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Saksutredning
I likhet øvrige politiske utvalg velges kontrollutvalget av kommunestyret etter valget. I og med
at samtlige av kontrollutvalgets medlemmer er helt nye i dette vervet, vil kontrollutvalgets
sekretariat orientere om kontrollutvalgets rolle, oppgaver og funksjon, samt om utvalgets
plass i den kommunale forvaltningen.
Kontrollutvalgets plass i den kommunale forvaltningen
Kontrollutvalget ble opprettet i medhold av kommuneloven fra 1992. Formålet var å sikre
kommunene en egenkontroll basert på demokratiske prinsipper. Dette ble sett på som en del
av det kommunale selvstyret og skulle på sikt redusere behovet for statlig tilsyn.
I henhold til kommuneloven § 22-1 er det kommunestyret som har det øverste tilsynet med
den kommunale forvaltningen. Kommunestyret skal imidlertid velge et eget kontrollutvalg
som skal gjennomføre dette tilsynet på kommunestyrets vegne, dette fremgår av § 23-1 1.
ledd. Kontrollutvalget kan organisatorisk plassers slik:
Kommunestyret
Kontrollutvalg
Formannskap

Utvalg

Utvalg

Utvalg

Utvalg

Rådmann

Resultatenhet

Resultatenhet

Resultatenhet

Som figuren viser har kontrollutvalget en uavhengig stilling i forvaltningen. Utvalget skal
utøve sin funksjon på vegne av kommunestyret og er kun underlagt kommunestyret.
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Kontrollutvalget må utøve sin funksjon med høy integritet og skal opptre nøytralt uavhengig
av politiske føringer. Kontrollutvalget har et eget sekretariat som også er uavhengig av den
øvrige forvaltningen. Kontrollutvalget skal påse at kommunen har en betryggende
revisjonsordning, hvor revisor rapporterer resultatene av sitt arbeid til kontrollutvalget.
Kontrollutvalget er ansvarlig for kontroll med hele den kommunale virksomheten.
Kontrollutvalgets kontrollansvar er ikke begrenset til administrasjonen, men omfatter også
formannskapet, andre politiske utvalg, ordfører og selskaper hvor kommunen har
eierinteresser.
Kontrollutvalget skal føre tilsyn med selve forvaltningen for å påse at kommunestyrets vedtak
og intensjoner følges opp, at forvaltningen drives etter gjeldende rett og at den enkelte
innbygger får lovfestede tjenester og rettigheter.
Kontrollutvalget skal ikke overprøve politiske prioriteringer eller den politiske
hensiktsmessigheten av et vedtak. Utvalget kan likevel uttale seg dersom kommunestyret for
eksempel har truffet, eller er i ferd med å treffe, et vedtak som vil være ulovlig.
Kontrollutvalget kan kontrollere om saker til kommunestyret er forsvarlig utredet.
For å gi kontrollutvalget gode arbeidsbetingelser må kommunestyret stille nødvendige
ressurser til disposisjon. Det vil si budsjettmidler, sakkyndig sekretariatsbistand,
revisjonsressurser og innsynsrett i henhold til gjeldene lovverk.
Kontrollutvalgets oppgaver
Kontrollutvalget skal ifølge kommuneloven sørge for at følgende oppgaver blir utført:
•

Regnskapsrevisjon - Utvalget skal påse at kommunens regnskaper blir revidert på en
betryggende måte, at regnskapsrevisjonen blir utført i samsvar med lov, forskrift og
kontrollutvalgets instrukser og avtaler med revisor, og at regnskapsrevisjonen blir utført
av revisorer som oppfyller kravene som blir stilt i lovverket.

•

Forvaltningsrevisjon - Kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres forvaltningsrevisjon
av kommunens admininstrasjon og av selskapene som kommunen har eierinteresser i.
Kontrollutvalget skal lage en plan for gjennomføringen av forvaltningsrevisjoner. Planen
skal være basert på risiko- og vesentlighetsvurderinger. Planen vedtas av
kommunestyret. Utvalget skal også se til at administrasjonen setter i verk vedtak som er
gitt av kommunestyret etter forvaltningsrevisjoner.

•

Eierskapskontroll - Kontrollutvalget skal føre kontroll med forvaltningen av kommunens
eierskap gjennom eierskaps-kontroller. Kontrollutvalget skal lage en plan for
gjennomføring av eierskapskontrollene, planen skal baseres på risiko- og
vesentlighetsvurderinger. Planen vedtas av kommunestyret. Kontrollutvalget skal
rapportere om resultatene av kontrollene til kommunestyret. Utvalget skal også se til at
administrasjonen setter i verk vedtak som er gitt av kommunestyret etter
forvaltningsrevisjoner.

•

Budsjett for kontrollarbeidet - Utvalget setter opp forslag til årsbudsjett for revisjon,
sekretariatet og kontrollutvalgets egen drift og sender dette til kommunestyret med
anbefaling om vedtak.

•

Valg av revisjonsordning - Kontrollutvalget avgir innstilling om valg av revisjonsordning til
kommunestyret og eventuelt innstiller på valg av revisor.

Utvalget skal arbeide for å sikre god kvalitet i kommunens tjenester, sikre god produktivitet,
effektiv ressursutnyttelse, ivareta innbyggernes rettsikkerhet i kontakt med kommunen, og
sikre at politiske vedtak følges opp.
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Kontrollutvalgets rettigheter og plikter
Innsynsrett
Kontrollutvalget bestemmer selv hvilke undersøkelser som skal iverksettes. Utvalget kan
legge frem saker med forslag til vedtak til behandling i kommunestyret. Utvalget har ikke
instruksjonsmyndighet overfor administrasjonen, men kan søke tilslutning hos
kommunestyret. Kontrollutvalget kan kreve enhver opplysning eller tilgang til et hvert
dokument i kommunen, uavhengig av taushetsplikt og om opplysningene er unntatt
offentlighet. Innsynsretten gjelder kontrollutvalget som organ, det er sekretariatet som krever
innsyn på vegne av kontrollutvalget som ledd i saksforberedelsene.
Kontrollutvalget kan kreve opplysninger som er nødvendige for å gjennomføre kontroll av;
interkommunale selskaper etter IKS-loven, interkommunale politiske råd; kommunale
oppgavefellesskap; aksjeselskap der en kommune eller fylkeskommune alene eller sammen
med andre kommuner, fylkeskommuner eller interkommunale selskaper direkte eller
indirekte eier alle aksjer, jf. kommuneloven § 23-6 første ledd.
Kontrollutvalget skal varsles om møter i generalforsamling, representantskap og tilsvarende
organer og har rett til å være til stede i disse møtene, jf. kommuneloven 23-6 femte ledd.
Innsynsrett, les mer om dette temaet i Kontrollutvalgsboken s. 20.
Taushetsplikt
For kontrollutvalget gjelder de alminnelige reglene om taushetsplikt i forvaltningsloven §13.
Dette innebærer at kontrollutvalget plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til
opplysninger som er knyttet til personlige forhold og næringsopplysninger.
Taushetsplikten gjelder også etter at vedkommende har avsluttet tjenesten eller arbeidet.
Les mer om dette temaet i Kontrollutvalgsboken side 20 og 21.
En utbredt misforståelse er at folkevalgte kan pålegges taushetsplikt for alle typer
opplysninger som kommer fram i lukkede møter, dette er ikke riktig. Det er kun opplysninger
knyttet til lovbestemt taushetsplikt, som f.eks. personlige forhold og næringsopplysninger.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalgets sekretariat vil gi en nærmere orientering om kontrollutvalgets rolle og
funksjon i tilknytning til behandlingen av saken.
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Kontrollutvalgets
virksomhet
valgperioden
2015 - 2019
Midtre Gauldal kommune
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Innledning

1.

Valgperioden 2015 – 2019 nærmer seg slutten og et snart 4-årig virke for kontrollutvalget i
Midtre Gauldal kommune er i ferd med å fullføres. For å kunne oppsummere egen
virksomhet, sette eget arbeid og resultater i et kritisk lys, samt å gi det påtroppende
kontrollutvalget en god innføring til sitt arbeid, ønsker kontrollutvalget å gi en evaluering av
sitt eget arbeid i valgperioden.

Om kontrollutvalget, mandat og sammensetning

2.

Kontrollutvalget er kommunestyrets kontrollorgan. Utvalget velges av kommunestyret og skal
utføre det løpende tilsynet med den kommunale forvaltningen. Alle kommuner skal ha et
kontrollutvalg1.

2.1

Kontrollutvalgets sammensetning i perioden

Medlemmer
Ann Karin Haugen
Helge A. Halvorsen
Per Bjarne Bonesvoll
Morten Sørløkken
Kirsten G. Frøseth

Varamedlemmer
1. Odd Vårvik
2.Jorunn S. Haugen
3.Lars Woldmo
4.Eli Moen

Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem

Utvalget størrelse og representasjon i kommunestyret er i henhold til kravene i
kommuneloven. I henhold til nye bestemmelser i kommuneloven skal minst ett av
medlemmene utgå fra kommunestyret, dette kravet er oppfylt. Kravene i kommuneloven til
jevn fordeling mellom kjønnene er ivaretatt.
Felles varaliste i utvalget har fungert veldig bra, kontrollutvalget anbefaler at dette
videreføres for nytt kontrollutvalg.

2.2

Reglement for kontrollutvalget

Reglement for kontrollutvalget er vedtatt av kommunestyret2. Kommunestyret har også
vedtatt retningslinjer for møter i kontrollutvalget som gjennomføres som høring3. Begge er
publisert på utvalgets nettside: www.konsek.no/kontrollutvalg/mgauldal/

2.3

Rammer for utvalgets arbeid

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

•

Regnskapsrevisjon – påse at kommunens regnskaper revideres på en betryggende
måte, avgi uttalelse om årsregnskapet og påse at revisors påpekninger til årsregnskapet
blir fulgt opp.

•

Forvaltningsrevisjon – utarbeide plan for forvaltningsrevisjon, basert på en overordnet
analyse, følge og rapportere resultatet til kommunestyret.

•

Eierskapskontroll – utarbeide plan for eierskapskontroll og føre kontroll med forvaltningen
av kommunens interesser i selskaper.

1

Jf. kommuneloven § 77.1
Mars 2012
3 November 2013.
2
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•

Valg av revisjonsordning – kontrollutvalget avgir innstilling om valg av revisjonsordning til
kommunestyret og eventuelt innstiller på valg av revisor.

•

Budsjett – utarbeide forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen.

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

2.4

Kontrollutvalgets ressurser

2.4.1 Sekretariat
Kontrollutvalget har sekretariatsbistand fra Konsek Trøndelag IKS, selskapet har 36 eiere.
Sekretariatet skriver saksframstillinger, bistår kontrollutvalget i praktisk tilrettelegging og
oppfølging av møter, utarbeider forslag til plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll,
samt følger opp vedtak. I det løpende arbeidet er sekretariatet bindeledd mellom utvalg og
revisjonsselskap, og utfører oppgaver på vegne av kontrollutvalget.
2.4.2 Revisjon
Midtre Gauldal kommune er medeier i og har avtale om levering av revisjonstjenester med
Revisjon Midt-Norge SA.
2.4.3 Økonomi
For å utøve sin funksjon på en god måte har kontrollutvalget lagt vekt på å be
kommunestyret om økonomiske rammer som muliggjør en høy nok aktivitet.
Mens den samlede kontroll- og tilsynsvirksomheten i 2016 hadde et budsjett på 1.032.016
kroner er tilsvarende for 2019 kroner 1.093.120. Av dette utgjør i 2019 ca. 71 % honorar til
Revisjon Midt-Norge SA, ca. 20 % honorar til KonSek Trøndelag IKS og ca. 9 % benyttes til
aktivitet i kontrollutvalget (inkl. lønn).
Kontrollutvalget oppfatter dette som en økonomisk situasjon som setter dem i stand til å
ivareta oppgavene sine, men likevel innen nøkterne rammer.
Honorar til revisjons- og sekretariats selskapene har fulgt innstillinger gjort i de respektive
representantskapene.

3.

Lovpålagte oppgaver

3.1

Regnskapsrevisjon

Kontrollutvalget behandler saker om regnskapsrevisjon på flere møter gjennom året.
Det er etablert rutiner for orienteringer fra oppdragsansvarlig revisor i forbindelse med
avleggelse av revisjonsberetning, rapportering om enhetsbesøk og om planlegging og status
i revisjonsarbeidet .
Kontrollutvalget har avgitt uttalelse til kommunens regnskaper i valgperioden, uttalelsene er
fremlagt for formannskapet og har inngått som beslutningsgrunnlag ved kommunestyrets
behandling og vurdering av regnskapene.
Kontrollutvalget har avgitt følgende uttalelser til regnskapet for Midtre Gauldal kommune i
valgperioden:
2015: Sak 10/2016: Kontrollutvalget hadde ingen merknader til regnskapet og
anbefalte kommunestyret å godkjenne regnskapet for 2015.
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2016: Sak 10/2017: Kontrollutvalget hadde ingen merknader til regnskapet og
anbefalte kommunestyret å godkjenne regnskapet for 2016.
2017: Sak 9/2018: Kontrollutvalget hadde ingen merknader til regnskapet og
anbefalte kommunestyret å godkjenne regnskapet for 2017.
2018: Sak 12/2019: Kontrollutvalget hadde ingen merknader til regnskapet og
anbefalte kommunestyret å godkjenne regnskapet for 2018.

Kontrollutvalget har avgitt følgende uttalelser til regnskapet for Midtre Gauldal
Næringsselskap KF i valgperioden:
2015: Sak 8/2016: Kontrollutvalget anbefalte kommunestyret å godkjenne
regnskapet for 2015 samt vedta disponering av årsresultatet, med følgende
merknad: årsregnskap og årsmelding må avlegges rettidig for kommende år.
2016: Sak 8/2017: Kontrollutvalget hadde ingen merknader til regnskapet og anbefalte
kommunestyret å godkjenne regnskapet for 2016, samt vedta disponering av
årsresultatet.
2017: Sak 10/2018: Kontrollutvalget hadde ingen merknader til regnskapet og anbefalte
kommunestyret å godkjenne regnskapet for 2017, samt vedta disponering av
årsresultatet.
2018: Sak 11/2019: Kontrollutvalget hadde ingen merknader til regnskapet og anbefalte
kommunestyret å godkjenne regnskapet for 2018, samt vedta disponering av
årsresultatet.

3.2

Forvaltningsrevisjon

Kontrollutvalget skal utrede behovet for, planlegge og bestille forvaltningsrevisjoner i
kommunen og resultatene fra arbeidet skal rapporteres til kommunestyret.
3.2.1 Gjennomførte forvaltningsrevisjoner
Kontrollutvalget har i valgperioden behandlet tre forvaltningsrevisjonsprosjekter:
− Midtre Gauldal sykehjem (sak 02/2017)
− Sykefravær (sak 17/2017)
− Mobbing i grunnskolene (sak 03/2018)
Det er utarbeidet en egen rapport om forvaltningsrevisjonene, se vedlegg. Det redegjøres
her for problemstillinger, politisk behandling og vedtak, samt hvordan vedtakene er fulgt opp
av administrasjonen.
Utvalget mener å ha satt fokus på viktige områder i sine prosjekter, men vil samtidig
understreke betydningen av å gjennomføre relevante forvaltningsrevisjoner i alle deler av
kommunens virksomhet. Kontrollutvalgets rolle som bestiller er svært viktig i denne
sammenhengen, særlig når det gjelder å velge riktig tidspunkt for undersøkelsene og ikke
minst være konkret med tanke på hva som skal undersøkes og hva man ønsker svar på.
Dette er en oppgave som det påtroppende kontrollutvalget anbefales å gi høy prioritet.

3.3

Selskapskontroll

En forutsetning for å kunne føre kontroll med om kommunens formål med eierskap blir
ivaretatt, er at dette er tilstrekkelig klarlagt fra kommunen sin side. Kommunestyret i Midtre
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Gauldal kommune vedtok en eierstrategi og eierskapsmelding på sitt møte i juni 2018.
Eierskapsmelding og -strategi skal oppdateres årlig.
Kontrollutvalget skal kontrollere at selskapene som kommunen har eierandeler i blir drevet i
tråd med politiske vedtak og lovverket. Utvalget skal også føre kontroll med at formålet med
eierskapet blir ivaretatt og at eierstyringen er god.
Det er lagt opp til at plan for selskapskontroll utarbeides to ganger i valgperioden, slik at
kommunestyret får større muligheter til å gi signaler og dermed påvirke prioriteringer som
gjøres. Kontrollutvalget har utarbeidet to planer for selskapskontroll i valgperioden, 20152016 og 2017-2020.
Som et ledd i å skaffe seg informasjon i tilknytning til arbeidet med selskapskontroll, inviterte
kontrollutvalget Envina IKS til å orientere om selskapet (utvalgets møte i mars 2019).
3.3.1 Gjennomførte selskapskontroller
Kontrollutvalget har i valgperioden behandlet en selskapskontroll:
− Envina IKS (sak 16/2016)
Det er utarbeidet en egen rapport om selskapskontrollen, se vedlegg. Det redegjøres her for
problemstillinger, politisk behandling og vedtak, samt hvordan vedtaket er fulgt opp.

3.4

Påseansvar overfor revisor

Kontrollutvalget skal påse at de formelle kravene til revisor blir overholdt, for eksempel krav
til utdanning, vandel, uavhengighet og objektivitet. Disse forholdene hviler det et ansvar på
revisor å dokumentere, og det er etablert rutiner for at dette skjer. For å følge opp ansvaret
slik det går fram av krav i forskriftene, har kontrollutvalget lagt vekt på en god dialog med
revisor og løpende informasjon om det løpende revisjonsarbeidet.
For regnskapsrevisjon er det innarbeidet rutine med at oppdragsansvarlig revisor orienterer
på noen møter, for å gi informasjon om planer, status i arbeidet og områder det arbeides
spesielt med.
For forvaltningsrevisjon foregår dialogen i hovedsak knyttet til prosjekter og til forberedelser
til plan for forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalget har lagt stor vekt på at kommunikasjon med
revisor må bidra til at undersøkelsene får det fokus utvalget ønsker. Utover planlegging og
framleggelse av prosjektrapporter deltar forvaltningsrevisor i møter på forespørsel fra
utvalget.
Revisjon Midt-Norge SA har for årene 2015-2018 inngått årlige avtaler med hver
kommunes/fylkeskommunens kontrollutvalg, for henholdsvis regnskapsrevisjon og
forvaltningsrevisjon. Revisjonen har ikke utarbeidet og inngått avtaler for 2019.
Avtalene spesifiserer ressurser, rammer for samarbeidet og kommunikasjon mellom
revisjonsselskap og kontrollutvalg. Avtalene stedfester også hvilke dokumenter som skal
framlegges for kontrollutvalget.

4.

Annet arbeid i utvalget

4.1

Møter

Det har gjennom hele perioden vært avholdt ca. fem møter pr år. En slik møtefrekvens viser
seg passende når det gjelder omfanget av saker som behandles i utvalget. Utvalget har
behandlet 164 saker i valgperioden 2015-2019, møtene er avholdt på rådhuset.
Ved mange av møtene har det vært gitt orienteringer fra administrasjonen.
Protokoller fra kontrollutvalgets møter er oversendt kommunestyret som trykt referatsak.
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Kontrollutvalgets saker ligger åpent på sekretariatets hjemmesider:
www.konsek.no/kontrollutvalg/mgauldal/
Oversikt over saker behandlet i kontrollutvalget i valgperioden 2015 -2019 ligger helt til slutt i
denne rapporten.

4.2

Saker

En stor del av kontrollutvalgets saksbehandling omfatter forhold de er pålagt å arbeide med,
gjennom kravene i kommunelovens § 77 og forskrift om kontrollutvalg. Hvilket fokus som
velges i de ulike arbeidsoppgavene er det i stor grad opp til utvalget å definere selv.
Kontrollutvalgets saksbehandling er ikke sammenfattet i noe årshjul, men det er likevel et
visst mønster fra år til år hvilke saker som kommer opp til ulike tider.
I tillegg til de kjente saksområdene hender det at utvalget får henvendelser fra innbyggere
eller kommunestyret, som berører områder som kan være innenfor kontrollutvalgets
myndighetsområde.
Kontrollutvalget har i valgperioden fått følgende henvendelser:
− Kommunens saksutredning i kommunestyrets sak 19/17
Selv i saker hvor det åpenbart hefter mangler ved saksfremlegget som ville ført til et
annet vedtak har kontrollutvalget hverken rett eller plikt til å oppheve, endre eller
stadfeste kommunestyrets vedtak. I slike tilfeller må kontrollutvalget nøye seg med å
påpeke forholdet og eventuelt be fylkesmannen om lovlighetskontroll.
I denne saken var det ikke tilstrekkelig sannsynliggjort at det fantes holdepunkter for å
fremme krav om lovlighetskontroll. Kontrollutvalget fant ikke grunnlag for å gå videre
med saken.
−

Eldresenteret Aktiviteten
Kontrollutvalget anbefalte rådmannen å gå i dialog med Støren pensjonistforening
med tanke på en avtale om bruk av Aktiviteten.
Kontrollutvalget ba rådmannen om en ny orientering om oppfølgingen av
kommunestyrets vedtak i sak 68/16 og 21/17.
I kommunestyrets sak 3/18 (møte 22.02.2018) ble avtale om bruk av sokkeletasjen i
Støren Bo- og dagsenter (Aktiviteten) vedtatt. Kontrollutvalget frafalt derfor
rådmannens oppfølging og orientering til utvalget.

Kontrollutvalget har fått orientering fra rådmannen om følgende:
− Praksis ved protokollføring av orienteringer gitt i styrer, råd og utvalg
− Eiendomsskatt i Midtre Gauldal kommune
− Rutinene på vedtak om matombringing
− Utarbeidelse av eierstrategier
− Startlån
− Opprettelsen av kommunalsjefstillinger
− Eierstrategier
− Nye personvernregler (GDPR)
− Selvkost vann og avløp
− Rutiner offentlige anskaffelser
− Tilskudd psykisk utviklingshemmede
− Gaveregnskap
Som et ledd i en samordning av tilsynsarbeidet mellom blant annet Fylkesmannen og
kommunale kontrollutvalg, har kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune fått rapporter, som
Fylkesmannen utarbeider etter tilsyn i kommunene, fremlagt som orienteringssaker. I
valgperioden 2015 – 2019 har følgende rapporter blitt fremlagt:
− Tilsyn med barn i fosterhjem
− Skolebasert vurdering
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−
−
−

Tilsyn med barn i fosterhjem
Tilsyn med kommunens helse- og omsorgtjenester til mennesker med utviklingshemming
Tilsyn med kommunal beredskapsplikt og helsemessig- og sosial beredskap

4.3

Deltakelse i relevante fora

Alle medlemmer i kontrollutvalget har fått tilbud om å delta i opplæring og faglig samarbeid
gjennom Konsek Trøndelag IKS, Norges kommunerevisorforbund og Forum for kontroll og
tilsyn.
Utvalget har i valgperioden deltatt på den årlige Samling for kontrollutvalg i regi av Konsek
Trøndelag IKS.
Kontrollutvalget er medlem i Forum for Kontroll og Tilsyn. Årsmøtet arrangeres i tilknytning til
nasjonal konferanse som blir avholdt i mai/juni hvert år. Kontrollutvalget har ikke deltatt på
konferansen eller årsmøtet i valgperioden.

5.

Erfaringer fra arbeidet i valgperioden 2015 - 2019

5.1

Forholdet til politisk ledelse

Kontrollutvalget utfører tilsynsfunksjonen på vegne av kommunestyret, som har det
overordnede ansvaret for kontroll og tilsyn.
Kontrollutvalget har gjennom hele perioden vært opptatt av å ha god dialog med politisk
ledelse og oppdatert kjennskap til hva som til enhver tid er kommunestyrets behov. Saker fra
kontrollutvalget legges løpende fram for kommunestyret, enten det er rapporter fra
gjennomførte forvaltningsrevisjoner, årsmeldinger, planer for selskapskontroll eller
forvaltningsrevisjon.
I arbeidet med overordnet analyse og utarbeidelse av plan for forvaltningsrevisjon 20162018, inviterte kontrollutvalget til dialogmøte med ordfører, varaordfører, utvalgsledere og
gruppeledere (samt hovedtillitsvalgte, hovedverneombud, rådmann og enhetsledere) for å
finne relevante områder til forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalget er av den oppfatning at en
slik dialog bidrar til å forankre arbeidet med forvaltningsrevisjon i kommunestyret.

5.2

Forholdet til administrativ ledelse

Kontrollutvalget opplever å ha gode relasjoner til administrativ ledelse og stor nytte av positiv
dialog om generelle forhold i kommunen og i forbindelse med konkrete prosjekter og
oppgaver. Administrasjonen gir informasjon og deltar i møter når kontrollutvalget ber om
deres tilstedeværelse, og gir uttrykk for en forståelse for kontrollutvalgets rolle og arbeid.
Utvalget har lagt vekt på å lytte til signaler fra administrasjonen blant annet ved å ha
samtaler og være åpne for innspill i arbeidet med plan for forvaltningsrevisjon. Denne
informasjonen har vært nyttig i kontrollutvalgets utvelgelse av prosjekter.
Når det gjelder kommunikasjonen i forbindelse med de enkelte prosjektene eller
revisjonsarbeidet for øvrig er det revisorenes område, og ikke noe kontrollutvalget involverer
seg i.
Kontrollutvalget har ansvar for oppfølgingen av kommunestyrets vedtak i kontroll- og
tilsynssaker. Administrasjonen synes å ha lojalitet til vedtakene. Ved enkelttilfeller er det ikke
rapportert innen gitte frister og det har vært nødvendig å etterspørre tilbakemeldingene. Det
bemerkes likevel at vedtaksoppfølgingen i hovedsak er god og at administrasjonens
etterlevelse i kontroll- og tilsynssaker i stor grad er tilfredsstillende.

6.

Oppsummering

Med bakgrunn i sitt mandat og det arbeidet som kontrollutvalget har gjort for Midtre Gauldal
kommune i valgperioden 2015 – 2019, er utvalgets medlemmer av den oppfatning at
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kontrollutvalget har en viktig rolle i en lærende organisasjon i stadig utvikling. Kontrollutvalget
har i valgperioden hatt viktige og spennende oppgaver der man har belyst mange av
kommunens tjenesteområder. Kontrollutvalget har hatt et godt samarbeid med
kommunestyret og utvalget opplever at det er god forståelse for kontrollorganenes rolle og
funksjon i kommunen, noe som er avgjørende for at utvalget skal kunne gjøre en god jobb.
Kontrollutvalget har i valgperioden fått laget nødvendige plandokumenter; plan for
selskapskontroll og plan for forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalget mener ut fra den
foregående redegjørelsen å ha oppfylt sine pålagte oppgaver i kommuneloven på en
fornuftig og god måte.
Målet om å være uavhengig i sitt arbeide anser kontrollutvalget at de har ivaretatt på en god
måte. I utvalgsmøtene er det tilsynsperspektivet som styrer diskusjoner og vedtak, mens
partipolitiske hensyn legges tilside. Sakene som er behandlet i utvalget bærer ikke preg av å
være politiske omkamper eller ha partipolitiske agendaer. Utvalget har vært bevisst på
problemstillinger knyttet til uavhengigheten og satt denne høyt i sitt arbeid.
Avslutningsvis vil kontrollutvalget takke kommunestyret og administrasjonen i Midtre Gauldal
kommune for et godt samarbeid i valgperioden.
Kontrollutvalget vil med dette ønske det påtroppende kontrollutvalget lykke til i den
kommende valgperioden der nye interessante og krevende oppgaver venter.

Støren 12.09.2019
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Saker behandlet i kontrollutvalget i valgperioden 2015 - 2019
Møtedato
12.11.2015

25.02.2016

12.05.2016

Saksnr
32/15
33/15
34/15
35/15
36/15
37/15
01/16
02/16
03/16
04/16
05/16
06/16
07/16
08/16
09/16
10/16

02.06.2016

22.09.2016

17.11.2016

11/16
12/16
13/16
14/16
15/16
16/16
17/16
18/16
19/16
20/16
21/16
22/16
23/16
24/16
25/16
26/16
27/16
28/16
29/16
30/16
31/16
32/16
33/16
34/16
35/16
36/16
37/16
38/16
39/16
40/16
41/16
42/16

Sakstittel
Kontrollutvalget - funksjon, oppgaver og rolle
Revisjon Midt-Norge IKS - Presentasjon og orientering
Den finansielle revisjonen i Midtre Gauldal kommune - Orientering fra revisor
Forslag til møteplan for 1. halvår 2016
Referatsaker
Eventuelt
Kontrollutvalgets arbeid med overordnet analyse
Godkjenning av protokoll fra møte 12.11.2015
Avtaler mellom kontrollutvalget og Revisjon Midt-Norge IKS
Kontrollutvalgets årsmelding 2015
Referatsaker
Eventuelt
Godkjenning av protokoll fra møte 25.02.2016
Regnskap og revisjonsberetning 2015 Midtre Gauldal Næringsselskap KF
– Kontrollutvalgets uttalelse
Forvaltningsrevisjonsrapport Offentlige anskaffelser
- rådmannens oppfølging av vedtak
Regnskap og revisjonsberetning 2015 Midtre Gauldal kommune
– Kontrollutvalgets uttalelse
Oppfølging av politiske vedtak i Midtre Gauldal kommune
Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2018
Referatsaker
Eventuelt
Godkjenning av protokoll fra møte 12.05.2016
Rapport fra selskapskontroll med Envina IKS
Bestilling av forvaltningsrevisjon
Eierstrategier - orientering til kontrollutvalget
Oppfølging av politiske vedtak i Midtre Gauldal kommune
Forslag til møteplan for 2. halvår 2016
Referatsaker
Eventuelt
Godkjenning av protokoll fra møte 02.06.2016
Praksis ved protokollføring av orienteringer gitt i styrer, råd og utvalg
Budsjettkontroll pr. 22.08.2016
Forslag til økonomiplan 2017-2020 med budsjett for 2017 for kontrollutvalget
Forvaltningsrevisjon Midtre Gauldal sykehjem - Prosjektplan
Bestilling av forvaltningsrevisjon
Oppfølging av politiske vedtak i Midtre Gauldal kommune
Referatsaker
Eventuelt
Godkjenning av protokoll fra møte 22.09.2016
Orientering til kontrollutvalget vedr. eiendomsskatt
Forvaltningsrevisjon sykefravær - prosjektplan
Den finansielle revisjonen i Midtre Gauldal kommune - Orientering fra revisor
Tilsyn med barn i fosterhjem - Midtre Gauldal kommunes egenvurdering
Plan for selskapskontroll 2017-2020
Oppfølging av politiske vedtak i Midtre Gauldal kommune
Forslag til møteplan for 1. halvår 2017
Referatsaker
Eventuelt
Avtaler mellom kontrollutvalget og Revisjon Midt-Norge IKS
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Møtedato
09.03.2017

27.04.2017

Saksnr
01/17
02/17
03/17
04/17
05/17
06/17
07/17
08/17
09/17
10/17
11/17

01.06.2017

21.09.2017

12/17
13/17
14/17
15/17
16/17
17/17
18/17
19/17
20/17
21/17
22/17
23/17
24/17

22.11.2017

25/17
26/17
27/17
28/17
29/17
30/17
31/17
32/17
33/17

01.03.2018

34/17
35/17
36/17
37/17
38/17
39/17
40/17
41/17
42/17
43/17
01/18
02/18
03/18
04/18
05/18
06/18
07/18

Sakstittel
Godkjenning av protokoll fra møte 17.11.2016
Forvaltningsrevisjonsrapport Midtre Gauldal sykehjem
Oppfølging av politiske vedtak i Midtre Gauldal kommune
Kontrollutvalgets årsmelding 2016
Referatsaker
Eventuelt
Godkjenning av protokoll fra møte 09.03.2017
Regnskap og revisjonsberetning 2016 Midtre Gauldal Næringsselskap KF
– Kontrollutvalgets uttalelse
Orientering til kontrollutvalget vedr. eierstrategier
Regnskap og revisjonsberetning 2016 Midtre Gauldal kommune
– Kontrollutvalgets uttalelse
Tilsyn med kommunens helse- og omsorgstjenester til
mennesker med utviklingshemming
Oppfølging av politiske vedtak i Midtre Gauldal kommune
Orientering om sammenslåinger av revisjon og sekretariat
Referatsaker
Eventuelt
Godkjenning av protokoll fra møte 27.04.2017
Forvaltningsrevisjonsrapport sykefravær
Orientering til kontrollutvalget vedr. matombringing
Forslag til møteplan for 2. halvår 2017
Oppfølging av politiske vedtak i Midtre Gauldal kommune
Referatsaker
Eventuelt
Godkjenning av protokoll fra møte 01.06.2017
Forvaltningsrevisjonsrapport om Midtre Gauldal sykehjem
- rådmannens oppfølging av vedtak
Tilsynsrapport - Skolebasert vurdering i Midtre Gauldal kommune
Oppfølging av politiske vedtak i Midtre Gauldal kommune
Budsjettkontroll pr. 22.08.2017
Forslag til økonomiplan 2018-2021 med budsjett for 2018 for kontrollutvalget
Referatsaker
Eventuelt
Godkjenning av protokoll fra møte 21.09.2017
Henvendelse vedrørende saksutredningen kommunestyrets sak 19/17
Forvaltningsrevisjonsrapport vedr. sykefravær
- rådmannens oppfølging av vedtak
Tilsyn med barn i fosterhjem - orientering til kontrollutvalget
Bestilling av forvaltningsrevisjon
Den finansielle revisjonen i Midtre Gauldal kommune - Orientering fra revisor
Henvendelse fra innbyggere vedr. Eldresenteret Aktiviteten
Valg av revisor
Avtaler mellom kontrollutvalget og Revisjon Midt-Norge IKS
Oppfølging av politiske vedtak i Midtre Gauldal kommune
Forslag til møteplan for 1. halvår 2018
Referatsaker
Eventuelt
Godkjenning av protokoll fra møte 22.11.2017
Orientering til kontrollutvalget vedr. startlån
Forvaltningsrevisjon mobbing i grunnskolen - prosjektplan
Oppfølging av politiske vedtak i Midtre Gauldal kommune
Kontrollutvalgets årsmelding 2017
Referatsaker
Eventuelt
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Møtedato
03.05.2018

Saksnr
08/18
09/18
10/18
11/18
12/18
13/18
14/18

07.06.2018

15/18
16/18
17/18
18/18

13.09.2018

29.11.2018

19/18
20/18
21/18
22/18
23/18
24/18
25/18
26/18
27/18
28/18
29/18
30/18
31/18
32/18

07.03.2019

33/18
34/18
35/18
36/18
37/18
38/18
39/18
40/18
01/19
02/19
03/19

16.05.2019

04/19
05/19
06/19
07/19
08/19
09/19
10/19
11/19
12/19
13/19
14/19
15/19
16/19

Sakstittel
Godkjenning av protokoll fra møte 01.03.2018
Regnskap og revisjonsberetning 2017 Midtre Gauldal kommune
- kontrollutvalgets uttalelse
Regnskap og revisjonsberetning 2017 Midtre Gauldal Næringsselskap KF
- Kontrollutvalgets uttalelse
Orientering til kontrollutvalget vedr. eierstrategier
Orientering til kontrollutvalget vedr. opprettelsen av kommunalsjefstillinger
Oppfølging av politiske vedtak i Midtre Gauldal kommune
Tilsyn med kommunens helse- og omsorgstjenester til
mennesker med utviklingshemming - orientering til kontrollutvalget
Referatsaker
Eventuelt
Godkjenning av protokoll fra møte 03.05.2018
Forvaltningsrevisjon vedr. sykefravær,
rådmannens oppfølging av vedtak - ny orientering
Forvaltningsrevisjonsrapport mobbing i grunnskolene
Oppfølging av politiske vedtak i Midtre Gauldal kommune
Forslag til møteplan for 2. halvår 2018
Referatsaker
Eventuelt
Godkjenning av protokoll fra møte 07.06.2018
Nye personvernregler - orientering til kontrollutvalget
Budsjettkontroll pr. 30.08.2018
Forslag til økonomiplan 2019 -2022 med budsjett for 2019 for kontrollutvalget
Oppfølging av politiske vedtak i Midtre Gauldal kommune
Referatsaker
Eventuelt
Godkjenning av protokoll fra møte 13.09.2018
Forvaltningsrevisjonsrapport mobbing i grunnskolene
- rådmannens oppfølging av vedtak
Selvkost vann og avløp - orientering til kontrollutvalget
Rutiner offentlige anskaffelser - orientering til kontrollutvalget
Den finansielle revisjonen i Midtre Gauldal kommune - Orientering fra revisor
Gjennomgang av fokusområder i Plan for forvaltningsrevisjon
Oppfølging av politiske vedtak i Midtre Gauldal kommune
Forslag til møteplan for 1. halvår 2019
Referatsaker
Eventuelt
Envina IKS- orientering til kontrollutvalget
Godkjenning av protokoll fra møte 29.11.2018
Forvaltningsrevisjonsrapport om Midtre Gauldal sykehjem,
oppfølging av vedtak - ny orientering til kontrollutvalget
Bestilling av forvaltningsrevisjon
Kontrollutvalgets årsmelding 2018
Oppfølging av politiske vedtak i Midtre Gauldal kommune
Referatsaker
Eventuelt
Godkjenning av protokoll fra møte 07.03.2019
Tilskudd psykisk utviklingshemmede - orientering til kontrollutvalget
Regnskap og revisjonsberetning 2018 Midtre Gauldal Næringsselskap KF
- Kontrollutvalgets uttalelse
Regnskap og revisjonsberetning 2018 Midtre Gauldal kommune
- Kontrollutvalgets uttalelse
Forvaltningsrevisjon dokumenthåndtering og journalføring - prosjektplan
Oppfølging av politiske vedtak i Midtre Gauldal kommune
Referatsaker
Eventuelt
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Møtedato
06.06.2019

Saksnr
17/19
18/19
19/19
20/19

12.09.2019

21/19
22/19
23/19
24/19
25/19
26/19
27/19
28/19
29/19
30/19
31/19
32/19
33/19

Sakstittel
Godkjenning av protokoll fra møte 16.05.2019
Forvaltningsrevisjonsrapport mobbing i grunnskolene
- rådmannens oppfølging av vedtak, ny orientering
Gaveregnskap - orientering til kontrollutvalget
Rapport etter tilsyn med kommunal beredskapsplikt
og helsemessig- og sosial beredskap
Oppfølging av politiske vedtak i Midtre Gauldal kommune
Forslag til møteplan for 2. halvår 2019
Referatsaker
Eventuelt
Godkjenning av protokoll fra møte 06.06.2019
Gaveregnskap - ny orientering til kontrollutvalget
Rutiner offentlige anskaffelser - orientering til kontrollutvalget
Forslag til økonomiplan 2020 -2023 med budsjett for 2020 for kontrollutvalget
Oppfølging av politiske vedtak i Midtre Gauldal kommune
Kontrollutvalgets virksomhet, valgperioden 2015-2019
Referatsaker
Eventuelt
Godkjenning av protokoll fra dagens møte
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Gjennomført
forvaltningsrevisjon
valgperioden
2015 - 2019
Midtre Gauldal kommune
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Offentlige anskaffelser – følges regelverket ?
Rapport avlagt:
Problemstilling:

Januar 2015
Følger kommunen regelverket for offentlige anskaffelser og blir
inngåtte rammeavtaler etterlevd mht. avtalevilkår?
Følges regler om krav til konkurranse og kunngjøring?
Følges regler om tilbudsåpning og journalføring?
Følges regelverket ved inngåelse av rammeavtaler, og foretas det innkjøp
i samsvar med rammeavtalene?
Har kommunen kontrollrutiner som sikrer at regelverket følges i
anskaffelsesprosessen?

Rapportens konklusjon
Følges reglene om konkurranse og kunngjøring?

Flere anskaffelser i undersøkelsen har mangler knyttet til det å gjennomføre konkurranse samt
det å dokumentere hvordan anskaffelsesprosessen utføres. Dette medfører flere avvik til kravene
i anskaffelsesregelverket.
Følges regelverket om tilbudsåpning og journalføring?

Kommunens rutiner for mottak, registrering og tilbudsåpning er etter vår vurdering i henhold til
gjeldende krav. Revisors kontroller har vist at relevante dokumenter i noen anskaffelser ikke er
journalført og arkivert, og oppfyller dermed ikke krav til dette. Det er rutiner i kommunens
arkivplan som gir generelle føringer på området. Kommunen bør foreta en helhetlig gjennomgang
av praksis for journalføring og arkivering av anskaffelsesdokumentasjon, da undersøkelsen viser
at det er utfordringer på området.
Følges regelverket ved inngåelse av rammeavtaler, og foretas det innkjøp i samsvar med
rammeavtalene?

Undersøkelser viser at Sør-Trøndelag fylkeskommune har fulgt regelverket ved inngåelse av
rammeavtalene. Dette gjør at kommunen lovlig kan benytte disse. Kommunens avtale med STFK
forplikter kommunen til å bruke leverandører i rammeavtalene. Vår gjennomgang viser at for en
del produkter er avtalelojaliteten god, mens den er mer varierende for andre.
Har kommunen kontrollrutiner som sikrer at regelverket følges i anskaffelsesprosessen?

Innkjøpsansvaret er delegert til enhetsledere, og økonomisjef koordinerer kommunens
innkjøpsarbeid. Det er etablert rutiner i økonomireglementet samt etiske retningslinjer som er
viktig i dette arbeidet. Revisor savner en tettere oppfølging av egne anskaffelser for å sikre at
disse utføres i samsvar med gitte føringer. Dette gjelder spesielt for anskaffelser mellom kr 100
000 til 500 000 samt å følge opp avtalelojaliteten til fylkesavtalen.
Revisors anbefalinger:
• Sikre at kommunens anskaffelser utføres i samsvar med grunnleggende krav til konkurranse
og dokumentasjon
• Etablere system for å følge opp avtalelojalitet til fylkesavtalen og sikre ansatte tilgang til disse
i kommunens systemer
Politisk behandling
Kontrollutvalgets vedtak, sak 3/2015 :
Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og legger den frem for kommunestyret med følgende
innstilling:
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport ”Offentlige anskaffelser – følges regelverket?”
til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene i rapportens pkt 8.1.
3. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om hvordan
anbefalingene er fulgt opp innen 15.08.2015.
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Kommunestyrets vedtak, sak 24/2015:
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport ”Offentlige anskaffelser – følges regelverket?”
til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene i rapportens pkt 8.1.
3. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om hvordan
anbefalingene er fulgt opp innen 15.08.2015.
Administrativ oppfølging
Kontrollutvalget behandlet rådmannens tilbakemelding på sitt møte 1. oktober 2015, utvalget tok
rådmannens oppfølging av vedtak til orientering, men ønsket en ny skriftlig tilbakemelding fra
rådmannen når enhetsledermøter var gjennomført, senest 31.01.2016.
Ny tilbakemelding fra rådmannen ble behandlet på utvalgets møte 12. mai 2016.
Kontrollutvalget anser kommunestyrets vedtak som fulgt opp.
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Midtre Gauldal sykehjem
Rapport avlagt:

Januar 2017

Problemstilling:
1. Er det tilstrekkelig medvirkning fra brukere og pårørende ved Midtre
Gauldal sykehjem?
2. Hvilke mulige forklaringer ser kommunen selv på sykefraværet ved
enheten, og hva gjør ledelsen for å forebygge og følge det opp?
3. Drives Midtre Gauldal sykehjem i tråd med regelverket på utvalgte
områder?
• Internkontroll
• Avvikssystem
• Dokumentasjon
• Kompetanse
• Legemiddelhåndtering

Rapportens konklusjon
Er det tilstrekkelig medvirkning fra brukere og pårørende ved Midtre Gauldal sykehjem?
Revisors konklusjon er at det ikke er tilstrekkelig medvirkning fra brukere og pårørende ved
sykehjemmet. Både bruker- og pårørendemedvirkning er i alt for liten grad satt i system. Det er
store sprik i ansattes syn på hva brukermedvirkning skal være, og vi ser med bekymring på
enkelte holdninger knyttet til brukernes manglende rett til medbestemmelse.
Sykehjemmet har ikke rutiner for vurdering av samtykkekompetanse og bruk av tvang, og
revisjonen er svært kritisk til deler av den praksisen de har avdekket. Revisor mener det er grunn
til å fastslå at det foreligger ulovlig bruk av tvang i flere situasjoner, som sykehjemmet må rydde
opp i.
Hva kan forklare sykefraværet ved enheten, og hva gjør ledelsen for å forebygge og følge det
opp?
Revisors undersøkelser tyder på at sykefraværet skyldes en rekke ulike årsaker. Ledelsen bør
sikre en mer systematisk tilnærming til forebyggingsarbeidet.
Oppfølgingen av sykmeldte ser i hovedsak ut til å være i tråd med regelverk.
Drives Midtre Gauldal sykehjem i tråd med regelverket på utvalgte områder?
Midtre Gauldal sykehjem har til dels store avvik fra krav i regelverk. Det er svært alvorlig at
sykehjemmet ikke har etablert et system for intern kontroll, og sykehjemmet mangler skriftlige
rutiner på flere områder. Avvikssystemet fungerer etter revisors vurdering dårlig, og brukes ikke til
å føre kontroll med områder der det er risiko for brudd på regelverk og rutiner.
Legemiddelhåndteringen ved sykehjemmet ser derimot ut til å skje i ordnede former, og i
hovedsak i tråd med lov og regelverk.
Revisors anbefalinger
Revisor har ikke kommet med direkte anbefalinger i sin rapport, men det fremgår en del
vurderinger i rapporten som kontrollutvalgets sekretariat synes er av en så viktig karakter at de
bør følges opp av rådmannen.
Medvirkning fra brukere og pårørende:
Revisor mener at det har vært en alt for lite systematisk tilnærming til brukermedvirkningen. Det
er en stor mangel at det ikke finnes felles rutiner eller retningslinjer for hvordan brukere skal gis
medvirkning på sin hverdag.
Etter revisors vurdering må sykehjemmet jobbe for å skape en felles forståelse for hva
brukermedvirkning skal være, og sikre at alle ansatte er innforstått med dette.
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Samtykkekompetanse og bruk av tvang
Revisor er også svært kritisk til at det mangler felles rutiner for vurdering av samtykkekompetanse
og bruk av tvang.
Revisor er kritisk til at det ser ut til å være en manglende bevissthet om grensene for bruk av
tvang blant mange ansatte.
Det er stort behov for både å arbeid med rutiner og opplæring, og bevisstgjøring av ansatte om
hva som er bruk av tvang.
Sykefravær
Det er bekymringsfullt at langtidssykefraværet ser ut til å øke mye.
Midtre Gauldal kommune er langt unna målet om et jobbnærvær på 95 %, og at det må jobbes
godt for å nå det nye målet om sykefravær på mindre enn 10 %. Deler av ledelsen knytter høye
fraværstall til en manglende nærværskultur blant de ansatte, mens de ansatte trekker fram
arbeidsbelastningen som den viktigste årsaken. Revisors vurdering er at arbeidet med
sykefravær i for liten grad har vært preget av en systematisk tilnærming, med klare mål å jobbe
etter. Kunnskap om årsaker til sykefravær er en helt nødvendig forutsetning for å kunne sette i
verk treffende forebyggingstiltak.
Intern kontroll
Det er en stor mangel at sykehjemmet ikke har noe system for intern kontroll. Etter revisors
vurdering mangler et overordnet system som kan sikre at sykehjemmet drives i tråd med lover og
regler.
Sykehjemmet har videre for lite rutiner og prosedyrebeskrivelser, og det er en mangel at de som
finnes ikke er samlet og digitalisert, men kun finnes i permer rundt omkring på sykehjemmet.
Revisor mener at sykehjemmets avvikssystem er for dårlig, og at det uansett ikke brukes godt
nok. Det er grunn til å stille spørsmål om i hvilken grad avvikssystemet i hele tatt fungerer, slik at
man per i dag kan bruke de registrerte avvikene til å føre kontroll med sykehjemmets drift
Kompetanse og kompetansehevingstiltak
Midtre Gauldal sykehjem har god dekning av formalkompetanse, blant annet med god
sykepleierdekning. Sykehjemmet må vedlikeholde og bygge videre på kompetansen, det må
jobbes for å sette kompetanseutviklingen mer i system.
Politisk behandling
Kontrollutvalgets vedtak, sak 02/2017:
Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og legger den frem for kommunestyret med følgende
innstilling:
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport vedr. Midtre Gauldal sykehjem til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen om å:
• Utarbeide felles rutiner for vurdering av samtykkekompetanse og bruk av tvang, samt
sikre at alle ansatte gis tilstrekkelig opplæring og kompetanse i reglene om
samtykkekompetanse og bruk av tvang.
• Utarbeide felles rutiner eller retningslinjer for hvordan brukere skal gis medvirkning i sin
hverdag.
• Innføre et godt fungerende system for involvering av pårørende i spørsmål som gjelder
tilbudet til brukerne.
• Etablere et godt fungerende system for intern kontroll, med skriftlige rutiner på alle
områder på sykehjemmet.
• Etablere et godt fungerende avvikssystem, samt å gi ansatte en felles forståelse for hva
som skal registreres som avvik.
• Bruke avvikssystemet til å føre kontroll med områder der det er risiko for brudd på
regelverk og rutiner.
• Sette kompetanseutviklingen mer i system.
• Kartlegge årsakene til sykefraværet på en systematisk måte, samt å sette i verk
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treffende forebyggingstiltak.
3. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om hvordan
punktene er fulgt opp innen 30. august 2017.
Kommunestyrets vedtak, sak 33/2011:
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport vedr. Midtre Gauldal sykehjem til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen om å:
• Utarbeide felles rutiner for vurdering av samtykkekompetanse og bruk av tvang, samt
sikre at alle ansatte gis tilstrekkelig opplæring og kompetanse i reglene om
samtykkekompetanse og bruk av tvang.
• Utarbeide felles rutiner eller retningslinjer for hvordan brukere skal gis medvirkning i sin
hverdag.
• Innføre et godt fungerende system for involvering av pårørende i spørsmål som gjelder
tilbudet til brukerne.
• Etablere et godt fungerende system for intern kontroll, med skriftlige rutiner på alle
områder på sykehjemmet.
• Etablere et godt fungerende avvikssystem, samt å gi ansatte en felles forståelse for hva
som skal registreres som avvik.
• Bruke avvikssystemet til å føre kontroll med områder der det er risiko for brudd på
regelverk og rutiner.
• Sette kompetanseutviklingen mer i system.
• Kartlegge årsakene til sykefraværet på en systematisk måte, samt å sette i verk
treffende forebyggingstiltak.
3. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om hvordan
punktene er fulgt opp innen 30. august 2017.
Administrativ oppfølging
Rådmannen sendte over en skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget 01.09.2017. I tillegg
orienterte rådmannen på utvalgets møte 21.09.2017 i sak 24/17. Kontrollutvalget konkluderte
med at mye arbeid er gjort og mye er satt i gang. Kontrollutvalget ønsket på bakgrunn av dette en
statusorientering når endringer og tiltak hadde fått virket en stund.
Kontrollutvalget fikk en ny tilbakemelding fra rådmannen på sitt møte 07.03.2019 i sak 3/19.
Utvalget var godt fornøyd med orienteringen som ble gitt.

Kontrollutvalget anser kommunestyrets vedtak som fulgt opp.
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Sykefravær
Rapport avlagt:

Mai 2017

Problemstilling:

Arbeider Midtre Gauldal kommune tilfredsstillende med å forebygge
sykefravær?
Herunder om:
a. Forankring i organisasjonen og sikre tilpassede tiltak for forebygging
b. Kontinuitet i forvaltning og tjenester
c. Ivaretakelse av arbeidsmiljøbestemmelser for de som er tilstede
Arbeider Midtre Gauldal kommune tilfredsstillende med oppfølgning av
sykmeldte?
Herunder om:
a) Dialogen mellom ledelse, NAV, fastlege og den sykmeldte er i tråd
med regelverket.

Rapportens konklusjon
Arbeider Midtre Gauldal kommune tilfredsstillende med å forebygge sykefravær?
I forhold til denne problemstillingen ser revisor at kommunen fører statistikk over sykefraværet.
Av statistikken fremkommer at kommunen ikke oppnår det mål kommunestyret har vedtatt for
nærvær på 95%. Tendensen er til dels økende, samtidig som andel sykefravær varierer i
betydelig grad mellom de enkelte rammeområder og for de enkelte enheter.
Revisor ser svakheter i arbeidet med å forankre sykefraværsarbeidet i hele organisasjonen.
Videre er det til dels store variasjoner i hvordan enhetene håndterer fravær, når tjenesteytelsen
skal opprettholdes.
Arbeider Midtre Gauldal kommune tilfredsstillende med oppfølgning av sykmeldte?
I forhold til oppfølgningen av den enkelte sykmeldte finner revisor at kommunen gjør et solid
arbeid. Det fremkommer at man følger de lovpålagte rutiner om oppfølgning og dialog med den
sykmeldte.
Utfordringen ligger i samarbeidet mellom de ulike instanser som er involvert, særlig i forhold til
fastlege. Det er utfordrende å sikre tilrettelegging av arbeidsoppgaver, ved gradert sykmelding.

Revisors anbefalinger
• Påse at kommunens praksis mht nærvær er kjent på enhetene gjennom systematisk arbeid
• Påse at de lokale AMG-gruppene drøfter problemstillinger knyttet til sykefravær i tråd med de
krav som er stilt i rapporteringen
• Ta initiativ til en tettere dialog med fastlegene, med sikte på å utnytte restarbeidsevne
• Forsikre seg om at sykefravær ikke påvirker kontinuiteten i tjenestetilbudet.
Politisk behandling
Kontrollutvalgets vedtak, sak 17/2017:
Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og legger den frem for kommunestyret med følgende
innstilling:
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport vedr. sykefravær til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene i rapportens pkt. 6.
3. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om hvordan
anbefalingene er fulgt opp innen 01.11.2017.
Kommunestyrets vedtak, sak 43/2017:
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport vedr. sykefravær til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene i rapportens pkt. 6.
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3. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om hvordan
anbefalingene er fulgt opp innen 01.11.2017.
Administrativ oppfølging
Rådmannen sendte over en skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget 10.11.2017, i tillegg
orienterte rådmannen på utvalgets møte 22.11.2017 i sak 33/17.
Arbeidet med å følge opp revisors anbefalinger var satt i gang, men noe sto fortsatt igjen.
Kontrollutvalget ønsket på bakgrunn av dette en ny tilbakemelding litt frem i tid, utvalget fattet
følgende vedtak:
1. Kontrollutvalget ønsker en ny tilbakemelding fra rådmannen innen 20.05.2018.
2. Kontrollutvalget viser til enhet for pleie og omsorg og deres samarbeid med fastlegene på
Støren. Utvalget anbefaler rådmannen å se om det er mulighet å få til et slikt samarbeid i
resten av organisasjonen.
3. Utvalget anbefaler rådmannen om å følge opp at det finnes kompetente vikarer man kan
tilkalle ved sykrefravær i skolen.
Rådmannen ga en ny orientering på utvalgets møte 07.06.2018 i sak 18/18.
Kontrollutvalget var godt fornøyd med orienteringen.

Kontrollutvalget anser kommunestyrets vedtak som fulgt opp.
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Mobbing i grunnskolene
Rapport avlagt:

Mai 2018

Problemstilling:

Arbeides det aktivt og systematisk for å avdekke og håndtere mobbing
i grunnskolene i Midtre Gauldal kommune?
I tillegg har revisor formulert følgende delproblemstillinger:
• Arbeides det aktivt og systematisk for å avdekke mobbing og
andre krenkelser i grunnskolene i Midtre Gauldal?
• Arbeides det aktivt og systematisk for å følge opp skolemiljøsaker i
grunnskolene i Midtre Gauldal?

Rapportens konklusjon
Det er revisors konklusjon at skolene i Midtre Gauldal arbeider aktivt og systematisk for å
avdekke og følge opp skolemiljøsaker. Lovendringene som trådte i kraft 1.8.17 har medført stor
aktivitet knyttet til revidering av eksisterende planer, rutiner og prosedyrer, og ikke minst stor
involvering av ansatte i tematikken. Revisor registrerer at skolene diskuterer omfanget av
dokumentasjon knyttet til de enkelte sakene. Det er derfor verdt å understreke at skolene i
aktivitetsplanene må sørge for at nøkkelopplysninger knyttet til varsling, undersøkelser, tiltak og
evalueringer blir nedtegnet, slik at fylkesmannen raskt kan få oversikt over hvordan saken er
behandlet ved skolen.
Revisors anbefalinger
• Gjennomgå praksis for håndtering av varsel med enhetslederne ved skolene, og at det skal
være lav terskel for å inngi og dokumentere et varsel.
• Gjennomgå praksis for utarbeidelse av aktivitetsplaner, for å sikre riktig og nødvendig
dokumentasjon av saken.
Politisk behandling
Kontrollutvalgets vedtak, sak 19/2018:
Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og legger den frem for kommunestyret med følgende
innstilling:
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport mobbing i grunnskolene til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp revisors anbefaling i rapportens pkt 4.2.
3. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om hvordan
anbefalingen er fulgt opp innen 01.11.2018.
Kommunestyrets vedtak, sak 50/2018:
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport mobbing i grunnskolene til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp revisors anbefaling i rapportens pkt 4.2.
3. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om hvordan
anbefalingen er fulgt opp innen 01.11.2018
4. Kommunestyret ber rådmannen gjøre tiltak for bedring av ytringsklima.
Administrativ oppfølging
Rådmannen sendte over en skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget 31.10.2018, i tillegg
orienterte rådmannen på utvalgets møte 29.11.2018 i sak 32/18.
Kontrollutvalget var godt fornøyd med både den skriftlige og den muntlige orienteringen.
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak:
Kontrollutvalget ønsker fortsatt å ha forvaltningsrevisjonen til oppfølging og ber om en ny
tilbakemelding på sitt siste møte før sommeren 2019 (juni).
Rådmannen ga en ny muntlig orientering på utvalgets møte 06.06.2019 i sak 18/19.

Kontrollutvalget anser kommunestyrets vedtak som fulgt opp.
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Envina IKS
Rapport avlagt:

April 2016

Problemstilling:
1. Er eierstyring og selskapsledelse i Envina i samsvar med gitte føringer
og anbefalinger?
2. Sikrer Envina et tydelig skille mellom kommersiell virksomhet og
monopolvirksomheten, og er det organisatorisk skille av ledende roller
i konsernet?
3. Fattes det vedtak om delegert myndighet for innkreving av
renovasjonsgebyr fra den enkelte eierkommune til selskapet?
4. Har eierkommunene etablert innsamling av hytterenovasjon i samsvar
med krav?
Rapportens konklusjon
Er eierstyring og selskapsledelse i Envina i samsvar med gitte føringer og anbefalinger?
Eierstyringen i Envina preges i noen grad av at eierne er tre kommuner med til dels ulike
interesser. Det kan det være krevende for selskapet å forholde seg til. De siste årene har
eierkommunene og selskapet utarbeidet og fulgt rutiner for eierdialog og kommunikasjon mellom
kommunestyret og selskap, som etter revisjonens syn er egnet til å sikre en mer tydelig og
forutsigbar kommunikasjon.
Eierne har sikret et kompetent og bredt sammensatt styre for Envina, som ser ut til å ha funnet en
god arbeidsform, med gode systemer for sin virksomhet. Det er for selskapet imidlertid ikke
vedtektsfestet bruk av valgkomite for nye styrevalg, eller utarbeidet et sett med
kompetansekriterier, i tråd med anbefalinger for eierstyring. Revisjonens syn er at slike
virkemidler kan bidra til å sikre at også fremtidige styrer har rett sammensetning av kompetanse,
som bør være vel så viktig for selskapet og eierne som styremedlemmenes parti og
kommunetilhørighet.
Sikrer Envina et tydelig skille mellom kommersiell virksomhet og monopolvirksomheten, og er det
organisatorisk skille av ledende roller i konsernet?
Envina har gjennomgående representasjon (daglig leder i morselskapet er styreleder i
datterselskapet), som ikke er i tråd med gitte anbefalinger. Med unntak av dette er revisjonens
syn at konsernet har etablert hensiktsmessige systemer for å hindre kryssubsidiering og
sammenblanding mellom selskapene. Skillet er etablert gjennom selskapsmessig,
regnskapsmessig skille, sammen med fordelingsnøkler ved fellesanskaffelser.
Fattes det vedtak om delegert myndighet for innkreving av renovasjonsgebyr fra den enkelte
eierkommune til selskapet?
Retten til innkreving av gebyret synes å være delegert gjennom den lokale forskriften. Envina har
videre etablert relevante prosedyrer for å håndtere innkreving, betalingsmislighold, inkasso og
rettslig pågang for innfordring, herunder individuell overdragelse av legalpanterett og begjæring
om tvangssalg.
Har eierkommunene etablert innsamling av hytterenovasjon i samsvar med krav?
I Melhus og Midtre Gauldal kommuner utføres det ikke hytterenovasjon, slik forurensingsloven
krever.

Revisors anbefalinger:
• Eierkommunene bør sørge for at det etableres rutiner for valg til styret som kan sikre at styret
også fremover har den kompetansen selskapet har bruk for, herunder
o bruk av en valgkomite
o kriterier for valg til styret
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•

Eierkommunene og Envina IKS bør sørge for at det etableres innsamling av avfall fra
fritidsbolig i alle eierkommuner, slik forurensingsloven krever.

Politisk behandling
Kontrollutvalgets vedtak, sak 16/2016:
Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og legger den frem for kommunestyret med følgende
innstilling:
1. Kommunestyret tar rapport fra selskapskontroll Envina IKS til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen om å legge frem en sak for kommunestyret vedr.
hytterenovasjon som er i tråd med forurensingsloven jf. revisjonens anbefalinger i rapportens
pkt. 7.
3. Kommunestyret ber kommunens eierrepresentant i Envina IKS om å:
• Arbeide for å etablere rutiner for valg til styret slik revisjonen anbefaler i rapportens
pkt 7.
• Arbeide for at Envina IKS får etablert en god nok kapasitet til å håndtere full innsamling
av fritidsavfall fra alle 3 eierkommunene.

Kommunestyrets vedtak, sak 47/2016
1. Kommunestyret tar rapport fra selskapskontroll Envina IKS til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen om å legge frem en sak for kommunestyret vedr.
hytterenovasjon som er i tråd med forurensingsloven jf. revisjonens anbefalinger i rapportens
pkt. 7.
3. Kommunestyret ber kommunens eierrepresentant i Envina IKS om å:
• Arbeide for å etablere rutiner for valg til styret slik revisjonen anbefaler i rapportens
pkt 7.
• Arbeide for at Envina IKS får etablert en god nok kapasitet til å håndtere full innsamling
av fritidsavfall fra alle 3 eierkommunene.
Oppfølging av kommunestyrets vedtak
Kommunestyret vedtok følgende i sak 87/2016 Handlingsprogram med økonomiplan 2017-2020
Årsbudsjett 2016: pkt. 5. "Renovasjon og feiegebyr fastsettes som framlagt, men skal ikke gjelde
for fritidsboliger".
Kommunestyret vedtok følgende i sak 71/17 – Handlingsprogram med økonomiplan 2018-2021
pkt 13: «Innføringen av renovasjon og feiing for fritidsboliger utsettes inntil det foreligger en plan
for hvordan det er tenkt gjennomført».
Formannskapet opprettet en gruppe som i samarbeid med Envina skulle utrede temaet
renovasjon (sak 2/18), utredningen skulle være ferdigstilt innen 01.03.2018.
Utredningen ble lagt frem til behandling på kommunestyrets møte 14.06.2018, det ble gjort
følgende vedtak i sak 41/18 fritidsrenovasjon og feiing og tilsyn med fritidsboliger – Anbefaling fra
oppnevnt arbeidsgruppe:
Saken utsettes til kommunestyremøte i september 2018.
Kommunestyret behandlet arbeidsgruppens anbefaling på nytt i sitt møte 20.09.2018 (sak 53/18).
Kommunestyrets vedtak består av 9 punkter. Midtre Gauldal kommune innfører hytterenovasjon
jf. Forurensningsloven og Forskrift for husholdningsavfall, Melhus og Midtre Gauldal kommuner.

Kontrollutvalget anser kommunestyrets vedtak som fulgt opp.
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Årsplan 2020 for kontrollutvalget
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
07.11.2019

Saknr
36/19

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
19/201 - 5
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
1. Kontrollutvalget slutter seg til årsplan 2020 for kontrollutvalget.
2. Kontrollutvalget vedtar følgende møtedatoer for 2020:
• 5. mars
• 30. april
• 4. juni
• 17. september
• 26. november
Kontrollutvalgets leder gis fullmakt til å endre møteplanen, dersom dette skulle vise seg
nødvendig.
3. Kontrollutvalget ønsker at det i 2020 tilrettelegges for besøk ved:
xxxxxx
Saksutredning
For å kunne planlegge å gjennomføre kontrollarbeidet på en best mulig måte er det
nødvendig å fastsette en årsplan og møtedatoer for kontrollutvalget.
Årsplanen inneholder en oversikt over hvilke kontroll- og tilsynsoppgaver som vil stå i fokus i
løpet av 2020. I tillegg til de planlagte sakene kan det komme saker fortløpende fra
kommunestyret, revisor, henvendelser fra innbyggere/andre eller saker som kontrollutvalget
tar opp på eget initiativt.
Kontrollutvalgets møteplan bør tilpasses møteplanen for kommunestyret. Møteplan for
kommunestyret og formannskapet vil bli vedtatt av formannskapet 14.11.2019.
I årsplanen er det lagt opp til to virksomhetsbesøk, kontrollutvalget må selv bestemme hvilke
virksomheter de vil besøke.
Kontrollutvalget har budsjettert med å gjennomføre 5 møter i 2020, og det er naturlig å
avvikle 3 på våren og 2 på høsten. Kontrollutvalgets møteplan er tilpasset møteplanen for
kommunestyret.
Utvalget kan løpende gjennom året, vurdere om det er behov for endringer.
5. mars 2020
På møte i mars vil kontrollutvalgets årsmelding for kontroll- og tilsynsfunksjonen i 2019
legges frem. Forvaltningsrevisjons vedr. dokumenthåntering og journalføring i Midtre Gauldal
kommune vil være ferdigstilt og klar for behandling i kontrollutvalget. Bestilling av risiko- og
vesentlighetsvurderinger for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll er også en viktig sak på
marsmøtet.
30. april 2020
I henhold til forskrift om revisjon skal revisor avgi sin revisjonsberetning innen 15. april, så
fremt årsregnskapet er rettidig avlagt. I så fall vil behandlingen av årsregnskapet, med
avgivelse av kontrollutvalgets uttalelse bli en viktig sak på møtet i april.
Kontrollutvalgets videre arbeid med risiko- og vesentlighetsvurderinger for
forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll er også en viktig sak på aprilmøtet. Dette arbeidet
skal munne ut i plan for forvaltningsrevisjon og plan for eierskapskontroll.
4. juni 2020
Plan for forvaltningsrevisjon og plan for eierskapskontroll skal behandles og vedtas på
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kontrollutvalgets møte i juni, planene skal videre til kommunestyret for endelig vedtak.
I møteplanen er det lagt opp til to virksomhetsbesøk, det første virksomhetsbesøket er
planlagt gjennomført i juni.
17. september 2020
Viktige saker i september er utarbeidelse av budsjett for kontroll- og tilsynsvirksomheten for
2021 som legges frem for endelig vedtak i kommunestyret i forbindelse med
budsjettbehandlingen for 2021. Videre vil bestilling av en forvaltningsrevisjon eller
eierskapskontroll fra de nye planene være aktuell.
26. november 2020
Revisor vil orientere om revisjonsstrategien for regnskapsåret 2020 på kontrollutvalgets møte
i november. Prosjektplan vedr. bestilt forvaltningsrevisjon eller eierskapskontroll vil mest
sannsynlig være ferdig og klar for behandling i kontrollutvalget. I årsplanen er det lagt opp til
virksomhetsbesøk nr. to. Kontrollutvalgets årsplan for 2021 må vedtas på novembermøtet.
Sekretariatet foreslår å legge kontrollutvalgets siste møte til 26. november. Tidspunktet er
valgt ut fra at de fleste oppgaver for 2020 er ferdigstilt, samtidig kan behandling av saker 26.
november være tidsnok til å kunne få saker fremmet på kommunestyrets siste møte før jul.
Forslag til møtedatoer for 2020:
Januar Februar
Kommunestyret
23.
27.
Formannskapet
9.
13.
Kontrollutvalget

Kommunestyret
Formannskapet
Kontrollutvalget

August September
24.
10.
17.

Mars
19.
5.
5.

April
23.
2.
30.

Oktober
29.
15.

Mai
28.
14.

Juni
18.
11.
4.

November Desember
10.
12. og 26.
26.

Møtedatoer for kommunestyre og formannskap er kun forslag, endelig møteplan vil bli vedtatt
av formannskapet 14.11.2019.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalgets sekretariat anbefaler at kontrollutvalget avvikler 3 på våren og 2 på høsten.
Forslag til møtedatoer fremgår av kontrollutvalgssekretariatets innstilling.
Kontrollutvalget må selv bestemme hvilke virksomheter de vil besøke i 2020.
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Årsplan 20XX
Kontrollutvalget
XXX kommune

Årsplan 2020
Kontrollutvalget i
Midtre Gauldal kommune
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Kontrollutvalgets lovpålagte oppgaver1
Kontrollutvalget skal føre løpende kontroll på vegne av kommunestyret. Kontrollutvalget skal påse at:
a) kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte
b) det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med gjeldende
bestemmelser og vedtak
c) det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet, og av
selskaper kommunen eller fylkeskommunen har eierinteresser i
d) det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens eierinteresser i
selskaper mv. (eierskapskontroll)
e) vedtak som kommunestyret eller fylkestinget treffer ved behandlingen av revisjonsrapporter, blir
fulgt opp.

Regnskapsrevisjon
Utvalget skal påse at kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte, at
regnskapsrevisjonen blir utført i samsvar med lov, forskrift og kontrollutvalgets instrukser og avtaler med
revisor, og at regnskapsrevisjonen blir utført av revisorer som oppfyller kravene som blir stilt i lovverket.

Forvaltningsrevisjon
Kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres forvaltningsrevisjon av kommunens admininstrasjon og
av selskapene som kommunen har eierinteresser i. Kontrollutvalget skal lage en plan for
gjennomføringen av forvaltningsrevisjoner. Planen skal være basert på risiko- og
vesentlighetsvurderinger. Planen vedtas av kommunestyret. Utvalget skal også se til at
administrasjonen setter i verk vedtak som er gitt av kommunestyret etter forvaltningsrevisjoner.

Eierskapskontroll
Kontrollutvalget skal føre kontroll med forvaltningen av kommunens eierskap gjennom eierskapskontroller. Kontrollutvalget skal lage en plan for gjennomføring av eierskapskontrollene, planen skal
baseres på risiko- og vesentlighetsvurderinger. Planen vedtas av kommunestyret. Kontrollutvalget skal
rapportere om resultatene av kontrollene til kommunestyret. Utvalget skal også se til at administrasjonen
setter i verk vedtak som er gitt av kommunestyret etter forvaltningsrevisjoner.

Budsjett for kontrollarbeidet
Utvalget setter opp forslag til årsbudsjett for revisjon, sekretariatet og kontrollutvalgets egen drift og
sender dette til kommunestyret med anbefaling om vedtak.

Rapportering til kommunestyret
Kontrollutvalget skal rapportere om resultatene av sitt arbeid til kommunestyret.

Uttalelse om årsregnskapet
Kontrollutvalget skal uttale seg om kommunens årsregnskap og årberetning.

Annet
Kontrollutvalget kan foreta undersøkelser som det mener er nødvendig.

1

Se kommuneloven § 23-2 og forskrift om kontrollutvalg og revisjon for en fullstendig oversikt over
kontrollutvalgets ansvar og myndighet.
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Andre oppgaver
Kontakten med kommunestyret
Kontrollutvalget bør arbeide for å få en best mulig kommunikasjon med kommunestyret, både gjennom
sakene utvalget oversender og ved orienteringer om utvalgets virksomhet.

Virksomhetsesøk
For å ha god kjennskap til og kunne føre tilsyn med kommunens virksomhet, besøker kontrollutvalget
kommunens virksomheter og selskaper der kommunen har eierinteresser. Det er opp til utvalget å
bestemme hvor ofte det ønsker å gjennomføre slike besøk.

Henvendelser fra publikum
Alle skriftlige henvendelser som kommer inn til sekretariatet blir lagt fram for kontrollutvalget, som tar
stilling til om utvalget vil behandle saken og hvordan den skal følges opp.

Oppfølging av saker
Kontrollutvalget følger opp politiske vedtak som angår utvalgets arbeid. Sekretariatet legger fram status
for vedtak minst én gang per år.

Utvalgets faglige oppdatering
Medlemmene i kontrollutvalget får tilbud om å delta på faglige samlinger.

Møteplan for kontrollutvalget
Aktiviteter/saker

Mars

April

Juni

September

Årsplan
Årsmelding for kontrollutvalget

X
X

Årsregnskap, årsberetning,
revisjonsberetning
Risiko- og vesentlighetsvurdering –
forvaltningsrevisjon
Risiko- og vesentlighetsvurdering –
eierskapskontroll

X
X
X

Plan for forvaltningsrevisjon

X

Plan for eierskapskontroll

X

Bestilling av forvaltningsrevisjon/
eierskapskontroll
Prosjektplan
forvaltningsrevisjo/eierskapskontroll
Rapport
fra
forvaltningsrevisjon/
eierskapskontroll
Skatteoppkreverfunksjonen

November

X
X
X
X

Revisjonsstrategi

X

Budsjett for kontrollutvalget

X

Virksomhetsbesøk

X
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X

Revisjonsstategi - orientering fra revisor
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
07.11.2019

Saknr
37/19

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 216
Arkivsaknr
19/222 - 2
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.
Kontrollutvalget har ingen merknader til oppdragsansvarlig revisors vurdering av egen
uavhengighet.
Vedlegg
Uavhengighetserklæring
Bekreftelse på vandel oppdragsansvarlig revisor
Saksutredning
Kontrollutvalget skal påse at kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte.
(Kommuneloven § 23-2), samt holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet (forskrift om
kontrollutvalg og revisjon § 3)
Kontrollutvalgets sekretariat har i den anledning bedt oppdragsansvarlig revisor for Midtre
Gauldal kommune om å orientere om planleggingen av revisjonsarbeidet for 2019 og den
løpende revisjonen så langt i året.
Kontrollutvalget vil på denne måten både ha mulighet til å følge opp det arbeidet som gjøres,
forsikre seg om at revisjonen fungerer på en betryggende måte og gi innspill til revisor i
videre arbeid.
Revisors vandel
Det er satt krav om vandelsattest for den som er ansvarlig for revisjonsoppdraget i en
kommune (Kommuneloven § 24-4). For registrerte og statsautoriserte revisorer vil vandel
normalt være kontrollert av finanstilsynet ifm innvilget autorisasjon.
Bekreftelse på revisors vandel er gitt av Revisjon Midt-Norge SA (vedlegg).
Revisors uavhengighet
Revisor har plikt til løpende å foreta en vurdering av egen uavhengighet (forskrift om
kontrollutvalg og revisjon § 19). Oppdragsansvarlig revisor skal hvert år avgi en skriftlig
egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget.
Det er gitt begrensninger for alle som deltar i revisjonen av en kommune når det gjelder
andre ansettelsesforhold, styreverv, interessekonflikter og rådgivningstjenester (forskrift om
kontrollutvalg og revisjon §§ 16 - 18).
Oppdragsansvarlig revisor for Midtre Gauldal kommune har vurdert sin uavhengighet
(vedlegg).
Kontrollutvalgets sekretariat viser for øvrig til revisors orientering i møtet.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalgets sekretariat viser til revisors orientering i møtet og anbefaler kontrollutvalget
å ta redegjørelsen, samt revisors vurdering av egen uavhengighet til orientering.
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Bidrar til forbedring

Arnt R. Haugan

Revisjon Midt-Norge SA
Postboks 2565
7735 Steinkjer

Dato og referanse:

Besøksadresse:

Kontaktperson:

Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

31.10.2018

Fylkets Hus
Seilmakergata 2
7735 Steinkjer
Org nr: 919 902 310 mva
Bank: 4270 18 38658

M post@revisjonmidtnorge.no
T +47 907 30 300

Endring av oppdragsansvarlig revisor – bekreftelse på kompetanse,
kvalifikasjoner og uavhengighet
Kontrollutvalget skal påse at revisor har kompetanse til å gjennomføre revisjonsoppgavene i henhold
til faglige standarder, og at revisor oppfyller de formelle krav til kompetanse, uavhengighet og plettfri
vandel som stilles i regelverket.
Våre tjenester og kompetanse
Revisjon Midt-Norge SA leverer tjenester innenfor regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon,
selskapskontroll, attestasjonsoppgaver og rådgivning.
Vi har stor kompetanse på offentlig forvaltning og kommunal økonomi. Våre 40 ansatte har erfaring fra
revisjon av 43 kommuner og kjenner kommunene våre og kommunal sektor godt.
Vi har et stort og tverrfaglig kompetansemiljø som består av blant annet:
•

Statsautoriserte revisorer

•

Registrerte revisorer

•

Økonomer

•

Samfunnsvitere

•

Jurister

•

Statsvitere

Vi er underlagt krav til obligatorisk etterutdanning og ekstern kvalitetskontroll fra NKRF.
Oppdragsansvarlig revisor
Oppdragsansvarlig revisor for Midtre Gauldal kommune er Wenche Holt.
Jeg bekrefter med dette at Wenche Holt oppfyller de krav som stilles i forhold til å være
oppdragsansvarlig regnskapsrevisor i henhold til kommuneloven og forskrift om revisjon.
Vandelsattest er innhentet 12.07.2018.

Med vennlig hilsen

Arnt R. Haugan /s
daglig leder

Direkte  922 539 81 eller  arnt.robert.haugan@revisjonmidtnorge.no
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Oppfølging av politiske vedtak i Midtre Gauldal kommune
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
07.11.2019

Saknr
38/19

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
19/271 - 1
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar saken til orientering og ber sekretariatet om å oppdatere oversikten
"Saker for videre oppfølging" etter eventuelle innspill fremkommet i møtet.
Vedlegg
Kommunestyret 31.10.2019
Kommunestyret 10.10.2019
Formannskapet 17.10.2019
Formannskapet 19.09.2019
Saksutredning
I henhold til bestemmelsene om kontroll og tilsyn i kommuneloven skal kontrollutvalget føre
tilsyn med den kommunale forvaltningen på kommunestyrets vegne. Videre går det i forskrift
om kontrollutvalg frem at kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets vedtak i tilknytning til
behandlingen av regnskapet, revisjonsberetningen eller forvaltningsrevisjonsrapporter blir
fulgt opp.
I tråd med kontrollutvalgets vedtak i sak 6/2016 Eventuelt, legger kontrollutvalgets sekretariat
frem kopi av sakslistene fra møtene i kommunestyret og formannskapet som er avholdt etter
utsending av sakspapirer til kontrollutvalget møte 12.09.2019. Kontrollutvalgets sekretariat
tar høyde for gjennomgang av disse sakene i møtet.
Tidligere saker til oppfølging
Det er ikke lagt inn nye saker i oppfølgingslisten etter forrige møte i kontrollutvalget.
Oppfølgingslisten er pr. nå helt tom.
Saker til oppfølging i perioden
Saker som krever særskilt oppfølging fra kontrollutvalget er saker av prinsipiell karakter,
saker der rådmannen gis særskilte pålegg eller saker som har betydning for kommunens
fremtidige tjenestetilbud, stilling eller omdømme.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalgets sekretariat viser til gjennomgangen av kommunestyrets og formannskapets
vedtak.
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Møteinnkalling

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Kommunestyret
Kommunestyresalen, Midtre Gauldal rådhus
31.10.2019
16:30

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Faste vararepresentanter skal møte.
Gruppemøter fra kl 1500.
Bevertning kl 1600.
Framlagte saker er godkjent av rådmannen.
Støren, den 241019
Sivert Moen
ordfører
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Saksliste
Utvalgssaksnr

Innhold

Lukket

Arkivsaksnr

Saker til behandling
PS 55/19

Endring av selskapsavtale for 2020 - IKA Trøndelag IKS

2019/3957

PS 56/19

Planbehandling - detaljregulering Liøya næringsområde
(planID: 50272017004) - 1. gangs behandling

2017/2271

PS 57/19

Kommunale vigsler - oppnevning av folkevalgte og
kommunalt ansatte

2019/3812

PS 58/19

Endringer i Midtre Gauldal kommunes
delegeringsreglement gjeldende fra 01.11.2019

2019/3904

Følgende saker blir ettersendt.
 Valg av utvalg m.m. perioden 2019 – 2023 - del 2
Mulige andre saker.
Orienteringer:
 Planstrategi og revisjon av kommuneplanens arealdel (prosess og medvirkning)
v/kommuneplanlegger
 Handlingsprogram med økonomiplan 2020-2023 v/rådmann og økonomisjef
 Opplæring i Visma – kommunens lønnssystem
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Møteinnkalling

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Kommunestyret
Kommunestyresalen, Midtre Gauldal rådhus
10.10.2019
16:30

Det innkalles til konstituerende møte for nytt kommunestyre.
Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter som mottar
innkallingen skal møte.
Gruppemøter fra kl 1500. Bevertning kl 1600.
Framlagte saker er godkjent av rådmannen.
Støren, den 260919
Sivert Moen
ordfører

44

1

Saksliste
Utvalgssaksnr

Innhold

Lukket

Arkivsaksnr

Saker til behandling
PS 45/19

Referatsaker

RS 10/19 Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal
kommune - 120919

2019/825

Saker til behandling
PS 46/19

Godkjenning av kommunestyrevalget 2019

2019/3419

PS 47/19

Iverksetting av ny politisk styringsstruktur hovedutvalgene og arbeidsfordelingen mellom dem

2019/3637

PS 48/19

Valg av formannskap 2019-2023

2019/2244

PS 49/19

Valg av ordfører og varaordfører valgperioden 20192023

2019/2244

PS 50/19

Valg av kontrollutvalg valgperioden 2019 - 2023

2019/2244

PS 51/19

Valg av utvalg m.m. valgperioden 2019 - 2023

2019/2244

PS 52/19

Kontrollutvalgets virksomhet - valgperioden 2015-2019

2019/3503

PS 53/19

Finansrapport 1/2019

2019/2853

PS 54/19

Halvårsrapport 2019

2019/3194

Mulige andre saker.
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Møteinnkalling

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Formannskapet
Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus
17.10.2019
15:30

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter etter nærmere
beskjed.

Saksliste:
TV-aksjonen 2019.
Støren, den 111019
Sivert Moen
ordfører
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Saksliste
Utvalgssaksnr

Innhold

PS 43/19

Støtte til TV-aksjonen 2019

Lukket

Arkivsaksnr
2019/3830

Mulig andre saker.
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Møteinnkalling

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Formannskapet
Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus
19.09.2019
13:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter etter nærmere
beskjed.
Framlagte saker er godkjent av rådmannen.
Støren, den 130919
Sivert Moen
ordfører
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Saksliste
Utvalgssaksnr

Innhold

PS 40/19

Referatsaker

Lukket

Arkivsaksnr

RS 96/19 Høring - utkast til forskrift for tilskudd til kvensk språk
og kvensk/norskfinsk kultur

2019/3374

RS 97/19 Høring - Forslag til ny forskrift om tilskudd til tiltak i
Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og
verdensarvområdene Vegaøyan og Vestnorsk
fjordlandskap

2019/2697

RS 98/19 Høring - forslag til endringer i statsborgerloven og
statsborgerforskriften - behandling av
personopplysninger og automatiserte avgjørelser

2019/2665

RS 99/19 Høring – NOU 2019: 13 Når krisen inntreffer

2019/3218

RS
100/19

Høring - fra kalveskinn til datasjø - Ny lov om
samfunnsdokumentasjon og arkiver

2019/2673

RS
101/19

Høring - Forslag til gjennomføring av EU-regelverk med
nye krav til universell utforming av nettsteder og
mobilapplikasjoner i norsk rett

2019/2699

RS
102/19

Alkoholomsetning: Reaksjon etter avdekket
uregelmessighet etter omsetningskontroll 24.mai 2019

2019/2780

RS
103/19

Høring - Innføring av krav om landmålerbrev mv forslag til endringer i matrikkelforskriften

2019/2991

RS
104/19

Høring - forbud mot bruk av mineralolje til byggvarme

2019/2750

RS
105/19

Oppdatert: Høring – nasjonal veileder for legevakt og
nasjonale kvalitetsindikatorer

2019/2456

RS
106/19

Høring - forslag til endringer i barnehageloven med
forskrifter (innføring av lovregler om psykososialt
barnehagemiljø, internkontroll mm)

2019/3090

RS
107/19

Høring - Lov om Eldreombudet

2019/3418

RS
108/19

Høring – nye læreplaner Vg1 – yrkesfag

2019/3079

RS
109/19

Høring - forslag til endringer i riksarkivarens forskrift
om utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser om
behandling av offentlige arkiver

2019/2649

RS
110/19

Høring - forslag til endring i friskoleloven

2019/3214

RS
111/19

Høring - Endring i renovasjons- og slamforskrifter for
ReMidt-kommunene

2019/3384

RS

Høring av endringer i akuttmedisinforskriften og flere

2019/3228
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112/19

forskrifter som gjelder allmennlegetjenesten

RS
113/19

Høring - Forslag om utvidelse av rettighetsbestemmelsen
om brukerstyrt personlig assistanse for bestemte personer
over 67 år

2019/2656

RS
114/19

Høring av forslag til forskriftsbestemmelser om
selskapsmessig og funksjonelt skille, samt markedsføring
og kommunikasjon

2019/2662

RS
115/19

Møteprotokoll - representantskapet i Konsek Trøndelag
29.04.2019

2019/1249

RS
116/19

Høring - endring i forskrift om dokumentasjon av
byggevarer og byggevareforordningen

2019/3134

RS
117/19

Høring av NOU 2019: 14 Tvangsbegrensningsloven Forslag til felles regler om tvang og inngrep uten
samtykke i helse- og omsorgstjenesten

2019/2495

RS
118/19

Høring av forslag til endringer i helsepersonelloven § 29
c – Enklere tilgang til helseopplysninger for
kvalitetssikring av helsehjelp og egen læring

2019/2512

RS
119/19

Høring av forslag til endringer i pasientskadeloven og
forskrifter til loven - Endringer i tilskuddsordningen for
privat helsetjeneste mv

2019/2490

RS
120/19

Høring - Endringer i alkoholloven - Vinmonopolets
åpningstid og salg og skjenking i samme lokale i
tilknytning til bryggeri

2019/2423

RS
121/19

Høring - forslag til lov om integrering
(integreringsloven) og forslag til endring i lov om norsk
statsborgerskap (statsborgerloven)

2019/3152

RS
122/19

Høring - fritt skolevalg til videregående skole

2019/3229

RS
123/19

Høring - Forslag til ny lovbestemmelse om privatrettslige
virkninger av ugyldige disposisjoner etter
kommunelovens økonomibestemmelser

2019/2509

RS
124/19

Høring på forskrift om skadefelling, om dødt vilt og om
bruk av vilt i oppdrett, forskning og dyrepark
(Viltforskriften)

2019/2592

RS
125/19

Høring - Endringer i forskrift om Nasjonalt
vaksinasjonsregister og forskrift om Meldingssystemet
for smittsomme sykdommer mv.

2019/2638

RS
126/19

Høring - forslag til endringer i sosialtjenesteloven om
opplæring i norsk og vilkår for økonomisk sosialhjelp

2019/3428

RS
127/19

Protokoll - Representantskapsmøte 29.8.2019 - Envina

2019/1780

RS
128/19

Høring om realkompetansevurdering for voksne på andre
språk enn norsk og samisk

2019/2849

RS
129/19

Høring - Endringer i alkoholloven - Vinmonopolets
åpningstid og salg og skjenking i samme lokale i

2019/2423
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tilknytning til bryggeri
RS
130/19

Høring - Nasjonal veileder for akutthjelpere

2019/2489

RS
131/19

Høring - Revisjon av EU-direktiv 2009/33 om offentlige
innkjøp av miljøvennlige kjøretøy

2019/2693

RS
132/19

Høring - Tilgjengeliggjøring av helsedata (endringer i
helseregisterloven m.m.)

2019/2760

PS 41/19

Halvårsrapport 2019

2019/3194

PS 42/19

Finansrapport 1/2019

2019/2853

Mulige andre saker.
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Referatsaker
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
07.11.2019

Saknr
39/19

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
19/269 - 1
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.
Vedlegg
Det viktigste om kommuneøkonomien
Kan folkevalgte tvinges til å ta verv ?
Ulovlig å nekte folkevalgte kontakt med ansatte
Hvem kan være til stede når møtet er lukket ?
Politisk hestehandel uten juridisk bindende kraft
Når må en søkerliste utleveres ?
Rådmannen kan kreve å få ta stilling til besøk
Kan rådmannen være sjef for et kommunalt foretak ?
Ikke kommunedirektørens oppgave å anbefale sekretariat for kontrollutvalget
Kostnader til overvann og slokkevann kan dekkes gjennom gebyr
Mener mange arkiv er i en svært sårbar situasjon
Systemsvikt rammer innbyggernes fellesinteresser
Intensjonsavtaler er ikke juridisk bindende
Saksutredning
Kontrollutvalget har fått følgende dokumenter som referatsaker:
1. Ailin Aastvedt, forsker ved Telemarksforsking, mener langsiktig tenkning, og nytenkning,
er nøkkelen til en sunn og god kommuneøkonomi.
2. Når du har tatt imot valg til kommunestyret eller det folkevalgte organet som
arbeidsutvalget er en del av, har du også samtykket til å ta imot valg til disse organene.
3. Ingen kan forby folkevalgte eller borgere å kontakte ansatte i kommuneadministrasjonen.
Jan Fridthjof Bernt er klar på at det ikke finnes lovhjemmel for å nekte folkevalgte å
kontakte ansatte.
4. Det er bare de folkevalgte, samt tilsatte som har ansvar for den eller de sakene som skal
behandles som kan være i rommet når møtet i er lukket.
5. Den som er påsatt eller valgt som ordfører eller varaordfører, har ikke noe «stillingsvern»
når det gjelder omfanget av vervet og godtgjøringen.
6. En søkerliste skal settes opp snarest etter søknadsfristens utløp.
7. Utgangspunktet må være at det er ledelsen ved den enkelte barnehage som sier ja eller
nei til besøk fra utenforstående, men rådmannen kan kreve å få ta stilling til saken.
8. Det står ikke noe i kommuneloven om at rådmannen ikke kan være daglig leder i et
kommunalt foretak. Er det da greit?
9. Kan kommunens administrasjon forberede sak om valg av sekretariat til kontrollutvalget?
10. Kostnader til overvann og slokkevann kan dekkes gjennom gebyr, men det forutsetter at
kostnadene er knyttet til behov for tiltak på ledningsnettet.
11. De kommunale arkivtjenestene får nye oppgaver, det omstilles, digitaliseres og endres,
men det følger ikke alltid ekstra ressurser med. Arkivverket mener situasjonen er svært
alvorlig for mange arkiv.
12. Grunnleggende systemsvikt er mer enn et etisk problem som kan løses med å stramme
opp moralen, sier Erik Magnus Boe, professor emeritus ved UiO.
13. Det nyvalgte flertallet i nye Fjord kommune vil forandre på enighet i intensjonsavtalen.
Jussprofessor Jan Fridthjof Bernt sier at det må de gjerne.
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Kontrollutvalgets sekretariat viser til de vedlagte dokumentene som legges frem som
referatsaker.
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Se langt fram, skaff handlingsrom
Kommunal Rapport 24.10 2019

Lær det viktigste om kommuneøkonomi i Kommunal Rapports politikerskole. Forsker og
tidligere økonomisjef Ailin Aastvedt gir nyvalgte lokalpolitikere gode råd. Ailin Aastvedt,
forsker ved Telemarksforsking, mener langsiktig tenkning, og nytenkning, er nøkkelen til en
sunn og god kommuneøkonomi.
Ailin Aastvedt har arbeidet som forsker ved Telemarksforsking siden 2004, særlig med
økonomistyring i kommunene. Fra 2014 til 2018 var hun selv operativ som økonomisjef i
Telemark fylkeskommune.
Her er hennes viktigste råd til lokalpolitikerne:
– Bruk tid på å forstå det grunnleggende i budsjettet og økonomiplanen. Dere trenger penger
til å gjennomføre politikken dere har gått til valg på.
– Tenk lenger fram enn til å få neste års budsjett til å gå opp. Det er i deres egen interesse,
ingenting er kjedeligere enn å være lokalpolitiker i en kommune som ligger i grøfta
økonomisk, og hvor du bare kan velge mellom ulike kutt.
– Hvis økonomien styres fornuftig over tid, skapes det økonomisk og politisk handlingsrom.
– Jobb mye med økonomiplanen, se gjerne enda lenger fram i tid enn fire år.
– Finn kunnskap om den demografiske utviklingen i kommunen, som er det viktigste
grunnlaget for å se langt fram og ta de rette valgene for framtiden nå, for eksempel om å
investere i velferdsteknologi i eldreomsorgen.
– Ikke være redd for å stille dumme spørsmål. Det er rådmannens jobb å sørge for at
budsjettet og økonomiplanen er forståelig for alle lokalpolitikere.
– Hvis din kommune må kutte kostnader, be rådmannen presentere flere mulige kuttforslag,
slik at du og ditt parti har et grunnlag for reelle valg.
– Netto driftsresultat, gjeldsgrad og disposisjonsfondets størrelse er de viktigste nøkkeltalene
i budsjettet. De viser den økonomiske utviklingen i kommunen.
Aastved vet at mange kommune opplever at de har trang økonomi, men mener likevel at det
finnes ubrukt handlingsrom i kommunene. Statistisk sentralbyrås kommunestatistikk (Kostra)
viser hvert år at ganske like kommuner har veldig forskjellige utgiftsnivåer i de samme
tjenestene. Det er et tegn på at de som driver dyrest, kan løse oppgaven mer effektivt.
– Kommunene gjør valg hele tiden, og bedre valg kan gi store innsparinger. For et godt
barnevern må vi betale det koster, sier mange. Men kostnadene varierer altså mye, sier hun,
og peker på Kongsberg som et godt eksempel. Her har de satset på forebygging i mange år,
og sparer penger på dyre omsorgsovertakelser.
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Slik henger kommunens økonomi sammen
Hvor kommer pengene fra?
Kommuner og fylkeskommuner (heretter omtalt samlet som kommuner) får det meste av sine
inntekter overført fra staten. Rammetilskuddet og skatteinntekter utgjør de frie
inntektene.
Pengene fordeles, og omfordeles, gjennom inntektssystemet. Det skjer
en skatteutjevning mellom «rike» og «fattige» kommuner, og en utgiftsutjevning etter hvor
store utgifter kommunene har til for eksempel skole og omsorg. Dette måles
med kostnadsnøkler på hvert tjenesteområde.
Inntektssystemet inneholder også regionalpolitiske tilskudd til kommuner i distriktene.
Kommunene har i tillegg bundne inntekter. Dette er gebyrer og egenandeler som
innbyggerne betaler for tjenester, og det er penger fra staten øremerket til spesielle formål.
Bare 6 prosent av pengene fra staten er øremerket.
Den eneste skatten kommunene selv kan bestemme over er eiendomsskatten.
Når og hvor kommer pengene?
Hvor mye penger den enkelte kommune får det kommende året, fastsettes
i statsbudsjettet. Regjeringen legger fram sitt forslag tidlig i oktober, og Stortinget gjør
vedtak i slutten av november. I Grønt hefte, et vedlegg til Kommunaldepartementets budsjett,
kan du finne ut hvor mye din kommune får.
I kommuneproposisjonen i mai varsler regjeringen omtrent hvor mye kommunene vil få i
budsjettet.
Hva brukes pengene til?
Signalene i kommuneproposisjonen gjør at rådmannen kan begynne å sette opp
et budsjettforslag. Det legges fram utpå høsten, og senest 14 dager før det skal behandles
politisk.
Kommuneloven regulerer økonomistyringen i kommunene. Økonomibestemmelsene i den
nye loven trer i kraft fra 1. januar 2020.
Kommunestyret eller fylkestinget skal vedta budsjett for neste år og økonomiplan for de
neste fire årene innen 31. desember.
Budsjettet skal bestå av to deler: Drift og investeringer. Driftsoverskudd kan brukes til å
finansiere investeringer, men lån kan ikke brukes til å finansiere drift.
Inntekter og utgifter i budsjettet skal være i balanse. Underskudd kalles i
kommuneøkonomien merforbruk. Det skal dekkes inn i driftsbudsjettet året etter at det
oppsto, og senest det andre året.
Hva skjer hvis loven ikke følges?
Kommuner som bryter kommunelovens bestemmelser om økonomisk balanse, havner
i Robek, register for godkjenning og kontroll. Da må staten godkjenne låneopptak og
kontrollere budsjettvedtak.
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I den nye kommuneloven strammes kravene til økonomisk balanse inn. Kommuner med
dårlig økonomistyring skal fanges opp tidligere, og flere kommuner vil trolig komme på
Robek.
Hvordan gjøres regnskapet opp?
Årsregnskapet og årsberetningen skal vedtas senest seks måneder etter regnskapsårets
slutt. Hvis regnskapet viser merforbruk, skal kommunestyret vedta endringer i årets budsjett
for å dekke det inn.
En revisor som velges av kommunestyret og fylkestinget skal revidere årsregnskapet og
årsberetningen, og rapporterer til kontrollutvalget.
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Slik måles kommunens økonomi
Den nye kommuneloven inneholder flere bestemmelser som skal sikre en mer langsiktig
økonomisk styring. Det kreves at «den økonomiske handleevnen blir ivaretatt over tid».
For å følge opp dette, må alle kommuner nå fastsette finansielle måltall. Dette er politiske
styringsverktøy og kan være en lokal handlingsregel.
De tre viktigste måltallene i kommuneøkonomien er:
1. Netto driftsresultat er driftsinntekter minus driftsutgifter, renter og avdrag. Det viser hvor
mye som er igjen til å investere eller bygge opp disposisjonsfond. Det oppgis ofte i
prosent av driftsutgiftene og anbefales å være minst 1,75 prosent hvert år.
2. Gjeldsgrad måler hvor mye gjeld kommunen har i forhold til inntektene. Hvis den øker,
blir kommunen mer avhengig av lave renter og en større del av driftsbudsjettet må brukes
til å betale renter og avdrag.
3. Disposisjonsfondet utgjør kommunens økonomiske buffer til å håndtere merforbruk og
andre plutselige økonomiske problemer. Det er ikke en fysisk bankkonto, men en
størrelse i regnskapet. Samlet har kommunenes fondsmidler gått noe ned de siste årene
og er nå 12 prosent av brutto driftsinntekter.
Netto driftsresultat i kommunesektoren samlet har ligget godt over nivået på 1,75 prosent
som anbefales av Det tekniske beregningsutvalget for kommunal og fylkeskommunal
økonomi (TBU), hvor fagfolk fra staten, kommunene og forskningsmiljøer er med.
Men pilene peker nedover, ifølge beregninger KS’ økonomer har gjort. I
rapporten «Kommunene og norsk økonomi 2/2019» som nylig ble lagt fram, anslår KS et
netto driftsresultat i 2019 på rundt 2 prosent. Hvis kommunenes inntekter blir som anslått i
statsbudsjettet, vil resultatet falle til 0,5 prosent i 2020. Men kommunenes resultater de siste
årene er blitt reddet av høyere skatteinntekter enn beregnet.
Netto renteeksponert gjeld er måltallet som viser hvor stor gjeld som belaster kommunenes
økonomi med renter. Netto gjeld er her korrigert for den delen av kommunens gjeld som
betjenes av andre; staten gjennom ulike ordninger for rentestøtte og innbyggerne i form av
gebyrer og egenbetaling for investeringer kommunen har gjort. Det tas også hensyn til at
kommunen får renteinntekter fra likvide midler og fordringer.
Kommunenes netto renteeksponerte gjeld har økt med 30 milliarder kroner fra 2014, til nær
200 milliarder ved utgangen av 2018. Inntektene har også økt, og som andel av
driftsinntektene er ikke endringen så stor. KS vurdere likevel gjeldsveksten som
bekymringsfull, fordi kommunene blir mer utsatt for renteøkninger. Grovt regnet betyr 1
prosentpoeng renteøkning 2 milliarder kroner i økte renteutgifter for kommunesektoren.
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Kan folkevalgte tvinges til å ta verv?
Kommunal Rapport 09.09.2019

Nemnda manglet kvinner og Fylkesmannen satte foten ned.
Når du har tatt imot valg til kommunestyret eller det folkevalgte organet som arbeidsutvalget
er en del av, har du også samtykket til å ta imot valg til disse organene, skriver Jan Fridthjof
Bernt.
SPØRSMÅL: I forbindelse med sammenslåingen av vår kommune med fire andre oppnevnte
vi fem interesserte menn i styringsgruppen for de innledende forhandlingene. Etter at
sammenslåing var vedtatt, gikk denne gruppen over til å være fellesnemnd etter
inndelingslova. Vi oppfylte dermed ikke kravet om kjønnsrepresentasjon.
Problemet var at av våre fem kvinner i kommunestyret var en medlem av kontrollutvalget og
kunne derfor ikke velges, og de fire andre sa absolutt nei. Ordføreren prøvde forgjeves å
overtale de fire til å skifte standpunkt, men enden på det hele ble at de fem mennene som
tidligere var valgt til styringsgruppen, ble bedt om å fortsette å representere kommunen, nå i
fellesnemnda. Fylkesmannen godtok ikke dette, og etter ei tid snudde kvinnene, og sa ja
likevel.
Går lovverket så langt at man kan og må tvinge en folkevalgt til å ta et slikt verv?
SVAR: Kommuneloven 1992 § 14 nr. 1 fastsetter at den som er valgbar i kommunen,
har plikt til å ta imot valg bl.a. til «kommunale eller fylkeskommunale nemnder opprettet i
medhold av andre lover. I kommuneloven 2018 har vi nå fått en bestemmelse i § 7–2 tredje
avsnitt, bokstav, om at plikt til å ta imot valg bare inntrer hvis «han eller hun skriftlig har
samtykket til å stille til valg».
Denne regelen gjelder imidlertid ikke ved valg til fellesnemnd, formannskap eller
arbeidsutvalg. For formannskap og fellesnemnd krever loven (kommuneloven 2018 § 5–
6 andre avsnitt og inndelingslova § 26 første avsnitt, fjerde setning) at den som velges må
være medlem av kommunestyret, og arbeidsutvalg skal per definisjon bestå av medlemmer
av vedkommende folkevalgte organ. Her må loven forstås slik at når du har tatt imot valg til
kommunestyret eller det folkevalgte organet som arbeidsutvalget er en del av, har du også
samtykket til å ta imot valg til disse organene.
Neste spørsmål blir så om kommunestyret har plikt til å håndheve denne regelen også i
situasjoner der man ønsker å velge andre medlemmer enn de som motsetter seg valg, der
det i så fall vil bety at man ikke oppfyller bestemmelsene i kommuneloven §§ 7–5 til 7–
7 om kjønnsmessig balanse ved valg til folkevalgte organer.
I alle disse bestemmelsene har vi en regel om ved valg til organer som etter loven bare skal
bestå av medlemmer fra kommunestyret, og av arbeidsutvalg, gjelder kravene om
kjønnsmessig balanse bare «så langt det er mulig» (§ 7–7 tredje avsnitt, siste setning, § 7–5
andre avsnitt, siste setning og § 7–6 fjerde avsnitt). Men dette tar bare sikte på situasjoner
det ikke er tilstrekkelig mange medlemmer av det ene kjønn i kommunestyret, eller annet
folkevalgt organ, til å oppfylle lovens krav. Det at noen ikke ønsker å ta imot valg, er ikke
tilstrekkelig grunn til å fravike lovens regler. Men måten reglene om kjønnsmessig balanse
slår inn på, kan føre til ganske ulike resultater avhengig av om man benytter avtalevalg eller
forholdsvalg.
Avtalevalg, som det kan se ut som dere brukte her, forutsetter enstemmighet i
kommunestyret (kommuneloven 2018 § 7-2, første avsnitt). Valget skjer da ved tilslutning til
en innstilling som er utarbeidet (andre avsnitt), og denne må oppfylle kravene til
kjønnsmessig balanse slik de er angitt i denne bestemmelsen (tredje avsnitt). Klarer man
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ikke å få alminnelig tilslutning til en slik liste, herunder fra dem som skal velges, må valget i
stedet holdes som forholdsvalg etter bestemmelsene i §§ 7–5 og 7–6. Eller sagt på en annen
måte; den som er foreslått, men ikke ønsker å velges, kan velte spillet ved å be om
forholdsvalg, se § 7–5 første avsnitt.
Ved forholdsvalg er kravene til kjønnsmessig balanse ikke knyttet til den samlede
representasjon som velges, men til den enkelte liste. De listene som leveres inn, må oppfylle
kravet i kommuneloven 2018 § 7–5 andre avsnitt om kjønnsmessig balanse. Liste som ikke
oppfyller lovens krav til kjønnsmessig balanse, vil måtte avvises. Ved valgoppgjøret ved
forholdsvalg skal det om nødvendig foretas en rokering i rekkefølgen på kandidatene innen
den enkelte liste, slik at den oppfyller kravene til kjønnsmessig balanse i § 7–6 tredje avsnitt.
Valg som ikke oppfyller disse kravene, vil være ugyldig, med den konsekvens at også vedtak
som treffes i vedkommende organ – fellesnemnda, formannskapet eller arbeidsutvalget – blir
ugyldige, fordi dette ikke er lovlig sammensatt.
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Ulovlig å nekte folkevalgte kontakt med ansatte
Kommunal Rapport 15.10.2019

Ingen kan forby folkevalgte eller borgere å kontakte ansatte i kommuneadministrasjonen.
Jan Fridthjof Bernt er klar på at det ikke finnes lovhjemmel for å nekte folkevalgte å kontakte
ansatte.
Sist uke vedtok bystyret i Kristiansand nytt saksbehandlingsreglement, der det heter at «all
kontakt mellom politikere og administrasjonen skal gå via kommunedirektøren eller den
aktuelle direktør».
Nå er professor emeritus Jan Fridthjof Bernt klar på at et slikt påbud ikke holder vann
juridisk.
– Ingen, heller ikke kommunestyret, kan forby folkevalgte – eller andre borgere – å ta kontakt
med tilsatte i administrasjonen. Kommunestyret har rett og slett ikke myndighet til å instruere
de folkevalgte om hvem de skal snakke med, eller for den saks skyld om noe annet, skriver
Bernt i en e-post til Kommunal Rapport.
Flere av KS’ prosessveiledere i folkevalgtprogrammet råder folkevalgte og administrasjon til
å bli enige om kontakt-regler.
Kan ikke nekte
Bernt er klokkeklar på at kommunestyret heller ikke kan gi bestemmelser om hvem de tilsatte
i administrasjonen kan snakke med.
– Også et slikt generelt inngrep i de tilsattes ytrings- og kommunikasjonsfrihet er etter min
oppfatning klart ulovlig. Det vil selvsagt være situasjoner der det vil kunne være uheldig at en
tilsatt går ut med personlige meninger eller meddelelser om intern saksbehandling i saker
der hun medvirker, men dette er en sak for den administrative ledelse å reagere på – som et
ledd «det løpende personalansvar». Dette må i tilfelle vurderes fra sak til sak, og det er ikke
kommunestyrets oppgave å gjøre dette, uttaler Bernt.
Han sier at problemet heller ikke løses ved et generelt forbud gitt av kommunedirektøren mot
at tilsatte snakker med folkevalgte eller andre.
– Om nødvendig kan kommunedirektøren innskjerpe at det ikke skal gis opplysninger om
den interne saksbehandling, og at den som medvirker ved denne, ikke skal gi uttrykk for
personlige synspunkter på saker som er under behandling. Men et generelt forbud mot all
kommunikasjon med folkevalgte eller andre om løpende saker vil gå altfor langt her. Inngrep
i ytrings- og kommunikasjonsfriheten for de tilsatte må begrunnes i konkrete skadevirkninger
for saksbehandlingen, skriver Bernt.
Mangler støtte i ny lov
Den nye kommuneloven har en bestemmelse der det heter at «Kommunedirektøren har det
løpende personalansvaret for den enkelte, inkludert ansettelse, oppsigelse, suspensjon,
avskjed og andre tjenstlige reaksjoner, hvis ikke noe annet er fastsatt i lov.»
Bernt peker på at det administrative ansvaret tidligere har vært delegert til
kommunedirektøren av kommunestyret. Med den nye loven har kommunedirektøren fått
ansvaret nedfelt direkte i loven.
– Mens de folkevalgte tidligere hadde mulighet til å gå inn i også i enkeltsaker, kan verken
kommunestyret eller andre folkevalgte organer nå gå inn i slike. Dette gjelder for alle saker
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som angår «det løpende personalansvar for den enkelte». Kommunestyret kan bare gi
generelle regler om personalforvaltningen eller saksbehandlingen, påpeker Bernt.
Bare rådmann kan straffe
Som en konsekvens av den nye kommuneloven er det bare kommunedirektøren som kan ta
opp og reagere på det hun mener er brudd på prinsippene. Kommunestyret kan ikke reagere
tjenestemessig på tilsattes ytringer og meddelelse av opplysninger. Det er en del av
kommunedirektørens «løpende personalansvar».
– Kommunestyret kan gi uttrykk for en mening om slike forhold, f.eks. i form av et vedtak om
man synes det er uheldig at tilsatte i administrasjonen har direkte kommunikasjon med
folkevalgte eller mediene om løpende saker, men det er kommunedirektørens ansvar å sette
grenser for og eventuelt gi retningslinjer om slik kommunikasjon, og reagere tjenestemessig
når tilsatte går over streken for hva som er deres alminnelige ytringsfrihet – som borgere
eller som varslere, presiserer Bernt.
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Hvem kan være til stede når møtet er lukket?
Kommunal Rapport 21.10.2019

Noen innbyggere var til stede under et lukket møte. Er det lov?
Det er bare de folkevalgte, samt tilsatte som har ansvar for den eller de sakene som skal
behandles som kan være i rommet når møtet i er lukket, forklarer Jan Fridthjof Bernt.
SPØRSMÅL: Et folkevalgt organ besluttet å lukke møtet. Det er ikke spesifisert nærmere
hvilket av alternativene som er brukt i kommunelovens § 31. I det lukkede møtet fikk flere
innbyggere være til stede og redegjøre for sitt syn på tilsatte i en kommunal virksomhet og
det som etter innbyggernes syn var kritikkverdig kommunalt tjenestenivå. De tilsatte,
tillitsvalgte og ledelsen i denne kommunale virksomheten fikk ikke være til stede i det
lukkede møtet. Var dette en lovlig fremgangsmåte?
SVAR: Første spørsmål er om det var adgang til å lukke dette møtet. Det ble altså ikke
oppgitt noen presis hjemmel for dette, men det synes om tema var kritikk av tjenestenivå og
tilsatte. Dette er ikke i seg selv tilstrekkelig grunn til å lukke møtet, det måtte i tilfelle være
fordi det kunne komme fram opplysninger som enten var taushetspliktbelagt (§ 31 nr. 2), eller
der hensynet til personvern tilsa det. Etter det som er opplyst, kan det se ut som om ikke
noen av disse alternativene var aktuelle, i og med at det opplyses at flere innbyggere fikk
være til stede under hele denne seansen. De som var gjenstand for kritikken, de tilsatte i
kommunen, ble derimot lukket ute.
Neste spørsmål blir så hvem som i tilfelle møtet kunne lukkes hadde adgang til å være til
stede i dette. Svaret på det er at bare de folkevalgte, samt tilsatte som har ansvar for den
eller de sakene som skal behandles, kan være i rommet når møtet i er lukket. Innbygger i
kommunen kan ikke gis adgang til et lukket møte, heller ikke om de har partsinteresser i
saken eller på annen måte er knyttet til den. Som ledd i saksbehandlingen kan
enkeltpersoner gis adgang til å gi en muntlig presentasjon av sitt syn på en sak, men da må
de bare være til stede akkurat når det skjer, og forlate møterommet når de er ferdig.
En saksbehandling med utgangspunkt i en muntlig presentasjon fra en borger i et møte, vil
imidlertid sjelden være forsvarlig som grunnlag for organets saksbehandling. Det vil da være
vanskelig å sjekke troverdighet og riktighet av det som fremføres. Dette vil kunne være en
alvorlig svikt i saksbehandlingen, særlig hvis det skal treffes vedtak i saken i samme møte,
men også ellers der slike innlegg som ikke blir nedtegnet og lagt ved saken, kan danne
utgangspunktet for den videre saksgang.
Dette fører oss så over i det tredje spørsmålet: Det kan i alle fall ikke være forsvarlig at et
folkevalgt organ mottar muntlige klager på tjenestenivå og saksbehandlere, uten at de som
er ansvarlig for dette, får være til stede og høre hva som blir sagt, slik at de har mulighet til å
ta til motmæle.
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Grunnlaget for offentlige organers myndighetsutøving må være skriftlig dokumentert, for å gi
mulighet for både innsigelser og kvalitetskontroll under avgjørelsesprosessen, og for
etterkontroll og oppfølging.
Slik som denne saken er referert, fremtrer dette ikke som forsvarlig – og lovlig –
saksbehandling.
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Politisk hestehandel uten juridisk bindende kraft
Kommunal Rapport 30.09.2019

Kommunestyret velger ordfører på fritt grunnlag i det konstituerende møtet. Politikk er en
usikker levevei, med krevende plikter uten rettslig vern av arbeidsvilkår og avlønning.
Den som er påsatt eller valgt som ordfører eller varaordfører, har ikke noe «stillingsvern» når
det gjelder omfanget av vervet og godtgjøringen. Hun er ordfører eller varaordfører med de
vilkår som kommunestyret eller fylkestinget til enhver tid måtte fastsette i reglement, og kan
ikke frasi seg vervet fordi om godtgjøringen reduseres, skriver Jan Fridthjof Bernt.
SPØRSMÅL: Vi leser mye i avisene om dagen om avtaler om fordeling av verv som ordfører
og varaordfører i forbindelse med sammenslåing av kommuner og fylkeskommuner. Hvilke
regler har vi om dette, og hvor bindende er slike avtaler?
SVAR: Dette er et tema som vi har vært innen på tidligere i denne spalten, men for
oversiktens skyld skal jeg prøve å gi en kort samlet oversikt over hva som gjelder.
I kommuneloven § 6–2 har vi bestemmelser om valg av ordfører og varaordfører. Disse
velges av fylkestinget eller kommunestyret. Forut for valget foregår det oftest forhandlinger
mellom alle eller noen av partiene som er representert her, om fordeling av disse og andre
verv, og noen ganger også om en politisk plattform for et samarbeid. Men dette er rent
politiske avtaler, uten noen form for juridiske bindende kraft. Kommunestyret og fylkestinget
velger ordfører og varaordfører på fritt grunnlag i det konstituerende møtet.
Valgene av disse vervene skjer «for hele valgperioden». Den som velges som ordfører eller
varaordfører, har rett og plikt til å bli stående i vervet så lenge hun er valgbar – i praksis
bosatt i kommunen eller fylkeskommunen, og ikke tilsatt i en stilling som avskjærer valg som
folkevalgt.
Det er også kommunestyret eller fylkestinget som fastsetter godtgjøring for disse vervene i
reglements form. I denne forbindelse kan det også fastsettes at vervene skal være heltidseller deltids.
Bestemmelsene om godtgjøring og «stillingsbrøk» kan imidlertid endres senere.
Kommunestyret eller fylkestinget er ikke bundet verken av politiske avtaler eller tidligere
vedtak, og kan vedta nye reglementsbestemmelser om dette med virkning for dem som
tidligere er valgt. Ved senere endringer kan det riktignok bli spørsmål om ettergodtgjøring for
den som har hatt vervet som hovedbeskjeftigelse, men dette er det praksis opp til
kommunestyret eller fylkestinget å vurdere.
Ved sammenslåing av kommuner eller fylkeskommuner kan det bli spørsmål om å vedta
reglement om stillingsbrøk og godtgjøring for disse vervene i den sammenslåtte kommune
eller fylkeskommunen som en del av det forberedende arbeid med sammenslåingen, etter
Inndelingslova § 26. Et slikt vedtak vil da ligge i bunnen når det nye kommunestyret eller
fylkestinget konstituerer seg, men det binder ikke dette. Det nyvalgte kommunestyret eller
fylkestinget kan når som helst reversere vedtak som er truffet, f.eks. ved å redusere
stillingsbrøk eller godtgjøring for disse vervene. Den som er påsatt eller valgt som ordfører
eller varaordfører, har ikke noe «stillingsvern» når det gjelder omfanget av vervet og
godtgjøringen. Hun er ordfører eller varaordfører med de vilkår som kommunestyret eller
fylkestinget til enhver tid måtte fastsette i reglement, og kan ikke frasi seg vervet fordi om
godtgjøringen reduseres.
Politikk er en usikker levevei, med krevende plikter uten rettslig vern av arbeidsvilkår og
avlønning.
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Når må en søkerliste utleveres?
Kommunal Rapport 16.09.2019

Kommunen brukte bemanningsbyrå og hadde derfor ikke søkerlista klar da søknadsfristen
gikk ut.
En søkerliste skal settes opp snarest etter søknadsfristens utløp, påpeker Jan Fridthjof
Bernt.

SPØRSMÅL: En kommune har søkt etter rådmann. Dagen etter søknadsfristens utløp ber
en avis om å få se søkerlisten. Kommunen svarer at det vil ta noen dager fordi de har brukt
et rekrutteringsbyrå, og sitter slik sett ikke på søknadene selv.
Er dette greit? Finnes det noen krav til hvor raskt kommunen må utgi slik liste?
SVAR: Nei, dette er ikke greit. I offentleglova § 25, andre avsnitt, står det at «Organet skal
snarast etter at søknadsfristen er gått ut, setje opp ei søkjarliste som skal innehalde namn,
alder, stilling eller yrkestittel og bustad- eller arbeidskommune for kvar søkjar.» Når det blir
bedt om innsyn i denne, skal kommunen vurdere kravet «utan ugrunna opphald»
(offentleglova § 29, første avsnitt, andre setning). Har kommunen en avtale med et
rekrutteringsbyrå som behandler søknadene i første hånd, må avtalen derfor klart nok kreve
at byrået har en slik liste klar straks søknadsfristen er ute, slik at kommune kan ta stilling til
innsynskravet straks det kommer inn. Hvis det underveis i prosessen har kommet
anmodninger fra søkere om å bli fritatt for å stå på den offisielle søkerlisten, må kommunen
ha fått disse og ta stilling til dem fortløpende.
Hvis kommunen ikke har overholdt sine plikter her, kan dette påklages til Fylkesmannen, og
eventuelt også til Sivilombudsmannen.
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Rådmannen kan kreve å få ta stilling til besøk
Kommunal Rapport 02.09.2019

Utgangspunktet må være at det er ledelsen ved den enkelte barnehage som sier ja eller nei
til besøk fra utenforstående, men rådmannen kan kreve å få ta stilling til saken, mener Jan
Fridthjof Bernt.
Juridisk sett står ikke folkevalgte i noen særstilling når de vil besøke en kommunal
institusjon, men det er klart at her forventer man at forholdene legges til rette for slike besøk.
SPØRSMÅL: Noen politikere ville besøke en barnehage, men ble stående utenfor og vente
fordi de ikke hadde fått tillatelse fra rådmann ved kommunaldirektøren til et slikt besøk. Den
aktuelle virksomhetslederen hadde ikke myndighet til å gi tillatelse. Etter en halvtime fikk
politikerne tillatelse fra direktøren for oppvekst og slapp inn i barnehagen.
I hvilken grad har rådmannen rett til å avgjøre hvem som skal få komme på besøk på en
kommunal arbeidsplass, og i hvilken grad kan rådmannen avgjøre hvem som skal ha
myndighet til å tillate slike besøk? Dette griper jo også inn i de ansatte og de besøkendes
ytringsfrihet – retten til å motta og gi informasjon. Rådmannen begrunner regelen med at det
har vært uklarhet knyttet til hvem som kan tillate besøk og hvem som ikke kan det. Dessuten
mener rådmannen at den enkelte virksomhetsleder kan føle et press om å si ja til besøk,
samtidig som barnehagene også er en arbeidsplass og man må også ta hensyn til dette og
at det kan være begrenset kapasitet til å ta imot besøk.
SVAR: Verken rådmann eller folkevalgte organer kan gi bindende pålegg til de som er tilsatt
ved en barnehage om ikke å snakke med folkevalgte eller andre, så lenge de overholder sin
taushetsplikt. Som alminnelig utgangspunkt tilligger det imidlertid ledelsen ved den enkelte
barnehage å ta stilling til når og hvordan andre skal få adgang til selve barnehagen, både av
hensyn til virksomheten og av personvernhensyn overfor barn og foreldre. Juridisk sett står
ikke folkevalgte i noen særstilling her, men det er klart at her forventer man at forholdene
legges til rette for slike besøk, og kommunestyret, formannskapet eller det folkevalgte organ
som har ansvar for barnehagene, vil kunne gi pålegg om dette.
Som øverste ansvarlige leder for administrasjonen vil rådmannen kunne gi instruks til
ledelsen i barnehagen om dette, og kreve selv å ta stilling til når og hvordan slikt besøk kan
skje.
Hvorvidt det er rimelig og fornuftig at rådmannen gjør dette i denne forbindelse, vet jeg
selvsagt ikke, men den begrunnelsen han gir er i og for seg legitim nok.
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Kan rådmannen være sjef for et kommunalt foretak?
Kommunal Rapport 24.09 2019

Det står ikke noe i kommuneloven om at rådmannen ikke også kan være daglig leder i et
kommunalt foretak. Er det da greit?
Grunntanken bak ordningen med kommunale foretak er at disse skal kunne drives som
selvstendige enheter, adskilt fra kommunens øvrige administrasjon, påpeker Jan Fridthjof
Bernt.
SPØRSMÅL: Kan rådmannen i en kommune tilsettes som daglig leder i et kommunalt
foretak?
SVAR: Kommunale foretak er en del av kommunens organisasjon, men regulert med særlige
bestemmelser i den nye kommunelovens kapittel 9.
Foretakene ledes av et eget styre som velges av kommunestyret (§ 9-5). Dette styret kan
bare instrueres eller overprøves av kommunestyret. Styret tilsetter daglig leder for foretaket
(§ 9-11). I motsetning til andre etatsledere i kommunen er daglig leder ikke underlagt
kommunedirektøren – rådmannen, men direkte underlagt styret (§ 9-12).
Kommunedirektøren har ikke instruksjons- eller omgjøringsrett overfor foretakets daglige
leder (§ 9-16), men hun skal gis anledning til å uttale seg før styret treffer vedtak i saker som
også skal behandles av kommunestyret. Hun kan også bestemme at et vedtak truffet av
daglig leder eller styret, ikke skal settes i verk før kommunestyret har behandlet saken, med
andre en form for ankerett over vedtak som er truffet.
Loven sier ikke noe om hvem som kan tilsettes som daglig leder, men grunntanken bak
ordningen med kommunale foretak er at disse skal kunne drives som selvstendige enheter,
atskilt fra kommunens øvrige administrasjon. Rådmannens oppgave er å føre tilsyn med
virksomheten på vegne kommunestyret. Dette er et ansvar som ikke lar seg forene med å
være daglig leder for foretaket, og etter min mening kan det klart nok ikke være adgang til å
tilsette rådmannen i en slik stilling.
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Ikke kommunedirektørens oppgave å anbefale sekretariat
for kontrollutvalget
Kommunal Rapport 07.10 2019

Kan kommunens administrasjon forberede sak om valg av sekretariat til kontrollutvalget?
Jeg vil tro at de fleste steder vil det være nærliggende for kontrollutvalget å be
kommunedirektøren om å gi en oversikt over faktiske forhold; hvordan
sekretariatsspørsmålet har vært løst i de sammenslåtte kommunene og aktuelle alternativer,
skriver professor Jan Fridthjof Bernt.
SPØRSMÅL: Flere steder har nye kommuner som skal etablere sekretariat til
kontrollutvalget, benyttet administrasjonen til å forberede saken. Er det forenlig med
kontrollutvalgssekretariatets rolle som kommunestyrets redskap til kontroll av
administrasjonen?
SVAR: I kommuneloven § 23–7 siste avsnitt er fastsatt at kommunestyret skal selv velge
sekretariat for kontrollutvalget, etter innstilling fra dette. Loven sier ikke noe om hvem som
skal foreta saksforberedelsen for kontrollutvalget når dette skal avgi sin innstilling om denne
saken. Det betyr at det er opp til kontrollutvalget eller i siste instans kommunestyret og
bestemme hvem som skal forberede saken for kontrollutvalget, herunder om man vil be om
at noen i kommunens administrasjon gjøre dette, eller om man vil engasjere noen utenfra.
Kommunedirektøren og hennes administrasjon har altså ingen rolle i saksforberedelsen hvis
de ikke er bedt om å medvirke, av kontrollutvalget selv eller kommunestyret. Hun har uansett
ingen innstillingsrett når saken legges fram for kommunestyret til avgjørelse. Innstilling avgis
av kontrollutvalget og kommunedirektøren skal ikke foreta noen selvstendig vurdering av
denne.
Jeg vil tro at de fleste steder vil det være nærliggende for kontrollutvalget å be
kommunedirektøren om å gi en oversikt over faktiske forhold; hvordan
sekretariatsspørsmålet har vært løst i de sammenslåtte kommunene og aktuelle alternativer.
Men det er ikke kommunedirektørens oppgave å gi en anbefaling om hvilken løsning som
bør velges. Denne vurderingen er det kontrollutvalget som skal foreta.
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Kostnader til overvann og slokkevann kan dekkes gjennom gebyr
Kommunal Rapport 24.10.2019

Men det forutsetter at kostnadene er knyttet til behov for tiltak på ledningsnettet.
Der slokkevann besørges ved at brannvesenet disponerer tankbil, kan dette ikke finansieres
gjennom gebyret, mener Miljødirektoratet.

Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) har i et brev spurt om gebyrbelastning av overvann
og vann til brannslokking.
Hensikten er å få svar på om det er tilstrekkelig lovhjemmel for å belaste de kommunale
selvkostområdene vann og avløp med kostnadene som knytter seg til håndtering av
overvann og brannvesenets behov for slokkevann.
Med «overvann» menes regnvann på veier, gater, parkeringsplasser, og større takflater fra
private bygg, næringsbygg og offentlige bygg, og vann som følge av stormflo og smeltevann
fra snøsmelting. Med «brannvann» menes slokkevann for kommunens branntjeneste.
Miljødirektoratet har fått i oppdrag av Klima- og miljødepartementet å svare på
henvendelsen.
Overvann
I svaret skriver Miljødirektoratet at vann- og avløpsgebyret i utgangspunktet er etablert for å
dekke kommunens nødvendige kostnader på vann- og avløpssektoren.
– Kostnader til overvann og slokkevann kan anses som nødvendig kostnader på vann- og
avløpssektoren, forutsatt at kostnadene er knyttet til behov for tiltak på ledningsnettet.
Kostnader til overvann og slokkevann som ikke er utløst av behovet for tiltak på
ledningsnettet, anses ikke som nødvendige kostnader på vann- og avløpssektoren og kan
ikke gebyrfinansieres, heter det i brevet fra Miljødirektoratet.
Begge brevene er lagt ut på NKRFs nettsider (ekstern lenke).
I brevet skriver direktoratet at dagens gebyr ikke kan brukes på overvannstiltak som ikke
utløses av behovet for tiltak på avløpsnettet, som følge av sprengt kapasitet eller lignende.
– Lokale tiltak for å håndtere overvann som renner av fra overflaten som følge av nedbør og
smeltevann, kan ikke gebyrfinansieres. Dette gjelder for eksempel etablering av
infiltrasjonssoner (f.eks. grøntområder), fordrøyningsbasseng, regnbed og grønne tak med
mer.
Gebyr kan heller ikke brukes til å finansiere tilskudd til private tiltak som kan redusere
kommunes behov for selv å gjøre tiltak eller investeringer på vegne av fellesskapet.
– Dagens gebyr kan altså kun brukes til å finansiere kommunens ledningsrelaterte
overvannstiltak, øvrige overvannstiltak må finansieres på andre måter, skriver
Miljødirektoratet.
Slokkevann
Når det gjelder slokkevann, viser direktoratet til kommunens plikt til å levere både drikkevann
og slokkevann.
– Det er en tjeneste som kommer innbyggerne direkte til gode ved at vannet sørger for
brannsikkerhet for den enkelte i kommunen. Det at innbyggerne betaler for kostnader med
slokkevann fremstår derfor heller ikke som urimelig, heter det i brevet.
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Direktoratet skriver videre at kommunen har lovhjemmel til å dekke inn kostnader med
slokkevann gjennom årsgebyret for vann- og avløp, såframt kostnadene er utløst av behovet
for tiltak på ledningsnettet og anses som nødvendige kostnader på vann- og avløpssektoren.
– Der slokkevann besørges ved at brannvesenet i stedet disponerer tankbil, kan dette ikke
finansieres gjennom gebyret, mener Miljødirektoratet.
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Mener mange arkiv er i en svært sårbar situasjon
Kommunal Rapport 24.09.2019

De kommunale arkivtjenestene får nye oppgaver, det omstilles, digitaliseres og endres, men
det følger ikke alltid ekstra ressurser med. Arkivverket mener situasjonen er svært alvorlig for
mange arkiv.
Den laveste gjennomsnittscoren på årets arkivundersøkelse fra Arkivverket gjelder
spørsmålet om fastsettelse av kassasjonsfrister for arkivmateriale som ikke skal bevares
permanent.
Arkivverket mener mange arkiv befinner seg i en svært sårbar posisjon og karakteriserer
situasjonen som svært alvorlig.
Arkivverkets bekymring kommer i forbindelse med at de nå offentliggjør årets
kommuneundersøkelse. Alle landets kommuner har blitt bedt om å svare på en
spørreundersøkelse om situasjonen for eget arkiv.
Og selv om noen tilbakemeldinger viser bedre resultater enn foregående år, mener
Arkivverket at både kommuner og stat har store utfordringer med å håndtere en stadig
økende informasjonsmengde.
Sender ikke dokumenter til langtidslagring
Blant det mest bekymringsfulle som Arkivverket trekker fram etter årets
kommuneundersøkelse er følgende:
42 prosent av kommunene har aldri tatt uttrekk fra noen av sine systemer. Dette er riktignok
en forbedring fra i fjor, men Arkivverket mener situasjonen fortsatt er alvorlig.
Et «uttrekk» betyr å overføre data fra kommunens datasystem til langtidslagring. Når disse
uttrekkene ikke blir gjort, blir informasjonen liggende i datasystemene og Arkivverket peker
på at den da før eller siden vil gå tapt. Dette kan gjelde rettighetsinformasjon innen
barnevern, skole eller omsorgstjenester. Det er særlig småkommunene som oppgir at de
aldri har tatt uttrekk.
Undersøkelsen viser at det hvert år registreres 48 millioner journalposter i stat og kommune.
– Det er mye dokumenter, men vi mener det utgjør en brøkdel av viktig dokumentasjon i
offentlig sektor. Det er betydelig mer dokumentasjon som aldri ble arkivert, eller som befinner
seg i hundretalls fagsystemer og som aldri når ut til offentlig journal, sier avdelingsdirektør
Espen Sjøvoll i Arkivverket i en pressemelding.
I undersøkelsen har staten og kommunene blitt bedt om å gjøre søk i eget sak- og
arkivsystem. Disse søkene viser at stat og kommune til sammen har liggende cirka 800.000
dokumenter registrert som ferdige, men som av ulike grunner ikke har funnet veien ut til
offentlig journal. Det betyr at de ikke blir tilgjengelige for offentligheten.
Mangler brukervennlige løsninger
Arkivverket mener at de stadig økende informasjonsmengdene ikke er tilpasset dagens
arkivsystemer.
– Ansatte sliter med å holde oversikt over hva som skal arkiveres, og det mangler
brukervennlige løsninger som ikke spiser for mye tid av arbeidshverdagen. En annen stor
utfordring er å ta vare på dataene som blir skapt. Etter nesten 20 år med digital
saksbehandling er det fremdeles svært mange kommuner som aldri har overført data fra
kommunens datasystemer til sikker langtidslagring, såkalte uttrekk, sier avdelingsdirektør
Espen Sjøvoll i Arkivverket i en pressemelding.
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Samtidig som mange arkiv opplever at de mangler ressurser, er området hvor kommunene
kommer dårligst ut det som er knyttet til hvor lengde de skal ta vare på dokumenter som man
ikke trenger å lagre permanent. Arkivverket peker på når kommunene ikke fastsetter
tidspunkt for kassasjon, så klarer kommunen heller ikke å systematisk identifisere
arkivmateriale som har gått ut av bruk og som man ikke trenger oppbevare lenger.
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Systemsvikt rammer innbyggernes fellesinteresser
Kommunal Rapport 16.08.2019
Erik Magnus Boe, professor emeritus ved UiO

Skal man komme uvesenet med triksing og fiksing i forvaltningen til livs, nytter det
ikke bare å reagere i enkeltsaker, og å gi noen avskjed eller streng korreks.
Grunnleggende systemsvikt er mer enn et etisk problem som kan løses med å
stramme opp moralen.
To scenarioer: En vannverkssjef på Romerike inngår avtale uten anbud med en entreprenør
som han driver butikk med på si. Vannverkssjefen selger utstyr som kommunen eier, putter
pengene i egen lomme, reiser til Sør-Afrika, der han kjøper afrikansk farm (!) med midler som
stammer fra kommunen. Tappingen av midler skjedde i mer enn 20 år. Vannverkssjefen blir
dømt til åtte års fengsel for økonomisk utroskap.
Neste scenario: Ressurssterke grunneiere får en arkitekt til å fikse dispensasjoner på Tjøme.
Arkitekten etablerer tett samarbeid med byggesaksavdelingen i kommunen, som består av to
menn. En av dem søker permisjon, og tar seg arbeid hos arkitekten, den andre får
‘vennetjenester’ fra arkitekten. Også han begynner etter hvert å arbeide hos arkitekten, mens
den annen går motsatt vei, tilbake til kommunen.
Dispensasjoner blir gitt i ett sett fra byggesaksavdelingen stikk i strid med lov og reglement,
uten at sakene blir behandlet av administrasjonssjef eller av folkevalgte. Færder kommune,
den nye storkommunen, tar affære, og Økokrim etterforsker fire personer for grovt misbruk
av myndighet og for eventuell korrupsjon.
Hva er felles for disse scenarioene – bortsett fra at begge handler om kommuner?
De gjelder triksing og fiksing med regelverket. Noe annet som er felles, er at det var mulig å
omgå regelverket lenge uten å bli oppdaget. Ledelsen fulgte ikke med. Takket være mediene
ble skandalene rullet opp.
Slik skal det ikke være. Kommunene må selv sørge for kvalitetssikring. Det betyr å gå
systeminnretningen i sømmene. Svikter enkelthandlinger eller enkeltbeslutninger, er det ofte
fordi bakenforliggende system ikke fungerer.
Skandalene på Romerike og på Tjøme stakk dypere enn bare til inhabilitet og til uforsvarlig
saksbehandling. Interne arbeidsforhold var ikke blitt spesifisert godt nok (‘dette kan du gjøre,
ikke det’), samtidig som manglende tilsyn gjorde at virksomheten kunne foregå mer eller
mindre i dølgsmål uten å bli oppdaget av ledelsen. I tillegg var samrøret mellom privat og
offentlig så tett at forholdene lå til rette for misbruk av offentlig forvaltning.
Kort sagt: Organisasjons- og driftsstrukturen sviktet kapitalt.
Skal man komme uvesenet til livs, nytter det ikke bare å reagere i enkeltsaker, og å gi noen
avskjed eller streng korreks. Grunnleggende systemsvikt er mer enn et etisk problem som
kan løses med å stramme opp moralen.
Systemsvikt er et juridisk problem. Det må angripes deretter: Noen grunnleggende krav må
stilles til hvordan det offentlige må innrette sin virksomhet. Da rekker det ikke å holde seg til
tilvante lovlighets- og/ulovlighetstanker. For mens feilaktige enkeltbeslutninger og
enkelthandlinger gjerne skyldes at myndighetene griper for sterkt inn i innbyggernes
rettigheter og friheter, preges uforsvarlig systeminnretning lett av det motsatte: Myndighetene
gjør ikke nok for å verne innbyggernes fellesinteresser.
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Ta kommunen som overlot til en privat aktør å føre tilsyn med at bygg holdt nødvendige
kvalitetsmessige mål, uten å forvisse seg om at bygget holdt nivået som innbyggere med
grunn kan vente seg. Det endte med en høyesterettsdom med erstatningsansvar for
kommunen (Lovdata, hr-2015-276).
Andre ganger er det ikke systemunnlatelser som skaper problemet, det er selve
organiseringen som svikter, typisk når ansatte havner i uforenlige dobbeltroller. Gode
betegnelser finnes på folkemunne: Å sette bukken til å passe havresekken, å møte seg selv i
døra, å sitte på begge sider av bordet. Da er det ikke alene inhabilitet i enkeltsaker som
skaper problemer, det er selve rollekombinasjonen som ikke går an.
En gang påtok ligningsfunksjonærer seg tjenester som økonomiske rådgivere for bedrifter i
kommunen. Ligningssjefen forbød dem det. Ligningsfunksjonærene brant imidlertid så sterkt
for å få slått fast retten til å drive bigeskjeften ved siden av arbeidet på ligningskontoret at de
anla søksmål, tapte og anket helt til topps. Høyesterett satte ned foten, ikke fordi
ligningsfunksjonærene var inhabile i ligningssakene – for funksjonærene passet på å ‘bytte
klienter’ når de skulle ligne bedriftene (!). Det var selve ordningen som var ulovlig (Lovdata,
hr-1961-1012).
Dette systemperspektivet har vært forsømt i faglitteraturen. I bøker og i fagartikler har
enkelthandlinger og enkeltbeslutninger tiltrukket seg oppmerksomheten: Er et
forvaltningsvedtak ugyldig? Har noen foretatt erstatningsbetingende handling?
Færre har spurt om selve systeminnretningen holder rettslig mål. Det har jeg gjort. I min
bok Forsvarlig forvaltning (Universitetsforlaget 2018) drøfter jeg på 55 av 188 sider om det
består et ulovfestet krav til forsvarlig systeminnretning som har gått under radaren til jurister
så vel som i politikk og i offentlig forvaltning.
Høyesterett og ikke minst Sivilombudsmannen har stilt seg rimelig åpne for den slags tanker,
skjønt det rettslige grunnlaget er ennå såpass spedt at ingen kan si med sikkerhet hvor langt
kravet til systemforsvarlig forvaltning går.
Det er til å leve med. Utfordringen ligger i første hånd på kommunene og på KS, som må
kjenne ansvar for å få utviklet klarere regler for systeminnretning, og for å få satt i verk
praktiske tiltak for å motvirke at det skal bli for lett å trikse og fikse – og å komme unna med
det.
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Intensjonsavtaler er ikke juridisk bindende
Kommunal Rapport 08.10.2019

Det nyvalgte flertallet i nye Fjord kommune vil forandre på enighet i intensjonsavtalen.
Jussprofessor Jan Fridthjof Bernt sier at det må de gjerne.
Det er Storfjord og Norddal kommuner som fra nyttår blir til Fjord kommune. Dette er landets
minste kommunesammenslåing, og den nye kommunen får i underkant av 3000 innbyggere.
I intensjonsavtalen står det at administrasjonssenteret skal være i Norddal kommune, og
helsehus og helseadministrasjon skal være i Stordal. Det nye flertallet ønsker å bytte om på
dette, slik at de slipper å bygge et nytt helsehus. Ansatte og rådmannen reagerer, og
fylkesmannen uttrykker bekymring for om de kommer i mål innen 2020 når dette skal snus
såpass sent.
Her er saken om striden i Fjord kommune:
Snur opp ned på intensjonsavtalen
Bernt sier dette om snuoperasjonen i Fjord:
“En intensjonsavtale har ingen juridisk bindende kraft, bare moralsk og politisk. Men
fellesnemndas vedtak gjelder så lenge det nye kommunestyret ikke ha vedtatt noe annet.
Jeg antar at det foreligger et saksforelegg til dette vedtaket som følger saken videre, og så er
det opp til det nye kommunestyret å vurdere om det trenger en ytterligere saksutredning før
det eventuelt tar saken opp til ny vurdering.
Rådmannen må i utgangspunktet forholde seg til det foreliggende vedtaket fra fellesnemnda,
men hvis saken blir satt på dagsordenen til møte i kommunestyret, må han på eget ansvar
vurdere om det er behov for ytterligere utredning før dette møtet, og herunder ta i betraktning
de synspunkter og argumenter som er fremkommet fra det som synes å være et nytt flertall.
Men selvsagt uten å være bundet av disse i sin saksfremstilling og innstilling til vedtak.”
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Eventuelt
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
07.11.2019

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
19/269 - 2
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges frem uten forslag til vedtak.
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Saknr
40/19

Godkjenning av protokoll fra dagens møte
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
07.11.2019

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
19/269 - 3
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Møteprotokoll fra dagens møte i kontrollutvalget, 07.11.2019, godkjennes.

77

Saknr
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