mener professor Jan Fridthjof Bernt.
SPØRSMÅL: En kommune har innhentet en konsulentrapport om drift og organisering
sykehjem og hjembaserte tjenester i kommunen. Rapporten inneholder eksterne og faglige
vurderinger av dagens sykehjem- og hjemmebaserte tjenester, og innspill om hvordan
kommunen kan organisere og jobbe med særlig eldreomsorgen og andre deler av
helsesektoren framover.
Rapporten skal behandles i kommunestyremøte, men ble ikke journalført da kommunen fikk
den, eller sendt ut sammen med sakspapirene til møtet. Et medlem av kommunestyret ber
om innsyn i rapporten før møtet, men dette blir avslått, idet vises til at den i vil bli delt ut til
kommunestyrets medlemmer i forkant av møtet.
Som begrunnelse for avslaget fremholder kommuneadvokaten blant annet:
«Rapporten inneholder eksterne og faglige vurderinger av dagens sykehjem- og
hjemmebaserte tjenester i kommunen. Den inneholder videre innspill på hvordan vi kan
organisere og jobbe med særlig eldreomsorgen og andre deler av helsesektoren framover.
Rapporten er et internt dokument for administrasjonen og bestilt av rådmannen.» Og føyer
kommuneadvokaten til: «Siden rapporten er bestilt av rådmannen, er det naturlig at
administrasjonen behandler saken internt først.»
Er det lovlig?
SVAR: I offentleglova § 15 andre avsnitt har vi en bestemmelse om adgang til å nekte innsyn
i «dokument som inneheld råd om og vurderingar av korleis eit organ bør stille seg i ei sak,
og som organet har innhenta til bruk for den interne saksførebuinga si.» Denne
bestemmelsen gir imidlertid ikke rett til å nekte innsyn i et dokument i sin helhet, bare i «delar
… som inneheld råd om og vurderingar av korleis eit organ bør stille seg i ei sak», og bare
«når det er påkravd av omsyn til ei forsvarleg ivaretaking av det offentlege sine interesser i
saka».
Det betyr at denne bestemmelsen bare tillater sladding av de delene av dokumentet som
karakter av råd til kommunen om hva den bør gjøre, ikke f.eks. beskrivelser av faktiske
forhold eller prognoser om fremtidig behov.
«Faglige vurderinger av dagens sykehjem- og hjemmebaserte tjenester i kommunen» er klart
nok utsagn om faktiske forhold, og kan derfor ikke unntas fra innsyn etter denne
bestemmelsen. Jeg vil også tro at det samme gjelder «innspill på hvordan vi kan organisere
og jobbe med særlig eldreomsorgen og andre deler av helsesektoren framover». Dette
fremtrer som beskrivelse av mulige handlingsalternativer - hva man kan gjøre - og er da ikke
«råd om og vurderingar av korleis eit organ bør stille seg». Det er jo i siste hånd et politisk
eller forvaltningsmessig spørsmål, der avgjørelsen vil måtte bygge også på en rekke
vurderinger og hensyn – både politisk, administrativ og økonomisk prioritering - som det ikke
er konsulentfirmaets oppgave å gi råd om. Synspunktene i utredningen er bare premisser for

de vurderingene kommunen skal foreta; faglige vurderinger som i neste omgang må prøves
mot andre typer hensyn som det ikke er konsulentfirmaets oppgave å mene noe om.
På denne bakgrunn vil jeg tro at denne rapporten ikke inneholder opplysninger som er av en
slik karakter at de unntas fra offentlig innsyn etter bestemmelsen i offl. § 15.
I alle fall er det etter min mening rimelig klart at ikke noe av det som står her, «er påkravd» å
hemmeligholde «av omsyn til ei forsvarleg ivaretaking av det offentlege sine interesser i
saka». Dette ser vi også av at dokumentet blir frigitt i sin helhet når det legges fram i åpent
kommunestyremøte.
Og selv om det skulle stå noe her som kan sladdes, er det vanskelig å tro at hele
dokumentet kan unntas fra innsyn etter bestemmelsen i offl. § 12, fordi «dei unnatekne
opplysningane utgjer den vesentlegaste delen av dokumentet», eller det som da gjenstår «vil
gi eit klart misvisande inntrykk av innhaldet». Det vil i så fall være en ganske sterk
karakteristikk av konsulentfirmaets arbeid med saken.
Av samme grunn er også helt klart at det ikke ville være adgang til fastsette utsatt innsyn
etter offl. § 5 fram til kommunestyremøtet. Vilkårene for dette er svært strenge; det kan bare
gjøres «såframt det er grunn til å tru at dei dokumenta som ligg føre, gir eit direkte
misvisande bilete av saka, og … innsyn derfor kan skade klare samfunnsmessige eller
private interesser». Det er ingenting som tyder på at denne konsulentrapporten hadde slike
mangler. Det bakenforliggende hensyn for å holde den tilbake var etter alt å dømme et ønske
om at administrasjonen skulle ha mulighet for å legge sin egen saksfremstilling og sine egne
vurderinger inn i saken før debatten tok til. Men dette er ikke et hensyn som kan brukes til å
unndra denne rapporten fra innsyn.
Rapporten skulle vært journalført da kommunen mottok den, se offl. § 10som viser til
«reglane i arkivlova» om dette, det vil i praksis si arkivforskrifta § 9 om plikt til å registrere
alle inngående og utgående saksdokumenter. Brudd på journalføringsplikten er straffbart,
se arkivlova § 22.

Orientering fra revisor 25.04.2019
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Høylandet kommune

Møtedato
25.04.2019

Saknr
06/19

Saksbehandler Jorunn Sund
Arkivkode
FE - 216
Arkivsaknr
18/280 - 10
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.
Vedlegg
Brev nr 1 - Høylandet kommune
Revisjonsberetning 2018 - Høylandet kommune
revisjonsnotat 2018 - Høylandet kommune
Saksutredning
Kontrollutvalget ber revisor gå igjennom revisjonen av regnskapet og gjerne med eksempler
opp mot regnskapet for å gi kontrollutvalget en regnskapskyndig veiledning og fortolkning,
slik at kontrollutvalget skal kunne stille rådmannen gode spørsmål om fjorårets regnskap og
årsberetning.
Kontrollutvalget ønsker også at revisor går igjennom sitt valg av revisjonstilnærming for
regnskapet 2018.
·
·

Hvordan er rådmannens egenkontroller testet?
Hvilke opplysninger i årsberetningen har revisor kontrollert opp mot regnskapet?

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Årsregnskapets funksjon er å gjøre rede for tilgangen på, og anvendelsen av, de midlene
som er stilt til rådighet. Årsregnskapet ses i sammenheng med kommunens årsmelding hvor det også redegjøres for arbeidet gjennom året og for hva som er oppnådd. Sammen
utgjør disse derfor de viktigste dokumentene en kommune avgir i løpet av året.
Kontrollutvalgets rolle og oppgaver med hensyn til årsregnskap og årsberetning er å gi en
uttalelse til disse dokumentene. Det er derfor viktig at kontrollutvalget får en gjennomgang
fra, revisor vedrørende revisors arbeid med regnskapsrevisjon 2018
før rådmannen gir sin presentasjon. Det kan bli gitt informasjon om interne forhold hos
revisor. Da lukkes møtet, jf. forvaltningslovens § 13 og jf. Kommuneloven §31.2

Orientering fra rådmannen 25.04. 2019
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Høylandet kommune

Møtedato
25.04.2019

Saknr
07/19

Saksbehandler Jorunn Sund
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
18/422 - 3
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering
Saksutredning

Rådmannen innkalles til å orientere om:
· Årsregnskapet og årsberetning for 2018.
·
·
·
·
·

Samfunnsplan 2030
Status på planen kommunen har for vedlikehold på kommunens eiendommer.
Idrettshall - oppstart – kostnadsberegninger – dato for ferdigstillelse?
Næringsutvikling / aktivitet i kommunen.
Kommunens byggeprosjekter.

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalget vil her få en orientering om årsregnskapet og årsberetning for 2018.
Kontrollutvalget kan stille spørsmål. Det vil gi kontrollutvalget et godt innblikk i beretning og
regnskapet for Høylandet kommune.
De andre kulepunktene ønsker også kontrollutvalget orientering om.
Det er viktig at kontrollutvalget og rådmannen har en god dialog.

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsrapport 2018
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Høylandet kommune

Møtedato
25.04.2019

Saknr
08/19

Saksbehandler Jorunn Sund
Arkivkode
FE - 216
Arkivsaknr
19/121 - 3
1. Kontrollutvalgssekretariatets

innstilling

Kontrollutvalget vedtar vedlagte forslag til uttalelse til Høylandet kommunes
årsregnskap for 2018.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret – med kopi til formannskapet
for
fremleggelse
i
forbindelse
med
behandlingen
av
årsregnskapet.Kontrollutvalget tar «Årsberetning 2018 for Høylandet
kommune» til orientering
Vedlegg
Brev nr 1 - Høylandet kommune
Revisjonsberetning 2018 - Høylandet kommune
Kontrollutvalgets uttalelser til regnskapet for 2018 Høylandet
Saksutredning
Årsregnskapets funksjon gjør rede for tilgangen på, og anvendelsen av de midlene som har
vært stilt til rådighet. Årsregnskapet ses i sammenheng med kommunens årsberetning - hvor
det redegjøres for arbeidet gjennom året og for hva som er oppnådd. Sammen utgjør disse
noen av de viktigste dokumentene en kommune avgir i løpet av året.
Årsregnskapet for 2018
Regnskapet er gjort opp i ballanse. Regnskapet viser at de samlede driftsinntekter og
driftsutgifter var på henholdsvis kr. 161 179 411.- og
kr. 158 198 454.- noe som ga et brutto driftsresultat på kr. 2 980 956.-.
Driftsregnskapet – nøkkeltall (alle tall i 1000 kr)
Regnskap
Budsjett
Regnskap
2018
2017
2017
Til fordeling drift
108 483 879 104 950 802 104 743 989
Netto driftsresultat
2 492 881
1 527 345
627 778
Bruk av tidligere års avsetninger
3 924 534
4 128 988
6 902 970
Årets avsetninger
6 417 415
5 656 333
7 351 705
Regnskapsmessig mindre
0
0
179 043
forbruk
Investeringsregnskapet for 2018
Investeringsregnskapet for 2018 er gjort opp i balanse med et en sum på kr 29 528 511.-.
Noter til regnskapet
Det blir i notene til regnskapet gitt en del viktig tilleggsinformasjon som har betydning for
forståelsen av regnskapet. Note 19 bør man merke seg. Når driftsregnskapet ved
regnskapsavsluttning viser seg å gi et regnskapsmessig merforbruk, skal dette reduseres
etter spesifikke regler.

Om frister for årsavslutningen
Følgende frister gjelder, jfr. Forskrift om årsregnskap og årsberetning og Forskrift om revisjon
i kommuner og fylkeskommuner:
· Årsregnskapet skal være avlagt innen 15. februar.
· Årsberetning skal være avgitt av administrasjonssjefen innen 31. mars.
· Revisjonsberetning skal avlegges senest innen 15. april. Dette gjelder også der
regnskap ikke foreligger.
· Årsregnskap og årsberetning skal vedtas av kommunestyret senest 30. juni, seks
måneder etter regnskapsårets slutt.

Revisjonsberetningen
Høylandet kommunes årsregnskap for 2018 er revidert av Revisjon Midt-Norge SA.
Kommunen har avlagt regnskapet for sent. Forskriftens frist er 31.mars, årsberetninger ble
avlagt 08.april 2019. Det medfører presisjoner i revisjonsberetningen som nr.brev 1.

Årsberetningen
Kommunens årsberetning for 2018 redegjør for kommunens drift og aktivitet gjennom året.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalget skal avgi uttalelse til kommunens årsregnskap. Det vises her til forskrift om
kontrollutvalg § 7, hvor det bl.a. heter:
Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal utvalget avgi
uttalelse om årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret eller fylkestinget. Uttalelsen
avgis til kommunestyret eller fylkestinget. Kopi av uttalelsen skal være formannskapet /
kommunerådet eller fylkesutvalget / fylkesrådet i hende tidsnok til at det kan tas hensyn til
den før dette organet avgir innstilling om årsregnskapet til kommunestyret / fylkestinget.
Kontrollutvalget har forsikret seg om at regnskapene er revidert på betryggende måte, av
kvalifisert revisor, og i tråd med god kommunal revisjonsskikk.
Kommunen har avlagt regnskapet for sent. Forskriftens frist er 31.mars, årsberetninger ble
avlagt 08.april 2019. Det medfører presisjoner i revisjonsberetningen som nr.brev 1.
Kontrollutvalget plikter å følge opp. Kontrollutvalget kan anta at rådmannen har merket seg
dette.
Note 19 bør man merke seg. Når driftsregnskapet ved regnskapsavsluttning viser seg å gi et
regnskapsmessig merforbruk, skal dette reduseres etter spesifikke regler.

Høylandet kommunestyre
Ordfører Hege Nordheim Viken
7977 Høylandet

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL HØYLANDET
KOMMUNES ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2018
Kontrollutvalget har i møte den 25.april 2019 under sak 8/19 behandlet Høylandet kommunes
årsregnskap og årsberetning for 2018. Årsregnskapet består av driftsregnskap,
investeringsregnskap, balanseregnskap, oversikter samt noter. Sammen med regnskapet forelå
rådmannens årsberetning for 2018.
I forbindelse med gjennomgangen har kontrollutvalget fått muntlig orientering fra rådmannen
/økonomisjefen. Kontrollutvalget har fått alle de opplysninger og dokumenter som de har bedt
om.
Kontrollutvalget mener at presentasjonen av årsregnskapet og årsberetningen med tilhørende
spesifikasjoner og noter tilfredsstiller brukernes informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk
av de forhold som årsberetningen omfatter.
Etter kontrollutvalgets vurdering er regnskapet ført i samsvar med gjeldende lover og regler.
Kontrollutvalget viser for øvrig til revisjonsberetningen.
Det fremlagte årsregnskapet kan fastsettes som Høylandet kommunes årsregnskap for 2018.
Høylandet 25.april 2018

Laura Sve Øie

Johannes Aun Okstad

Kopi: Formannskapet

Kåre Georg Grongstad

Ole Flakken

Lars Otto Okstad

