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Forvaltningsrevisjon innbyggerkommunikasjon - rådmannens
oppfølging av vedtak
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
09.12.2019

Saknr
37/19

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 217, TI - &58
Arkivsaknr
18/254 - 28
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
1. Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.
2. Kontrollutvalget ber rådmannen om en ny orientering om status på gjennomførte og
igangsatte tiltak på sitt møte i juni 2020.
Vedlegg
Tilbakemelding på forvaltningsrevisjon innbyggerkommunikasjon
Utrykt vedlegg
Forvaltningsrevisjonsrapport innbyggerkommunikasjon (www.konsek.no/kontrollutvalg/melhus/)

Saksutredning
På kontrollutvalgets møte 3. juni 2019 (sak 18/2019) ble rapport fra forvaltningsrevisjon om
innbyggerkommunikasjon behandlet.
Nedenfor kommer et kort utdrag fra forvaltningsrevisjonsrapporten.
Revisjon Midt-Norge SA formulerte følgende problemstillinger for prosjektet:
• Fremmer organiseringen og arbeidsfordelingen mellom servicesenteret og enhetene god
service og veiledning?
• Følger ansatt opp målsettinger og rutiner for service- og veiledningsarbeidet innen egen
enhet?
• Hvordan sikrer kommunen at henvendelser fra innbyggerne blir fulgt opp og besvart
innen rimelig tid?
Revisjonens konklusjon
Revisors konklusjon er at organiseringen og arbeidsfordelingen mellom Servicesenteret og
enhetene i det vesentlige fremmer god service og veiledning. Dette må ses på bakgrunn av
at kommune har valgt å legge få oppgaver på vegne av enhetene til Servicesenteret, utover
det å videreformidle henvendelser til riktig enhet og riktig saksbehandler/ansatt. Et
forbedringspunkt kan imidlertid være at Servicesenteret i større grad bør få oversikt over
hvilke ansvarsområder som ligger til de enkelte enhetene og hvilken kompetanse den
enkelte saksbehandler besitter. Dette i likhet med hva som er gjort i samarbeid med Teknisk
enhet.
Revisors konkluderer videre med at ansatte innen de utvalgte enhetene i varierende grad
følger opp målsettinger og rutiner for arbeidet med service og veiledning, samt at enkelte
enheter i noen tilfeller har utfordringer med å sørge for at henvendelser følges opp og
bevares innen rimelig tid.
Enhet for Bygg og eiendom kan ut fra enhetslederne vi har vært i kontakt med, se ut til å ha
utfordringer med å besvare henvendelser fortløpende, herunder på e-post. Revisors
oppfatning er at det vil være viktig å opprettholde en god dialog underveis i
saksbehandlingen og samtidig veilede og skape forståelse hos enhetsledere for selve
saksgangen.
Når det gjelder Teknisk enhet ser det ut fra tjenestemottakerne å foreligge et
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forbedringspotensial når det gjelder å besvare henvendelser fortløpende, samt å gi
forutsigbare svar. At enkelte tjenestemottakere har erfart problemer med sin saksbehandling,
samt opplever at enkelte saksbehandlere har liten erfaring innen saksfeltet, er også med på
å reflektere synet tjenestemottakerne har av enhetens kompetanse.
For Hjemmetjenesten er de negative tilbakemeldingene som har kommet i hovedsakelig vært
begrunnet ut fra manglende avklaringer av forventninger til de pårørende, samt at
henvendelser ikke alltid oppleves å komme frem til rette vedkommende i hjemmetjenesten.
Revisors anbefaling
Revisor anbefaler rådmannen om at:
− Servicesenteret i større grad bør få oversikt over hva som omfattes av enhetenes
ansvarsområde, samt den enkelte saksbehandler sin kompetanse
− Det bør vurderer hvordan enhetene kan oppnå større grad av måloppnåelse innen
service og veiledningsarbeidet, dette vedrørende:
o Fortløpende besvarelse av henvendelser til Bygg og eiendom
o Forløpende og tilstrekkelige svar på henvendelser til Teknisk enhet, samt å
fremstå for tjenestemottakerne som kompetent i enhver sak
o Avklaring av forventninger, samt besvarelse og oppfølging av generelle
henvendelser til Utadrettet Hjemmetjeneste
Politisk behandling
Kommunestyret hadde forvaltningsrevisjonsrapporten opp til behandling i sitt møte
18.06.2019 i sak 57/2019 og gjorde følgende vedtak:
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport innbyggerkommunikasjon til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene i rapportens pkt. 5.2.
3. Kommunestyret ber rådmannen om å forbedre innbyggerkommunikasjonen i alle enheter
i kommunen.
4. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om hvordan
anbefalingene er fulgt opp innen 01.11.2019.
Rådmannens oppfølging
Rådmannen har i brev av 12.11.2019 gitt tilbakemelding til kontrollutvalget (vedlegg).
Geir Wormdal, IT-sjef, vil orientere og svar på spørsmål fra kontrollutvalget på dagens møte.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Melhus kommune har gjennomført og satt i gang mange tiltak for å forbedre
kommunikasjonen med innbyggerne.
Kontrollutvalgets sekretariat anbefaler kontrollutvalget å ta redegjørelsen til orientering, samt
å be rådmannen om en ny orientering om status på gjennomførte og igangsatte tiltak på
utvalgets møte i juni 2020.
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Forvaltningsrevisjon - Oppfølging
Forvaltningsrevisjon innbyggerkommunikasjon baserte seg på intervjuer, eksisterende
brukerundersøkelser samt dokument- og mappegjennomgang. I tillegg ble det gjennomført egne
brukerundersøkelser. Datagrunnlaget belyser både ansatte- og brukerperspektivet.
Resultatene fra revisjonen har vært behandlet i ledermøte, og er brukt som ett av flere
styringsverktøy for å kunne tilby mer tilpassede tjenester til innbyggerne.
Servicesenteret som førstelinje – Service og veiledning
Det har de siste årene skjedd en omstrukturering av servicesenteret både fysisk og
bemanningsmessig. Dette er ofte innbyggerens første møte med kommunen før de rutes videre i
organisasjonen, og det har vært økt fokus på service, veiledning og hvordan alle våre
informasjonskanaler må henge sammen. Det er etablert flere rutiner i det som utgjør selve
skranketjenesten, og det har vært en bevisst holdning til å innhente riktig kompetanse til førstelinje
ved ansettelser. I og med at servicesenteret er lokalisert på rådhuset, ligger det opplagte muligheter i
å skape et godt samarbeidsklima med utadrettede virksomheter på huset. Det er de senere årene
lagt vekt på å styrke dette samarbeidet, og dette skal det jobbes videre med. Dette vil forhåpentligvis
slå positivt ut for servicegraden både i skranke og hos de enkelte enhetene. I servicesenteret er det
foretatt en rollejustering, hvor én person i større grad får hovedansvaret for arbeidet med å styrke
den jevnlige dialogen og samhandlingen med enhetene og avdelingene; Det skal utarbeides flere
rutiner og tjenestebeskrivelser, det skal i større grad arbeides for å avklare forventinger knyttet til
service og veiledningsarbeidet der hvor dette er mulig, og det skal etableres enda flere lister over
hvilke saksbehandlere som kan svare ut henvendelser for bestemte saksområder. Basert på blant
annet dette arbeidet skal det etableres en plan for videreutvikling av servicesenteret. Dette handler
om trygghet, tydeliggjøring og evnen til å se det helhetlige utfordringsbildet, samt å kunne jobbe mer
dynamisk og gjennomføringsorientert på løpende basis. Det er også gjort vurderinger knyttet til
kommunens postmottak ut fra denne undersøkelsen, og man har etablert enda tydeligere rutiner
også der.
Av konkrete endringer den siste tiden, hvor vi opplever at det har skjedd en forenkling og forbedring
for innbyggerne ved kontakt per telefon, er etableringen av helse- og velferdskontoret i Melhus
(HVK). Dette betyr i praksis én dør inn for alle henvendelser til kommunale helse- og
omsorgstjenester. Opprettelsen av HVK oppleves tydeliggjørende og svært positivt innad i
organisasjonen, og med tanke på servicetilbudet overfor innbyggerne er det blitt en langt mer
oversiktlig situasjon. Med «én dør inn», er sjansen også større for at de ulike tilbudene kan
presenteres enda bedre på en kanal som f.eks nettsidene til kommunen.
Nettsider og digitalisering
Arbeidsoppgavene i servicesenteret er svært omfattende, fra skrankeoppgaver og politisk sekretariat
til post, annonsering, nettsider og informasjonsoppgaver. Når det gjelder nettsider er det jobbet
systematisk og konkret med resultatene fra blant annet kommunebarometeret, både for å forbedre
det som kom godt ut og for å styrke det som kom dårligere ut.
Byggesak er et konkret eksempel hvor det er igangsatt dialog rundt forbedringer av hjemmesidene til
avdelingen, og hvor resultatene fra kommunetesten vil være sentrale punkter å se på. Byggesak var
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en av de avdelingene som ble nøye ettergått i kommunetesten 2019. De siste tallene fra
kommunebarometeret viser en positiv trend på saksbehandlingstid på byggesak, hvor Melhus
kommune har klatret med 128 plasser fra 2018 til 2019. På «behandlingstid saker med 3 ukers frist»,
ligger Melhus kommune på 1. plass, med karakteren 6. Målet må være å følge opp denne positive
utviklingen på flere områder og i flere kanaler. Her blir arbeidet med å styrke den jevnlige dialogen
og samhandlingen med avdelingene viktig.
Innenfor området helse er det allerede gjennomført store endringer på nettsidene. Arbeidet som er
gjort er basert på resultater fra undersøkelsen, men også organisatoriske endringer.
Nettsidene er for øvrig under kontinuerlig utvikling, gjerne i samarbeid med leverandør, som sitter på
selve infrastrukturen og nye løsninger. Målet er at innbyggerne i stadig større grad skal kunne være
selvhjulpne, og finne det de trenger digitalt. Fremdriften her avhenger både av økonomi og tekniske
løsninger som finnes hos leverandørene. Det kan i denne sammenheng nevnes at Melhus kommune
er i dialog med leverandør av systemet «Kommune-Kari» for implementering på nettsidene. Dette er
en chatrobot som hjelper kommunenes innbyggere med henvendelser som i dag går til
servicesenteret og andre deler av organisasjonen.
Gjennom «Smartere Melhus» har kommunen også fått mange verdifulle tilbakemeldinger og innspill
fra innbyggerne. Flere blir fulgt opp gjennom ulike deler av prosjektet, og vil potensielt kunne bidra
til bedre innbyggerdialog. Årets barnehageopptak i Melhus er et godt eksempel på en prosess som
har blitt digitalisert og effektivisert, til nytte for både innbyggerne og kommunen.
I forbindelse med arbeidet med Melhus kommune sin digitaliseringsstrategi og prosjektet «Smartere
Melhus» ble det gjennomført flere såkalte workshops. Her var det særlig fokus på såkalte personas
(dybdeprofiler). Tanken er at dette kan være nyttig når vi utvikler våre tjenesteleveranser, både i
analoge og digitale flater.
Veien videre?
Det jobbes kontinuerlig med forbedring av service og innbyggerdialog, på ulike nivå og i ulike kanaler.
God service overfor innbyggerne er forankret i flere planer og strategier. Melhus kommune
gjennomfører jevnlige brukerundersøkelser, og har nylig bestilt en borgerundersøkelse. Sammen
med tidligere tester og undersøkelser vil denne kunne gi oss et godt grunnlag for det videre arbeidet,
ikke minst inn mot kommuneplanens samfunnsdel.
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Forvaltningsrevisjon økonomi- og kostnadsstyring - rådmannens
oppfølging av vedtak
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
09.12.2019

Saknr
38/19

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 217, TI - &58
Arkivsaknr
18/379 - 10
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges frem uten forslag til vedtak.
Vedlegg
Tilbakemelding forvaltningsrevisjonsrapport økonomi- og kostnadsstyring
Utrykt vedlegg
Forvaltningsrevisjonsrapport økonomi- og kostnadsstyring (www.konsek.no/kontrollutvalg/melhus/)

Saksutredning
På kontrollutvalgets møte 3. juni 2019 (sak 19/2019) ble rapport fra forvaltningsrevisjon om
økonomi- og kostnadsstyring behandlet.
Nedenfor kommer et kort utdrag fra forvaltningsrevisjonsrapporten.
Revisjon Midt-Norge SA har på bakgrunn av bestillingen fra kontrollutvalget formulert
følgende problemstillinger for prosjektet:
1. Følges gjeldende retningslinjer ved beregning av selvkost for vann og avløp?
2. Har kommunen betryggende økonomisk styring og kontroll i investeringsprosjekter?
Revisjonens konklusjon
Følges gjeldende retningslinjer ved beregning av selvkost for vann og avløp?
Revisor konkluderer med at kommunen har beregnet selvkost for vann og avløp i hovedsak i
samsvar med gitte føringer. Kommunen har imidlertid mangler knyttet til å dokumentere
jevnlig fordelingsnøkler for beregning av andelen som belastes til indirekte kostnader, disse
ble sist gjennomgått i 2007. Dette medfører behov for ny dokumentert gjennomgang av
andelen indirekte kostnader i kommunen. Det er videre noen mindre avvik knyttet til
beregning av renter knyttet til overskudd- og underskudds fond.
Har kommunen betryggende økonomisk styring og kontroll i investeringsprosjekter?
Revisjonen konkluderer med at kommunen i hovedsak har en betryggende økonomistyring
av vedtatte investeringsprosjekt. Det mangler imidlertid en konkret risikovurdering av
kostnadsestimat og hva disse innebærer i saken knyttet til vedtak om oppstart av det enkelte
prosjekt.
Kommunen har økonomireglement som gir føringer for planlegging og gjennomføring av
investeringsprosjekt. Det mangler imidlertid felles ensartede rutiner og prosedyrer for
gjennomføring av rutinene i kvalitetssystemet.
Revisor har sett mangler i planleggingsgrunnlaget, som forklarer avvik og behov for
tilleggsfinansiering i disse. Videre har det vært endringer i investeringsprosjektene etter at
kontrakt inngått. Dette har medført behov for tilleggsfinansiering til disse.
Revisors anbefaling
• Gjennomføre en ny dokumentert beregning av andelen indirekte kostnader i
avgiftsmodellen for å sikre selvkost.
o I tillegg praktisere anbefalt beregning av renter knyttet til overskudds- og
underskuddsfond.
• Iverksette følgende tiltak for planlegging og gjennomføring av investeringsprosjekter:

7

o
o

Beskrive risikoen i den enkelte kostnadsberegning for hvert investeringsprosjekt.
Denne bør bestemmes ut fra en individuell og konkret risikovurdering av hvert
enkelt prosjekts kostnadsestimat og kunnskap om planleggingsgrunnlaget.
Etablere felles rutiner i kvalitetssystemet for ensartet planlegging og
gjennomføring av investeringsprosjekter. Videre gjennomføre en dokumentert
evaluering ved avslutning av investeringsprosjekt med mål om læring/forbedring.

Politisk behandling
Kommunestyret hadde forvaltningsrevisjonsrapporten opp til behandling i sitt møte
18.06.2019 i sak 58/2019 og gjorde følgende vedtak:
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport økonomi- og kostnadsstyring til
orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene i rapportens pkt. 5.2.
3. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om hvordan
anbefalingene er fulgt opp innen 01.11.2019.
Rådmannens oppfølging
Rådmannen har i brev av 05.11.2019 gitt tilbakemelding til kontrollutvalget (vedlegg).
Morten Bostad, kommunalsjef plan og utvikling, vil orientere og svare på spørsmål fra
kontrollutvalget på dagens møte.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Anbefalingens første kulepunkt med underpunkt er gjennomført jf. rådmannens
tilbakemelding. Anbefalingens andre kulepunkt med underpunkter er ikke gjennomført enda,
men skal innarbeides i kommunens økonomireglement i 2020.
Kontrollutvalget må ta stilling til om de fortsatt skal ha fokus på rådmannen sitt arbeid med å
få på plass anbefalingens andre kulepunkt med underpunkter, eller om de anser
kommunestyrets vedtak som fulgt opp. Saken legges derfor frem uten forslag til vedtak.
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Sak 58/19
Kontrollutvalget - forvaltningsrevisjonsrapport økonomi- og kostnadsstyring
Innstilling til Kommunestyret:
Kontrollutvalgets innstilling til Kommunestyret:
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport økonomi- og kostnadsstyring til
orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene i rapportens pkt. 5.2.
3. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om hvordan
anbefalingene er fulgt opp innen 01.11.2019.
Behandling i Kommunestyret:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Utvalgets vedtak:
Kontrollutvalgets innstilling til Kommunestyret:
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport økonomi- og kostnadsstyring til
orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene i rapportens pkt. 5.2.
3. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om hvordan
anbefalingene er fulgt opp innen 01.11.2019.
Forvaltningsrevisjonsrapport om økonomi- og kostnadsstyring, pkt 5.2, er gjengitt under.
5.2 Revisor anbefaler kommunen følgende:
•

•

Å gjennomføre en ny dokumentert beregning av andelen indirekte kostnader i
Avgiftsmodellen for å sikre selvkost.
• I tillegg å praktisere anbefalte beregning av renter knyttet til overskudds- og
underskuddsfond.
Å iverksetter følgende tiltak for planlegging og gjennomføring av
investeringsprosjekter:

•

Beskrive risikoen i den enkelte kostnadsberegning for hvert investeringsprosjekt.
Denne bør bestemmes ut fra en individuell og konkret risikovurdering av hvert enkelt
prosjekts kostnadsestimat og kunnskap om planleggingsgrunnlaget.

•

Etablere felles rutiner i kvalitetssystemet for ensartet planlegging og gjennomføring av
investeringsprosjekter. Videre gjennomføre en dokumenterte evaluering ved
avslutning av investeringsprosjekt med mål om læring/forbedring.

Svar fra rådmannen:
1. Begge tiltakene for planlegging og gjennomføring vil bli innarbeidet i kommunens
økonomireglement i 2020. Rådmannen legger til grunn at dette innarbeides ved
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beskrivelse, gjennomføring og evaluering av fremtidige investeringsprosjekter i
Melhus kommune.
2. Praktiseringen av anbefalt beregning av renter knyttet til overskudds- og underskudds
fond er innført.
3. Rådmannen har gjennomført en ny beregning av andelen indirekte kostnader i avgifts
modellen for å sikre riktig selvkost. Beregningene tar utgangspunkt i Kommunal- og
moderniseringsdepartementets (KMD) retningslinjer for beregning av selvkost for
kommunale betalingstjenester, rundskriv H-3/14.
Rådmannen vil bemerke at KMD med hjemmel i den nye kommunelovens § 15-1, har hatt ut
på høring en egen forskrift om selvkost. Høringsfristen var her 8. august 2019. Ny forskrift er
ennå ikke vedtatt, men rådmannen har gått gjennom høringsforslaget og gjennomført ny
beregninger av indirekte kostnader som tar høyde for de små endringer som fremgår av
høringsutkastet. Rådmannens oppdaterte beregninger av indirekte kostnader knyttet til
produksjon av tjenestene vann og avløp, viser at Melhus kommune har lagt til grunn ett riktig
påslag knyttet til indirekte kostnader. Kommunen har brukt en påslagsprosent på 10 pst. på de
direkte driftsutgiftene, mens faktisk kalkyle med utgangspunkt i regnskapet for 2018 viser at
påslag på tjenesten vann skulle ha vært 9,8 pst. og for avløp 9,9 pst. Med andre ord, det er
godt samsvar mellom det som er lagt til grunn og det som beregningsteknisk fremgår av
indirekte kostnader. Tjenesten slam viser at kommunen har brukt ett for høyt påslag knyttet til
beregning av indirekte kostnader. Dette vil bli rettet opp i sin helhet når tjenesten slam fra 1.
januar 2020 blir flyttet ut av kommunen og lagt til selskapet ReMidt IKS.
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Oppfølging av orienteringen om Buen sykehjem
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
09.12.2019

Saknr
39/19

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
15/176 - 21
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.
Vedlegg
Anbefaling fra kontrollutvalget til kommunestyret
Saksutredning
På kontrollutvalgets møte 6. mai 2019 orienterte Vigdis Byre, leder for institusjonstjenesten,
Trude Wikdahl, kommunalsjef helse og velferd og Cecilie Hatlenes, kommuneoverlege, om
Buen sykehjem.
Kontrollutvalget ønsket å følge opp orienteringen som ble gitt og vedtok på sitt møte
03.06.2019 (sak 23/19 Eventuelt) å be rådmannen om en ny orientering om Buen sykehjem.
Kontrollutvalget fattet enstemmig følgende vedtak:
Kontrollutvalget ønsker en orientering om rådmannens arbeid med prosjektet 100 år i
eget hjem. Spesielt med tanke på primærkontakter, å sikre dialogen mellom
tjenesteyter og pasienter/pårørende (digitalisering), strategi for rekrutering inn i helse
og omsorg og om hvordan rådmannen har tenkt å løse det "manglende" botilbudet i
omsorgtrappa (tidligere aldershjem).
Orientering om primærkontakt gis på utvalgets møte 16. september 2019, de
resterende punktene orienteres om på utvalgets møte 9. desember 2019.
Kontrollutvalget (valgperioden 2015-2019) fikk orientering om primærkontakter på sitt møte
16.09.2019 (sak 25/19).
Kontrollutvalget fattet enstemmig følgende vedtak:
Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret om å følge opp tildeling av primærkontakter
og inngåelse av samarbeidsavtaler. I tillegg anbefaler utvalget at det arbeides videre
med utfordringer knyttet til heltid/deltid i omsorgstjenesten.
Kontrollutvalgets sekretariat har hatt dialog med kommunalsjef Trude Wikdahl om en
orientering til kontrollutvalget når det gjelder de resterende punktene i kontrollutvalgets
vedtak i sak 23/19.
På dagens møte vil kontrollutvalget få orientering om dialogen mellom tjenesteyter og
pasienter/pårørende (digitalisering), strategi for rekrutering inn i helse og omsorg og om
hvordan rådmannen har tenkt å løse det "manglende" botilbudet i omsorgtrappa (tidligere
aldershjem).
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalgets sekretariat viser til rådmannens orientering i møtet og anbefaler
kontrollutvalget å ta redegjørelsen til orientering.
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Vår saksbehandler: Eva J. Bekkavik, tlf. 468 51 950
E-post: eva.bekkavik@konsek.no
Deres ref.:
Vår ref.: 15/176-20
Oppgis ved alle henvendelser
Vår dato: 18.09.2019

Melhus kommune
Rådhuset
7224 MELHUS

Anbefaling fra kontrollutvalget til kommunestyret
Vi viser til møte i kontrollutvalget 16. september 2019, og oversender herved særutskrift av
Kontrollutvalgets sak 25/2019 Oppfølging av orienteringen om Buen sykehjem –
primærkontaker.
Kontrollutvalget protokollerte følgende:
Kontrollutvalget fikk en grundig orientering fra rådmannen. Samtidig ser utvalget at det er et
sterkt behov for videre oppfølging på området.
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak:
Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret om å følge opp tildeling av primærkontakter og
inngåelse av samarbeidsavtaler. I tillegg anbefaler utvalget at det arbeides videre med
utfordringer knyttet til heltid/deltid i omsorgstjenesten.

Med hilsen
Konsek Trøndelag IKS
Eva J. Bekkavik
seniorrådgiver

Vedlegg:
Særutskrift sak 25-19 Oppfølging av orienteringen om Buen sykehjem primærkontakter

Kopi til:
Kontrollutvalgets leder
Ordfører

Postadresse:
Postboks 2564
7735 Steinkjer

Fakturaadresse:
Kongensgt. 9
7013 Trondheim
post@konsek.no
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Telefon: 468 51 950
Bank: 8601.13.04038
Org.nr: 988 799 475

Revisjonsstrategi - orientering fra revisor
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
09.12.2019

Saknr
40/19

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 216
Arkivsaknr
19/275 - 2
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
1. Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.
2. 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 Melhus
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 Melhus 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 Melhus 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 Melhus kommune er Kjell Næssvold.
Jeg bekrefter med dette at Kjell Næssvold oppfyller de krav som stilles i forhold til å være
oppdragsansvarlig regnskapsrevisor i henhold til kommuneloven og forskrift om revisjon.
Vandelsattest er innhentet 24.10.2007.

Med vennlig hilsen

Arnt R. Haugan /s
daglig leder

Direkte  922 539 81 eller  arnt.robert.haugan@revisjonmidtnorge.no
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Tilsynsrapport kommunal myndighet på forurenset grunn orientering til kontrollutvalget
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
09.12.2019

Saknr
41/19

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033, TI - &58
Arkivsaknr
16/157 - 18
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar tilsynsrapport vedr. kommunal myndighet på forurenset grunn til
orientering.
Vedlegg
Kommunal myndighet på forurenset grunn
Melhus kommune - oppfølging av tilsyn
Saksutredning
Kommunal- og moderniseringsdepartementet ønsker samordning av tilsynsarbeidet mellom
blant annet fylkesmannen og kommunale kontrollutvalg. Som et ledd i dette er det naturlig å
gjøre bruk av tilsynsrapportene som tilsynsmyndighetene utarbeider etter tilsyn i
kommunene. Det samme gjelder for egenvurderinger som tilsynsmyndighetene ber
kommunene om å gjøre.
Formålet med tilsynet er å kontrollere kommunens myndighetsutøvelse av bestemmelsene i
forurensningsforskriften kap. 2, opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider,
og ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48a.
Tilsynet ble gjennomført av Fylkesmannen (6. februar 2019), koordinert av Miljødirektoratet.
Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.
Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre
miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.
Følgende avvik og anmerkninger ble avdekket under tilsynet:
Avvik:
Kommunen oppfyller ikke registreringsplikten i databasen Grunnforurensning, og
kvalitetssikrer ikke innholdet (§ 2-9).
Anmerkninger:
1. Kommunen sin dokumentasjon på videredelegering av myndighet og ansvar for
saksbehandling av (bygge)saker med forurenset grunn er uklar.
2. Det er uklart om kommunen har tilstrekkelige rutiner for behandling av saker etter
forurensningsforskriften kap. 2, samt samordning med behandling av byggesaker etter
plan- og bygningsloven.
3. Tiltakshavers plikter og ansvar ved terrenginngrep i forurenset grunn.
4. Kommunen har ingen plan for opplæring av ansatte som skal behandle saker som faller
innunder forurensningsforskriften kap. 2.
5. Gjennomføring av tilsyn med bestemmelsene i kap. 2 i forurensningsforskriften.
Kontrollutvalgets sekretariat viser til vedlagt tilsynsrapport for utfyllende informasjon om
tilsynet.
Fylkesmannen har gitt Melhus kommune en frist til 15. mai 2019 til å sende en skriftlig
redegjørelse som viser hvordan avvik vil bli rettet.
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Melhus kommune har i e-post av 13.05.2019 (vedlegg) gitt tilbakemelding om retting av avvik
til Fylkesmannen.
Fylkesmannen har i e-post av 25.11.2019 bekreftet at de har avsluttet sitt tilsyn.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalgets sekretariat anbefaler at kontrollutvalget gjennomgår Fylkesmannens
tilsynsrapport vedr. kommunal myndighet på forurenset grunn, og legger denne til grunn som
en del av sin rutinemessige oppfølging av virksomheten i Melhus kommune.
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Fylkesmannen i Trøndelag / Trööndelagen
fylhkenålma

Melhus kommune

Trondheim, 20. februar 2019

Deres ref.:
Morten Bostad

Vår ref.(bes oppgitt ved svar):
2018/20507
Saksbehandler:
Torill Espedal

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Melhus kommune
Kontrollnummer: 2019.044.I.FMTL
Kontaktpersoner ved inspeksjonen:
Fra virksomheten:
Morten Bostad

Fra Fylkesmannen i Trøndelag:
Torill Espedal

Andre deltagere fra virksomheten:
Katrine Lereggen
Guri Vik
Egil Johannes Hauge
Jan Henrik Dahl
Ove Mogård
Ingrid Furunes

Andre deltagere fra Fylkesmannen i
Trøndelag:
Sandra Lilledal

Resultater fra inspeksjonen
Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Melhus kommune den 6.
februar 2019. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om
faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.
Fylkesmannen i Trøndelag avdekket 1 avvik og gav 5 anmerkninger under inspeksjonen.
Avvik:
 Kommunen oppfyller ikke registreringsplikten i databasen Grunnforurensning, og
kvalitetssikrer ikke innholdet (§ 2-9).
Anmerkninger:
1. Kommunen sin dokumentasjon på videredelegering av myndighet og ansvar for
saksbehandling av (bygge)saker med forurenset grunn er uklar.

Fylkesmannen i Trøndelag / Trööndelagen fylhkenålma Postadresse: Postboks 2600, 7734 Steinkjer
Besøksadresse: Strandvn. 38 (Steinkjer), Prinsensgt. 1 (Trondheim) Telefon: 74 16 80 00 Org. nr.: 974 764 350
E-post: fmtlpost@fylkesmannen.no Internett: www.fylkesmannen.no/Trondelag
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2. Det er uklart om kommunen har tilstrekkelige rutiner for behandling av saker etter
forurensningsforskriften kap. 2, samt samordning med behandling av byggesaker
etter plan- og bygningsloven.
3. Tiltakshavers plikter og ansvar ved terrenginngrep i forurenset grunn.
4. Kommunen har ingen plan for opplæring av ansatte som skal behandle saker som
faller innunder forurensningsforskriften kap. 2.
5. Gjennomføring av tilsyn med bestemmelsene i kap. 2 i forurensningsforskriften.

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.
Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift
20. februar 2019

Torill Espedal

Marit Lorvik (e.f.)

dato

kontrollør

seksjonsleder
Fylkesmannen i Trøndelag

Inspeksjonsrapport 2019.044.I.FMTL
Versjon 2018.02.15

Side 2 av 8
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1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten
Ansvarlig enhet
Navn: Melhus kommune
Organisasjonsnr.: 974559471

Eies av: 938726027

Bransjenr. (NACE-kode): 84.110 - Generell offentlig administrasjon

Kontrollert enhet
Navn:

Melhus kommune

Anleggsnr.: 5028.0057.01

Kommune: Melhus

Fylke: Trøndelag

Anleggsaktivitet: Annen aktivitet
Tillatelse gitt:

Sist endret:

2. Bakgrunn for inspeksjonen
Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere kommunens myndighetsutøvelse av
bestemmelsene i forurensningsforskriften kap. 2, opprydding i forurenset grunn ved
bygge- og gravearbeider. Inspeksjonen inngår i en landsdekkende aksjon for
kommunetilsyn 2018/19. Tilsynene gjennomføres av Fylkesmannen, koordinert av
Miljødirektoratet.
Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48a.
Inspeksjonsteam
Kommunens rolle som forurensningsmyndighet i bygge- og gravesaker med forurenset
grunn (jf. forurensningsforskriften kap. 2).
Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og
gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.
Definisjoner
Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.
Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta
ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.
Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for
virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema
som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen
Melhus kommune plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne
rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må Melhus kommune innen
15. mai 2019 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik vil bli rettet.
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Vi ber også om at virksomheten sender inn en kort redegjørelse for hvordan
anmerkningene er vurdert, eventuelt hvordan det vil bli fulgt opp.
Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmtlpost@fylkesmannen.no) til
Fylkesmannen i Trøndelag.

4. Innsyn
Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til
Fylkesmannen i Trøndelag (jf. offentleglova).

5. Avvik
Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:
Avvik
Kommunen oppfyller ikke sin registreringsplikt for å holde databasen
Grunnforurensning oppdatert.
Avvik fra:
Forurensningsforskriften kapittel 2 § 2-9, 4. ledd.
Kommentarer:
Kommunen skal etter nærmere retningslinjer fra Miljødirektoratet sørge for rapportering
av data til databasen Grunnforurensning som er etablert av Miljødirektoratet. I
retningslinjene fra Miljødirektoratet «Veileder - Grunnforurensing» (V 1.03|2017)
fremkommer det i punkt 4.1 at all kjent og ny informasjon om grunnforurensing i
kommunen skal registreres fortløpende i databasen. Myndigheten kan gi bestemmelser
og krav til tiltakshavers rapportering inn i databasen.
Grunnforurensning er koblet opp mot Matrikkelsystemet, Norges offisielle register over
fast eiendom. I matrikkelloven og tilhørende forskrift § 61. del 1 er
forurensningsmyndigheten pålagt å overføre oppdaterte data om forurenset grunn til
matrikkelen.
Søk i databasen viser at det er registrert 21 lokaliteter i Melhus kommune, hvorav 3 er
registrert med kommunen som myndighet; lokalitet-ID 12189, 12346 og 12705. Øvrige
lokaliteter står oppført under Miljødirektoratet eller Fylkesmannen. Under tilsynet ble det
vist til saken «E6 sør» (lokalitet-Id 4928) hvor kommunen har behandlet og godkjent en
tiltaksplan. Denne er en av få relevante saker kommunen har hatt til behandling. Denne
lokaliteten er for øvrig registrert i basen av Trondheim kommune1.
Etter bestemmelsene i kap. 2 har kommunen en plikt til å sørge for rapportering av data
til databasen Grunnforurensning. Dette forutsetter at kommunen har minst en registrert
bruker. Det har ikke Melhus kommune pr. d.d. Tidligere ansatt med ansvar for oppfølging
av basen, sluttet for 1.5 år siden. Miljøvernrådgiver i kommunen har brukertilgang, men
Prosjektet E6 sør var et samarbeidsprosjekt med Trondheim kommune, som berører områder både i Melhus
og Trondheim kommune.

1
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sitter ikke med det formelle ansvaret for oppfølging av databasen. Under tilsynet ble det
opplyst at dette ansvaret vil bli tillagt en ny medarbeider som skal begynne å jobbe i
kommunen inneværende måned.
Kommunen skal være kjent med innholdet i databasen Grunnforurensning og oppfylle
plikten til å registrere inn nye opplysninger. Dette gjelder både for de lokalitetene som
allerede er registrert og eventuelle nye lokaliteter med mistanke om forurensning.
Tilsynet viste at kommunen er kjent med plikten sin til å registrere opplysninger om
forurenset grunn eller mistanke om forurenset grunn i databasen. Vi oppfatter det slik at
på grunn av manglende uklar brukertilgang og ansvarsfordeling, samt få saker, er svært
få lokaliteter lagt inn i databasen.
Kommunen har ikke skriftlige rutiner som sikrer at informasjonen fra tiltakshaver/egen
saksbehandling blir oppdatert og godkjent i databasen.
Mer tilgjengelig informasjon i databasen Grunnforurensnings kan øke andelen saker som
fanges opp ved arbeid i forurenset, privat grunn som ikke er omfattet av søknadsplikten i
plan- og bygningsloven §20-1.

6. Anmerkninger
Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:
Anmerkning 1
Kommunen sin dokumentasjon på videredelegering av myndighet og ansvar for
saksbehandling av (bygge)saker med forurenset grunn er uklar.
Kommentarer:
Kommunen har gjort endringer organisatorisk, og den nye organisasjonen trådte i kraft
fra 01.01.18. I den sammenheng har kommunen valgt å legge ned tidligere
Utviklingsseksjon. Eksisterende delegasjonsreglement (gyldig fra 08.01.14) er ikke
oppdatert i henhold til eksisterende organisasjon. På tilsynet ble det for øvrig opplyst at
det er tanker om eventuelt videre samhandling av rolle/myndighet mellom dagens fire
enheter som ligger under «Plan og utvikling».
Kommunen sin myndighet etter plan- og bygningsloven og forurensningsloven er i
delegeringsreglementet lagt til enheten for Arealforvaltning. Etter det som er opplyst fra
kommunen blir noen av (miljø)oppgavene som tidligere lå under Utviklingsseksjonen i
dag utført av Enhet for Plan.
Det som finnes av vedtak på området forurenset grunn signeres av byggesaksbehandler
og tilhørende avdelingsleder/virksomhetsleder, det vil si hos enhet Arealforvaltning og
ikke hos enhet Plan. En av de aktuelle sakene som ble nevnt under tilsynet (E6utbyggingen) ble imidlertid signer av kommunalsjef.
Vi har inntrykk av at det er veldig uklart hvor den utøvende forurensningsmyndigheten
på temaet forurenset grunn egentlig ligger i kommunen, organisatorisk sett. Dette
gjelder både myndighet for saksbehandling av sakene om forurenset grunn, godkjenning
av tiltaksplaner og innkomne sluttrapporter, samt hvem som har ansvar for oppfølging av
Inspeksjonsrapport 2019.044.I.FMTL
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databasen Grunnforurensing (se gitt avvik). Det foreligger ingen spesifisering av dette
ansvarsområdet gjennom eksisterende delegasjonsreglement, eventuelle skriftlige rutiner
eller stillingsinstrukser eller tilsvarende. «Gråsonene» mellom de enkelte enhetene og
internt mellom saksbehandlere må avklares skriftlig.
Anmerkning 2
Det er uklart om kommunen har tilstrekkelige rutiner for behandling av saker
etter bestemmelsene i forurensningsforskriften kap. 2, samt samordning med
behandling av byggesaker etter plan- og bygningsloven.
Kommentarer:
Etter det som ble opplyst har kommunen hentet inn eksisterende skriftlige rutiner for
saksbehandling av forurenset grunn saker fra nettstedet www.miljokommune.no og lagt
disse direkte inn i kommunens eget i saksbehandlingssystemet EQS.
På tilsynet registrerte vi en usikkerhet både på ledernivå og saksbehandlernivå om
kommunen har skriftlige rutiner for saksbehandling av saker som berører forurenset
grunn både mhp. byggesaker etter plan- og bygningsloven og/eller saker etter kap. 2.
Flere viste til at det hittil har vært få aktuelle saker og at saksbehandlingen foregår etter
praktiske rutiner.
Det synes være behov for å vurdere om det er behov for å tilpasse eksisterende skriftlige
rutiner til gjeldende forhold i kommunen (jf. delegeringsreglement). Herunder må en
sikre samordning av saksbehandlingen av sakene etter plan- og bygningsloven og
forurensingsforskriften (intern høring for eksempel). Rutinene må også gjøres kjent for
alle berøre enheter/avdelinger/saksbehandlere i kommunen.
Anmerkning 3
Kommunen kan sørge for bedre informasjon overfor tiltakshavere mhp. deres
plikter og ansvar ved terrenginngrep i forurenset grunn.
Kommentarer:
Tiltakshaver skal vurdere mistanke om forurenset grunn, undersøke mulig grunnforurensning, utarbeide tiltaksplan, sende tiltaksplan til kommunen for godkjenning,
gjennomføre tiltaket og rapportere til kommunen etter at tiltaket er gjennomført.
Under tilsynet ble det opplyst at kommunen informerer tiltakshaver muntlig om
ansvar ved tiltak i forurenset grunn under forhåndskonferanser (ved byggesak) eller ved
oppstartsmøter for saker uten byggesak. Det synes noe uklart om kommunens muntlige
praksis er god nok, og om det er behov for eventuelle konkrete rutiner/ kriterier for å
sikre best mulig informasjon til tiltakshaver. Kommunen kan for øvrig også opptre som
tiltakshaver selv.
Mer tilgjengelig informasjon om tiltakshavers ansvar (se eksempelvis M-811|2017) kan
medvirke til å fange opp saker på privat grunn som ikke er omfattet av søknadsplikt etter
plan- og bygningsloven §20-1. Nevnte faktaark ble gjort kjent for kommunen under
tilsynet.
Anmerkning 4
Kommunen har ingen plan for opplæring av ansatte som skal behandle saker
som faller innunder forurensningsforskriften kap. 2.
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Kommentarer:
Kommunen har ingen plan for opplæring av ansatte med ansvar for saksbehandling av
byggesaker med forurenset grunn, som sikrer kompetansen på miljøtemaet. Tilsynet
viste at det foreligger (overordna) opplæringsplan på enhetsnivå, men denne gir bare en
oversikt over ressurser avsatt til kompetanseheving.
Under tilsynet viste flere til at det er rom og ressurser i kommunen til å delta på aktuelle
kurs/seminar/nettverk etc. Det er overlatt til den enkelte saksbehandler å vurdere
behovet for egen kompetanseheving på temaet.
Det synes hensiktsmessig om kommunen vurderer behovet for en egen opplæringsplan
eller system, for å opprettholde kompetanse og/eller tilegne seg ny kompetanse på
miljøtemaet. Det er ingen opplæring internt i kommunen på området.
Anmerkning 5
Gjennomføring av tilsyn med bestemmelsen i kap. 2 i forurensningsforskriften.
Kommentarer:
Kommunen kan føre tilsyn med at bestemmelsene i forurensningsforskriften kap. 2 følges
og kan i den forbindelse treffe enkeltvedtak etter bestemmelsene i forurensningsloven
§ 49 til § 51. Kommunen har også myndighet etter forurensningsloven § 7 fjerde ledd,
§ 18, § 74, § 75 og § 76.
Under tilsynet kom det frem at kommunen i liten grad gjennomfører tilsyn med opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravesaker, det blir hovedsakelig gjennomført
befaringer på ulovlighetsoppfølging.
Kommunen opplyser at de hittil har hatt få saker å føre tilsyn med, og at de foreløpig
ikke har mottatt noen sluttrapporter på sakene som en hittil har behandlet. I denne
sammenheng fremhevet kommunen fordelen med et eventuelt interkommunalt
samarbeid knytta til tilsynsoppfølging.
Kommunen kan styrke kvaliteten på dokumentbaserte tilsyn etter
forurensningsforskriften § 2-11 ved å samordne behandling av ferdigattest (SAK10 § 8-1,
jf. TEK17 § 9-9 om sluttrapport for faktisk disponering av avfall) med kontroll av
sluttrapport for tiltak i forurenset grunn (forurensningsforskriften § 2-9 andre ledd og §
2-5 andre ledd).

7. Andre forhold
Forskrift om gebyr for saksbehandling og tilsyn etter kap. 2 i
forurensningsforskriften.
Det er opplyst at kommunen har fastsatt forskrift om gebyr for saksbehandling og tilsyn
for saker etter nevnte regelverk og at dette over lengre tid har vært innarbeidet i
kommunens gebyrreglement. Dette kan med fordel gjøres bedre kjent i kommunen da
det synes noe uklart for flere.
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8. Dokumentunderlag
Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:
 Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med
underliggende forskrifter
 Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften)
Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold:
 Organisasjonskart for kommunen
 Melhus kommune, Årsmelding 2017
 Delegasjonsreglement for kommunen (datert 05.02.2013)
 Rutiner for tilsyn med bygge- og gravearbeid i forurenset grunn
 Notat "Status - tilsyn Melhus kommune 01.02.2016".

9. Informasjon til virksomheten
Regelverk som det ble informert om:

Forurenset grunn i bygge- og gravesaker, www.miljokommune.no
Brosjyrer/infoark utdelt:
Kommunens oppgaver ved terrenginngrep i forurenset grunn (M-810)


Tiltakshavers ansvar ved terrenginngrep i forurenset grunn (M-811)
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Fra: Guri Vik [Guri.Vik@melhus.kommune.no]
Til: fmtlpost@fylkesmannen.no
[fmtlpost@fylkesmannen.no]
Kopi: Morten Bostad[Morten.Bostad@melhus.kommune.no];
Ove Mogård [Ove.Mogard@melhus.kommune.no];
JanHenrik Dahl
[Jan.Henrik.Dahl@melhus.kommune.no];
Egil JohannesHauge[egil.johannes.hauge@melhus.kommune.no];
Ingrid Furunes
[Ingrid.Furunes@melhus.kommune.no];
Katrine Lereggen[Katrine.Lereggen@melhus.kommune.no]
Sendt: 13.05.201915.32.48
Emne: Oppfølgingav tilsyn. Deresreferanse2018/20507
Vedlegg: MELHUSKOMMUNE_851788ec-4704-4089-8862-fa4639367e04.png
Det visestil inspeksjonsrapportKontrollnr 2019.044.I.FMTL
Kommunenhaddefrist til 15.5.19til å sendeen skriftlig redegjørelsesom viser hvordanavvikvil bli rettet, samt redegjørelsefor hvordan
anmerkningeneer vurdert, eventuelt hvordandet vil bli fulgt opp.
Avvik:
Kommunenoppfyller ikke registreringsplikteni databasenGrunnforurensning,og kvalitetssikrerikke innholdet.
Kommentar:
Kommunenhar nå oppnevntny lokal administratori databasenfor grunnforurensing,og ny rutine for registreringer under utarbeidelseog vil bli
lagt inn i kommunenskvalitetssystemEQSog gjort kjent for de ansatte.
Anmerkninger
1. Kommunensin dokumentasjonpå videredelegeringav myndighetog ansvarfor saksbehandlingav (bygge)sakermed forurensetgrunn er
uklar.
Kommentar:
Ansvarfor behandlingav byggesakermed forurensetgrunn ligger til Arealforvaltning,avdelingplan-og byggesak.Dette vil bli klargjort ytterligere
ved nestegjennomgangav kommunensdelegeringsreglement
2. Det er uklart om kommunenhar tilstrekkeligerutiner for behandlingav sakeretter forurensingsforskriftenkap.2,samt samordningmed
behandlingav byggesakeretter plan-og bygningsloven.
Kommentar:
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Kommunenssjekklisterfor byggesakvil bli oppdatert for å ivareta dette på en bedre måte.

3. Kommunenkan sørgefor bedre informasjonoverfor tiltakshaveremhp. deresplikter og ansvarved terrenginngrepi forurensetgrunn.
Kommentar:
Dette vil bli lagt inn som et punkt i mal for referat i forhåndskonferanser.For øvrig vil det bli lagt ut mer informasjonpå kommunensnettsider.

4. Kommunenhar ingen plan for opplæringav ansattesom skalbehandlesakersom faller innunder forurensingsforskriftenkap 2.
Kommentar:
Kommunenser ikke behovfor en opplæringsplanvedr dette temaet, men ser behovet for bedre rutiner i forhold til opplæringav nyansatte,bl.a
ved å kvalitetssikregjennomgangav alle aktuellesaksbehandlingsrutiner
med nyansatteinnenfor bl.a plan- og byggesak.

5. Gjennomføringav tilsyn med bestemmelsenei kap 2 i forurensingsforskriften.
Kommentar:
Kommunenvil se på mulighetenfor å samordne behandlingav ferdigattest(SAK10§ 8-1, jf. TEK17§ 9-9 om sluttrapport for faktisk disponering
av avfall) med kontroll av sluttrapport for tiltak i forurensetgrunn (forurensningsforskriften§ 2-9 andre ledd og § 2-5 andre ledd), slik
fylkesmannenforeslår.
Arealforvaltning

Guri Vik
enhetsleder
Telefon72858182
Mobil 99385932
www.melhus.kommune.no
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Reglement for kontrollutvalget
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
09.12.2019

Saknr
42/19

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
19/203 - 9
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget ber sekretariatet om å legge frem et forslag til reglement og mediestrategi for
kontrollutvalget i neste møte.
Vedlegg
Retningslinjer kontrollutvalget i Melhus kommune
Mediestrategi Trøndelag fylkeskommune
Saksutredning
Kommunestyret i Melhus kommune har vedtatt å utvide kontrollutvalget til 7 medlemmer fra
valgperioden 2019-2023 (sak 109/19, møte 19.11.2019). På bakgrunn av dette så har
kontrollutvalgets leder bedt sekretariatet om å legge fram en sak om reglement for
kontrollutvalget.
På samling for kontrollutvalg 20. november 2019 oppfordret leder av kontrollutvalget i
Trøndelag fylkeskommune kontrollutvalgene om å diskutere og eventuelt vedta en
mediestrategi. Kontrollutvalgets sekretariat har på bakgrunn av dette lagt med et eksempel
på en mediestrategi.
Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget diskuterer saken med utgangspunkt i de vedlagte
eksemplene på reglement for kontrollutvalget i Melhus kommune og mediestrategi for
kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune.
Sekretariatet vil legge fram et forslag til reglement og mediestrategi i neste møte, med
utgangspunkt i diskusjonen. Sekretariatet gjør oppmerksom på at eksemplene er laget etter
gammel kommunelov.
I den nye kommuneloven står det at alle folkevalgte organer skal ha et reglement som minst
fastsetter:
a) organets virkeområde og eventuelle vedtaksmyndighet
b) tidsperioden som organet er opprettet for
c) eventuelle andre sentrale bestemmelser om organets virksomhet.
Kontrollutvalget handler på vegne av kommunestyret, kommunestyret kan også fastsette
regler for saksbehandlingen. Derfor bør reglementet sendes kommunestyret for endelig
vedtak.
Kontrollutvalget kan diskutere hvilke elementer reglementet skal omfatte utover lovens
minimumskrav. Eksempler på dette kan være forholdet til media, behandlingen av
kontrollutvalgets rapporter i kommunestyret og hvordan kontrollutvalget ønsker å presentere
andre saker i kommunestyret. Det krever at kontrollutvalget har en dialog med ordføreren,
som jo setter dagsorden for kommunestyrets møter.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet anbefaler at det nye reglementet blir kort og uten unødig gjentakelse av
lovteksten. Viktige elementer i loven kan likevel tas inn i reglementet for å understreke
viktigheten av dem.
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RETNINGSLINJER KONTROLLUTVALGET
MELHUS KOMMUNE

(Vedtatt av kommunestyret i 2003, revidert av kommunestyret i
møte 17.04.2012, sak 33/2012).
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Side 1

Retningslinjer for kontrollutvalget i Melhus kommune
§ 1 Formål
Kontrollutvalget er kommunestyrets eget kontroll- og tilsynsorgan. Gjennom sitt arbeid skal
kontrollutvalget bidra til at Melhus kommune ivaretar sine oppgaver overfor innbyggerne i Melhus på
en best mulig måte ut fra hensynet til likebehandling, rettssikkerhet og en effektiv ressursutnyttelse
sett i lys av brukernes særskilte behov.
Utvalget skal gjennom sitt arbeid sørge for at innbyggerne og øvrige interessenter har tillit til Melhus
kommune, og at kommunen leverer sine tjenester på en effektiv og målrettet måte i henhold til lov,
forskrifter, statlige føringer og i tråd med kommunestyrets intensjoner og vedtak.

§ 2 Organisering av kontroll- og tilsynsfunksjonen
Kontrollutvalget i Melhus kommune består av 5 medlemmer. Funksjonstiden følger valgperioden.
Minst et av utvalgets medlemmer velges blant kommunestyrets medlemmer. Lederen bør velges fra ett
av de partiene som ikke utgjør flertallskonstellasjonen i kommunestyret.
Til å bistå seg i arbeidet har kontrollutvalget et uavhengig og sakkyndig sekretariat som forbereder
saksbehandlingen i utvalget, ivaretar sekretariatsfunksjonen i utvalgets møter og følger opp saker på
vegne av utvalget. Revisjonsfunksjonen for kommunen og eventuelt tilknyttede selskaper ivaretas av
egen revisor / revisjonsselskap som kommunestyret velger etter innstilling fra kontrollutvalget.

§ 3 Kontrollutvalgets oppgaver
Kontrollutvalgets oppgaver er gitt i kommuneloven, men kommunestyret kan be utvalget utføre
særskilte tilsynsoppgaver på sine vegne. Kontrollutvalgets hovedoppgave er å føre tilsyn og kontroll
med den kommunale forvaltningen på vegne av kommunen og påse at kommunen har en forsvarlig
revisjonsordning.
Kontrollutvalget skal ifølge kommuneloven sørge for at følgende oppgaver blir utført:
Regnskapsrevisjon;
som omfatter bestilling av regnskapsrevisjon fra revisor og å påse at regnskapene blir revidert
på en betryggende måte, avgi uttalelse om kommunens årsregnskap og å påse at revisors- og
kommunestyrets påpekninger til årsregnskapet blir fulgt opp.
Forvaltningsrevisjon;
som er systematiske vurderinger av kommunens økonomi, produktivitet, måloppnåelse og
virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Basert på en overordnet analyse av
kommunens virksomhet skal kontrollutvalget utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon som identifiserer behovet for og prioriterer forvaltningsrevisjonsarbeidet i
kommunen. Videre skal utvalget bestille og følge opp forvaltningsrevisjon hos revisor. Kontrollutvalget rapporterer resultatene av gjennomførte forvaltningsrevisjoner til kommunestyret.
Selskapskontroll;
som innebærer å føre kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper.
Kontrollutvalget utarbeider en plan for gjennomføring av selskapskontroll og bestiller
selskapskontroller i henhold til planen, og rapporterer til kommunestyret om gjennomført
selskapskontroll.
Granskninger eller undersøkelser;
kontrollutvalget kan enten på eget initiativ eller etter vedtak i kommunestyret foreta
granskninger eller undersøkelser av kommunens virksomhet.

30

Side 2

§ 4 Kontrollutvalgets ressurser og rammebetingelser
Kontrollutvalget fremmer eget forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsvirksomheten i Melhus
kommune til kommunestyret.
Utvalget må ha et ressursgrunnlag som er tilpasset utvalgets oppgaver og ansvarsområde og må sikres
en sekretariatsordning som er tilpasset utvalgets behov. Kontrollutvalget legger opp til en revisjonsordning som er tilpasset kommunestyrets tilsynsbehov, behovet for oppfølging av særskilte vedtak,
kompetansenivået i kommunen og kommunens egen organisering og internkontroll.

§ 5 Saksbehandlingen i kontrollutvalget
Kontrollutvalget treffer sine vedtak i møte, og det føres protokoll fra møtene. Utvalgets møter holdes
for åpne dører i henhold til vedtatt møteplan. Møteinnkalling, med sakliste og sakspapirer, sendes
utvalgets medlemmer, varamedlemmer, ordføreren, rådmannen og revisor en uke før møtet finner sted.
Ordfører har møte- og talerett i kontrollutvalget.

§ 6 Kontrollutvalgets arbeidsmåte
Kontrollutvalget skal holde seg orientert om den administrative og politiske virksomheten i Melhus
kommune. Gjennom sitt arbeid skal utvalget legge vekt på samarbeid og opptre på en uavhengig og
politisk nøytral måte. Kontrollutvalget vil særlig legge vekt på å følge opp kommunens beslutningssystemer, rutiner og organisasjonens egen kvalitetssikring. Gjennom en aktiv og synlig arbeidsmåte vil
kontrollutvalget bidra til at feil og uregelmessigheter forebygges, men i den grad slike forhold skulle
forekomme, vil utvalget påpeke dette.
Kontrollutvalget skal arbeide for
å sikre god kvalitet i kommunens tjenester
å sikre god produktivitet og en effektiv ressursutnyttelse
å ivareta innbyggernes rettsikkerhet i deres kontakt med den kommunale forvaltningen
å sikre at politiske vedtak i Melhus kommune følges opp.

§ 7 Informasjon og rapportering
Som et ledd i sitt forebyggende arbeid skal kontrollutvalget prioritere veiledning og informasjon.
Utvalget skal legge vekt på å være løsningsorientert og bidra til læring i organisasjonen.
Kontrollutvalget skal ha en aktiv og nær dialog med kommunestyret som kommunens øverste
tilsynsorgan, og vil fremme aktuelle saker og rapportere til kommunestyret ved behov.
Kontrollutvalgets leder, eller den lederen måtte bemyndige, ivaretar kontakten med media.

§ 8 Ikrafttredelse
Retningslinjene for kontrollutvalget i Melhus kommune trer i kraft etter vedtak i Melhus
kommunestyre den xx.xx.2012.
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Medie- og kommunikasjonsstrategi for kontrollutvalget.

Kontrollutvalgets oppgaver
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune skal på vegne av fylkestinget forestå det
løpende tilsynet med fylkeskommunens forvaltning. Utvalget skal også sørge for at
fylkeskommunens eierinteresser i selskaper blir ivaretatt.
Gjennom tilsynsvirksomheten skal kontrollutvalget se til at forvaltningen av fylkeskommunen
er i tråd med politiske vedtak, lov- og regelverk. Utvalgets arbeid bidrar til å styrke tilliten til
den fylkeskommunale forvaltningen, det bør derfor være preget av størst mulig grad av
åpenhet.
Om mediestrategien
Kontrollutvalget ønsker å være kjent for innbyggere og brukere av fylkeskommunens
tjenester, og synlig for ansatte og politikere i fylkeskommunen. Gjennom medie- og
kommunikasjonsstrategien ønsker kontrollutvalget å tydeliggjøre hvor og hvordan utvalgets
medlemmer kan kommunisere med de nevnte gruppene:
1. Utvalget ønsker å være synlig for innbyggere og brukere av fylkeskommunens
tjenester.
a. Kontrollutvalgets medlemmer er tilgjengelig for media i den grad de selv
ønsker det. Medlemmene kan uttale seg om alle saker som utvalget har til
behandling.
b. Kontrollutvalgets medlemmer kan være aktiv i sosiale media i den grad de
selv ønsker det. Medlemmene kan uttale seg om alle saker som utvalget har
til behandling.
c. Kontrollutvalgets leder står for kontakten med media på vegne av utvalget. I
saker som er av allmenn interesse kan utvalgets leder kontakte media for å
sørge for at sakene får mediedekning.
d. Kontrollutvalgets medlemmer, som har verv og offentlige roller utenom
kontrollutvalget, må være seg bevisst de ulike rollene i kontakten med media.
2. Kontrollutvalget ønsker å være synlig for ansatte og politikere i
fylkeskommunen.
a. Utvalget skal legge fram egne saker for fylkestinget. Medlemmene kan bytte
på å være saksordfører.
b. Revisjonsrapporter skal legges fram som orienteringssaker for aktuelle
hovedutvalg, for å bidra til å gjøre innholdet i kontroll- og tilsynsarbeidet kjent.
c. Kontrollutvalget skal ha en aktiv dialog med øvrige politikere, råd, utvalg og
ombud samt fylkesrådmannen og administrasjonen.
d. Kontrollutvalget skal legge enkelte møter til fylkeskommunale virksomheter og
til selskaper som fylkeskommunen har eierinteresser for å skape
oppmerksomhet om utvalgets tilsynsrolle i organisasjonen og
fylkeskommunalt eide selskaper.
3. Medie- og kommunikasjonsstrategien er ikke begrensende for medlemmenes
kontakt med media, eller for deltakelse i sosiale media.
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Årsplan 2020 for kontrollutvalget
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
09.12.2019

Saknr
43/19

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
19/203 - 5
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
1. Kontrollutvalget slutter seg til årsplan 2020 for kontrollutvalget.
2. Kontrollutvalget vedtar følgende møtedatoer for 2020:
− 20. februar
− 23. april
− 28. mai
− 10. september
− 29. oktober
− 3. desember
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
Vedlegg
Årsplan 2020
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 kontrolloppgaver 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
initiativ.
Kontrollutvalgets møteplan bør tilpasses møteplanen for kommunestyret. Melhus kommune
har vedtatt møteplan for 1.halvår 2019. Kontrollutvalgets sekretariat har allikevel lagt inn
forslag på møtedatoer for kontrollutvalget for 2. halvår 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 6 møter i 2020, og det er naturlig å
avvikle 3 på våren og 3 på høsten. Kontrollutvalgets møteplan er tilpasset møteplanen for
kommunestyret for 1. halvår 2019.
Utvalget kan løpende gjennom året, vurdere om det er behov for endringer.
20. februar 2020
På møte i februar vil kontrollutvalgets årsmelding for kontroll- og tilsynsfunksjonen i 2019
legges frem. Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurderinger for forvaltningsrevisjon og
eierskapskontroll er en viktig sak på februarmøtet. Videre kan bestilling av en
forvaltningsrevisjon fra eksisterende plan for forvaltningsrevisjon (2016-2020) være aktuell.
23. 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 (avtalt dato med
økonomi/regnskap i Melhus kommune).
Kontrollutvalgets videre arbeid med risiko- og vesentlighetsvurderinger for
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forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll er også en viktig sak på aprilmøtet. Dette arbeidet
skal munne ut i plan for forvaltningsrevisjon og plan for eierskapskontroll.
28. mai 2020
Plan for forvaltningsrevisjon og plan for eierskapskontroll skal behandles og vedtas på
kontrollutvalgets møte i mai, planene skal videre til kommunestyret for endelig vedtak (16.
juni). I møteplanen er det lagt opp til to virksomhetsbesøk, det første virksomhetsbesøket er
planlagt gjennomført i mai.
10. 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.
29. oktober 2020
Revisor vil orientere om revisjonsstrategien for regnskapsåret 2020 på kontrollutvalgets møte
i oktober. Prosjektplan vedr. bestilt forvaltningsrevisjon eller eierskapskontroll vil mest
sannsynlig være ferdig og klar for behandling i kontrollutvalget.
3. desember 2020
I årsplanen er det lagt opp til virksomhetsbesøk nr. to. Kontrollutvalgets årsplan for 2021 må
vedtas på desembermøtet. Bestilling av en forvaltningsrevisjon eller eierskapskontroll med
oppstart tidlig i 2021 kan være aktuelt.
Sekretariatet foreslår å legge kontrollutvalgets siste møte til 3. desember. Tidspunktet er
valgt ut fra at de fleste oppgaver for 2020 er ferdigstilt, samtidig kan behandling av saker 3.
desember være tidsnok til å kunne få saker fremmet på kommunestyrets siste møte før jul.
Forslag til møtedatoer for 2020:
Januar Februar
Mars
Kommunestyret
28.
3.
Formannskapet
7. 21. 4. 25. 17. 31.
Kontrollutvalget
20.

April
21.
14. 28.
23.

Mai
19.
12. 26.
28.

Juni
16.
9. 23.

August September Oktober November Desember
Kommunestyret
Formannskapet
Kontrollutvalget

10.

29.

3.

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalgets sekretariat anbefaler at kontrollutvalget avvikler 3 på våren og 3 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
Melhus kommune

35

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

Februar

April

Mai

September

Oktober

Årsplan
Årsmelding for kontrollutvalget
Årsregnskap, årsberetning,
revisjonsberetning
Risiko- og vesentlighetsvurdering –
forvaltningsrevisjon
Risiko- og vesentlighetsvurdering –
eierskapskontroll

X
X
X
X

X

X

X

Plan for forvaltningsrevisjon

X

Plan for eierskapskontroll

X

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

Desember

X

X

X
X

X

Revisjonsstrategi

X

Budsjett for kontrollutvalget

X

Virksomhetsbesøk

X
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X

Oppfølging av politiske vedtak i Melhus kommune
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
09.12.2019

Saknr
44/19

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
19/277 - 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
Saker for videre oppfølging
Kommunestyret 19.11.2019
Kommunestyret 29.10.2019
Kommunestyret 24.09.2019
Formannskapet 26.11.2019
Formannskapet 19.11.2019 Tilleggssak
Formannskapet 19.11.2019
Formannskapet 05.11.2019
Formannskapet 22.10.2019
Formannskapet 01.10.2019
Formannskapet 17.09.2019
Administrasjonsutvalget 12.11.2019
Utvalg for teknikk og miljø 21.11.2019
Utvalg for helse, oppvekst og kultur 20.11.2019
Komite for helse og omsorg 16.10.2019
Komite for oppvekst og kultur 15.10.2019
Komite for teknikk og miljø 24.10.2019
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 41/2017 Kontrollutvalgets arbeidsform, legger
kontrollutvalgets sekretariat frem kopi av sakslistene fra møtene i utvalgene som er avholdt
etter utsending av sakspapirer til kontrollutvalget møte 16.09.2019. Kontrollutvalgets
sekretariat tar høyde for gjennomgang av disse sakene i møtet.
Det er ikke lagt inn nye saker i oppfølgingslisten etter forrige møte i kontrollutvalget.
Tidligere saker til oppfølging
I den grad det er skjedd utvikling i sakene som står oppført på oppfølgingslisten, som
kontrollutvalgets sekretariat er kjent med, er dette kommentert i tilknytning til saken.
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.
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Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalgets sekretariat viser til gjennomgangen av utvalgenes vedtak. Saker som er
satt til særskilt oppfølging fremgår av vedlegget "Saker for videre oppfølging".
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Saker for videre oppfølging:
På bakgrunn av gjennomgang av aktuelle saker i perioden 10.09.2019 – 29.11.2019, foreslår
kontrollutvalgets sekretariat at følgende saker videreføres til oppfølging:

Kontrollutvalget i Melhus kommune – saker til oppfølging pr. 29.11.2019:
Sak

Tittel

KS
Forvaltningsrevisjonsrapport
57/19 innbyggerkommunikasjon

Kommentar
1.

2.
3.

4.

KS
Forvaltningsrevisjonsrapport
58/19 økonomi- og kostnadsstyring

Til
oppfølging

Kommunestyret tar
forvaltningsrevisjonsrapport
innbyggerkommunikasjon til orientering.
Kommunestyret ber rådmannen følge opp
anbefalingene i rapportens pkt. 5.2.
Kommunestyret ber rådmannen om å forbedre
innbyggerkommunikasjonen i alle enheter i
kommunen.
Kommunestyret ber rådmannen gi
kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om
hvordan anbefalingene er fulgt opp innen
01.11.2019.

Kontrollutvalgets møte 09.12.2019
Rådmannen vil orientere i sak 37/19 på dagens
møte.
1. Kommunestyret tar
forvaltningsrevisjonsrapport økonomi- og
kostnadsstyring til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp
anbefalingene i rapportens pkt. 5.2.
3. Kommunestyret ber rådmannen gi
kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om
hvordan anbefalingene er fulgt opp innen
01.11.2019.

KU-møte
09.12.2019

Kontrollutvalgets møte 09.12.2019
Rådmannen vil orientere i sak 38/19 på dagens
møte.

KU-møte
09.12.2019
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Møteinnkalling
Kommunestyret

19.11.2019

Kommunestyresalen, Melhus rådhus

16:00

Forfall / inhabilitet meldes via lenke i epost fra Kaukus varainnkalling.

Orientering
Kl. 16.00

orientering om byvekstavtalen v/Henning Lervåg, leder sekretariatet

Saksliste
PS 100/19

19/4923

Åpent

Referatsaker Kommunestyrets møte 19.11.2019

PS 101/19

18/2627

Åpent

Detaljreguleringsplan Gang- og sykkelveg fv. 708, Vollmarka Plan-id 2018006

PS 102/19

18/6551

Åpent

Forskrift om fettutskillere

PS 103/19

19/3352

Åpent

Bevilgning av distriktsandel - NVE-plan P20256 - Sikringstiltak mot kvikkleireskred ved
Rødde i Melhus kommune

PS 104/19

19/4755

Åpent

Jernbaneundergang Melhus sentrum- finansiering av merkostnader for bredere
undergang

FO 16/19

19/4927

Åpent

Interpellasjon - skytebaner Kommunestyret 19.11.2019

Melhus kommune, 12.11.2019
Jorid Oliv Jagtøyen
ordfører

Mari Grongstad
møtesekretær
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Møteinnkalling
Kommunestyret

29.10.2019

Kommunestyresalen, Melhus rådhus

16:00

Forfall meldes til telefon 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kommune.no
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Mulig inhabilitet meldes inn så snart som mulig.

Saksliste
PS 78/19

19/4519

Åpent

Refererte journalposter tom 15.10.2019

PS 79/19

19/4519

Åpent

Delegerte vedtak tom 15.10.2019

PS 80/19

19/3836

Åpent

Kommunestyre- og Fylkestingsvalget 2019
Godkjenning av valgoppgjør

PS 81/19

19/4030

Åpent

Valg av formannskap for valgperioden 2019 - 2023

PS 82/19

19/4031

Åpent

Valg av ordfører for valgperioden 2019 - 2023

PS 83/19

19/4032

Åpent

Valg av varaordfører for valgperioden 2019 - 2023

PS 84/19

19/4033

Åpent

Valg av kontrollutvalg for valgperioden 2019 - 2023

PS 85/19

19/4046

Åpent

Kommunens representant - KS fylkesmøte Kommunenes sentralforbund

PS 86/19

19/4047

Åpent

Kommunens representant - Ungdommens fylkesting 2019 - 2023

PS 87/19

19/4048
42

Åpent

ReMidt IKS- representantskapet 2019 - 2023; Kommunens representant

PS 88/19

19/4036

Åpent

Valg av Teknikk- og miljøutvalg for valgperioden 2019 - 2023

PS 89/19

19/4034

Åpent

Valg av Oppvekst- og kulturutvalg for valgperioden 2019 - 2023

PS 90/19

19/4035

Åpent

Valg av Helse- og omsorgsutvalg for valgperioden 2019 - 2023

PS 91/19

19/4079

Åpent

Melhus eldreråd 2019 - 2023 Oppnevning av representanter og vararepresentanter

PS 92/19

19/4089

Åpent

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 2019 - 2023 Oppnevning av
representanter og vararepresentanter

PS 93/19

19/4038

Åpent

Valg av organisasjonsutvalg for valgperioden 2019 - 2023

PS 94/19

19/4037

Åpent

Valg av valgnemnd for valgperioden 2019 - 2023

PS 95/19

19/3971

Åpent

Andre styrer, råd og utvalg 2019 - 2023

PS 96/19

19/4124

Åpent

Kontrollutvalgets virksomhet i valgperioden 2015 - 2019

PS 97/19

18/5231

Åpent

God og sunn skolemat fremmer læring, modell 2 og 2b, ungdomstrinnet

PS 98/19

17/4852

Åpent

151/2 Detaljregulering Myrasaga steinbrudd - 2. gangs behandling Plan-ID 2017015

PS 99/19

19/4379

Åpent

Tertialrapport 2/2019 Formannskap og Kommunestyre
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FO 14/19

19/2648

Åpent

Interpellasjon - Kommunefugl

FO 15/19

19/4051

Åpent

Spørsmål til ordfører - Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere
Kommunestyremøte 29.10.2019

Melhus kommune, 15.10.2019
Stine Estenstad
varaordfører

Mari Grongstad
møtesekretær
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Møteinnkalling
Kommunestyret

24.09.2019

Kommunestyresalen, Melhus rådhus

16:00

Forfall meldes til telefon 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kommune.no
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Mulig inhabilitet meldes inn så snart som mulig.

Saksliste
PS 63/19

19/4071

Åpent

Rapport refererte journalposter

PS 64/19

19/4071

Åpent

Rapport delegerte vedtak

PS 65/19

17/5183

Åpent

Vertskommuneavtale Værnesregionen responssenter

PS 66/19

19/3022

Åpent

Midt-Norge 110-sentral IKS - ny selskapsavtale fra 1.1.2020

PS 67/19

19/3412

Åpent

Hensiktserklæring for sunne og bærekraftige lokalsamfunn i Europa Copenhagen
Consensus of Mayors

PS 68/19

18/2842

Åpent

Milestein i pilegrimsleden

PS 69/19

15/3426

Åpent

Sluttbehandling - områdeplan for Melhus sentrum

PS 70/19

19/3661

Åpent

Finansielle nøkkeltall for Melhus kommune

PS 71/19

19/736

Åpent

Tilleggssøknad startlån og boligtilskudd fra Husbanken 2019

PS 72/19

19/3684
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Åpent

Utbygging gang- og sykkelveg Hermanstad - Finansiering

PS 73/19

19/3686

Åpent

Prosjektering av gang- og sykkelbru over E6 - finansiering

PS 74/19

19/3668

Åpent

Frivillighetens/ Ungdommens hus på Lundamo

PS 75/19

18/6551

Åpent

Forskrift om fettutskillere

PS 76/19

19/2574

Åpent

Forskrift om nedgravde oljetanker - Melhus kommune

PS 77/19

19/1714

Åpent

Høring - Nasjonal ramme for vindkraft på land

FO 10/19

19/4020

Åpent

Interpellasjon - karbonbinding i jord
Kommunestyret 24.09.2019

FO 11/19

19/3489

Åpent

Spørsmål til ordfører - avløp Svorksjøen
Kommunestyremøte 24.9.2019

FO 12/19

19/4021

Åpent

Spørsmål til ordfører - Om Fremo
Kommunestyremøte 24.9.2019

FO 13/19

19/4029

Åpent

Spørsmål til ordfører - Vindkraft
Kommunestyremøte 24.9.2019

Melhus kommune, 17.09.2019
Gunnar Krogstad
ordfører

Mari Grongstad
møtesekretær
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Møteinnkalling
Formannskapet

26.11.2019

Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg

10:00

Befaring:

Møtet starter med befaring jfr sak utsatt i møte 22.10.2019

Saksliste
PS 143/19

19/5116

Åpent

Referatsaker
Formannskapets møte 26.11.2019

PS 144/19

19/858

Åpent

Klagebehandling på avslag om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av
støttemur utenfor byggegrense på gnr/bnr 100/73

PS 145/19

17/3425

Åpent

Klage på vedtak om avvisning på grunn av manglende rettslig klageinteresse på
gnr./bnr. 97/2 og 97/48 Plan-ID 2017011 - detaljregulering Østerdalsvollen

PS 146/19

19/3759

Åpent

102/5 Klage på avslag, Dispensasjon - tilleggsareal

PS 147/19

15/5098

Åpent

Detaljregulering Søberg Midtre, planid 2016017 - 2. gangs behandling

PS 148/19

17/4467

Åpent

Detaljregulering for Sagmoen, Gåsbakken, planid 2017014 - 2.gangsbehandling PlanID 2017014

PS 149/19

18/3768

Åpent

Prinsippavklaring for endring av planforslag for detaljregulering Bergljots veg 2 gnr/bnr 36/147 Planid 2018009

PS 150/19

19/4751

Åpent

Årsbudsjett Miljøpakken 2020

PS 151/19

19/3971
47

Åpent

Styret for John J. Lunds stiftelse - valg av representant

PS 152/19

19/2924

Åpent

Tilskudd - støtte - Høsten 2019 etter Formannskapets bestemmelse

PS 153/19

19/4131

Åpent

Økonomi- og handlingsplan 2020 - 2023

Melhus kommune, 19.11.2019
Jorid Oliv Jagtøyen
møteleder

Mari Grongstad
møtesekretær
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Møteinnkalling
Formannskapet

19.11.2019

Kommunestyresalen, Melhus rådhus

13:00 - 15:00

Tilleggssaksliste
PS 141/19

19/4930

Åpent

Eid barnehage - endring av økonomisk ramme med bakgrunn i ny hydrologisk
vurdering av 4.11.2019

PS 142/19

19/4935

Åpent

Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår Endring

Melhus kommune, 13.11.2019
Jorid O. Jagtøyen
ordfører

Mari Grongstad
møtesekretær
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Møteinnkalling
Formannskapet

19.11.2019

Kommunestyresalen, Melhus rådhus

13:00 - 15:00

Forfall meldes via lenke i epost fra Kaukus varainnkalling.

Saksliste
Unntatt offentlighet - Ofl §23 Ofl §23

PS 140/19

19/4680

Lukket

Salg av A-aksjer i TrønderEnergi AS

PS 141/19

19/4930

Åpent

Eid barnehage - endring av økonomisk ramme med bakgrunn i ny hydrologisk
vurdering av 4.11.2019

Melhus kommune, 12.11.2019
Jorid Oliv Jagtøyen
ordfører

Mari Grongstad
møtesekretær

50

Møteinnkalling
Formannskapet

05.11.2019

Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg

10:00

Forfall meldes til telefon 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kommune.no
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Mulig inhabilitet meldes inn så snart som mulig.

Saksliste
PS 130/19

19/4699

Åpent

Referatsaker Formannskapets møte 05.11.2019

PS 131/19

13/4897

Åpent

"Detaljregulering av skianlegg/skytebane Sjetnmyra" planid 2013009 1.gangsbehandling

PS 132/19

18/2627

Åpent

Detaljreguleringsplan Gang- og sykkelveg fv. 708, Vollmarka Plan-id 2018006

PS 133/19

19/3363

Åpent

236/4 Dispensasjon fra LNF for påbygg av verksted

PS 134/19

19/3280

Åpent

Saksframlegg - Dispensasjon fra vann- og avløpsplanen for Sama hyttefelt gnr/bnr
265/64 og 265/66

PS 135/19

19/3352

Åpent

Bevilgning av distriktsandel - NVE-plan P20256 - Sikringstiltak mot kvikkleireskred ved
Rødde i Melhus kommune

PS 136/19

19/4667

Åpent

Endring av takstgrunnlag for eiendomsskatt Orienteringssak

PS 137/19

19/4131

Åpent

Økonomi- og handlingsplan 2020 - 2023

PS 138/19

19/4680

Lukket

Eventuell bruk av forkjøpsrett A-aksjer i TrønderEnergi AS

Unntatt offentlighet - Ofl §23 Ofl §23

51

Melhus kommune, 30.10.2019
Jorid O. Jagtøyen
ordfører

Mari Grongstad
møtesekretær
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Møteinnkalling
Formannskapet

22.10.2019

Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg

10:00

Forfall meldes til telefon 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kommune.no
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Mulig inhabilitet meldes inn så snart som mulig.

Saksliste
PS 119/19

19/4517

Åpent

Rapport delegerte vedtak

PS 120/19

19/4517

Åpent

Rapport refererte journalposter

PS 121/19

15/4641

Åpent

Klager på vedtatt detaljregulering Øyvegen del av gnr./bnr. 1/7 Plan-ID 2016003

PS 122/19

19/3759

Åpent

102/5 Klage på avslag, Dispensasjon - tilleggsareal

PS 123/19

15/4598

Åpent

Detaljregulering Voll massetipp, planid 2017003 - 2.gangs behandling

PS 124/19

16/6419

Åpent

"Detaljregulering næringsområde Øysand gnr/bnr 1/140 og 1/7", planid 2016028 1.gangs behandling

PS 125/19

18/3768

Åpent

Prinsippavklaring for endring av planforslag for detaljregulering Bergljots veg 2 gnr/bnr 36/147 Planid 2018009

PS 126/19

19/3279

Åpent

Prinsippavklaring, omdisponering av næringsaeal - Detaljregulering Sagtunet gnr./bnr. 164/25 Plan- id: 2019008

PS 127/19

18/3304

Åpent

Utbyggingsavtale for Lerslykkja, planidentifikasjon 2018007
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PS 128/19

18/4670

Åpent

Modell for finansiering av felles infrastruktur mv i henhold til
rekkefølgebestemmelser Melhus sentrum

PS 129/19

19/4379

Åpent

Tertialrapport 2/2019 Formannskap og Kommunestyre

Melhus kommune, 15.10.2019
Stine Estenstad
varaordfører

Mari Grongstad
møtesekretær
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Møteinnkalling
Formannskapet

01.10.2019

Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg

10:00

Forfall meldes til telefon 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kommune.no
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Mulig inhabilitet meldes inn så snart som mulig.

Saksliste
PS 112/19

19/4177

Åpent

Rapport delegerte vedtak tom 24.9.2019

PS 113/19

19/4177

Åpent

Rapport refererte journalposter tom 24.9.2019

PS 114/19

19/2493

Åpent

Endring av "Detaljregulering for E6 Kvål - Melhus sentrum", planid 2017016 - 1.gangs
behandling

PS 115/19

18/3378

Åpent

Detaljreguleringsplan Rønningstrøa - Mindre endring av lekeplassområder Planid
2015001

PS 116/19

17/4852

Åpent

151/2 Detaljregulering Myrasaga steinbrudd - 2. gangs behandling Plan-ID 2017015

PS 117/19

19/4132

Åpent

Valg av integreringsråd i Trøndelag Perioden 2019 - 2023

Melhus kommune, 24.09.2019
Gunnar Krogstad
ordfører

Mari Grongstad
møtesekretær
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Møteinnkalling
Formannskapet

17.09.2019

Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg

10:00

Forfall meldes til telefon 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kommune.no
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Mulig inhabilitet meldes inn så snart som mulig.

Saksliste
PS 104/19

19/3907

Åpent

Rapport delegerte vedtak

PS 105/19

19/3293

Åpent

183/7 Dispensasjon - Reguleringsplan for Korsvegen barnehage - snuplass barnehage

PS 106/19

19/3668

Åpent

Frivillighetens/ Ungdommens hus på Lundamo

PS 107/19

19/1714

Åpent

Høring - Nasjonal ramme for vindkraft på land

PS 108/19

19/3684

Åpent

Utbygging gang- og sykkelveg Hermanstad - Finansiering

PS 109/19

19/3686

Åpent

Prosjektering av gang- og sykkelbru over E6 - finansiering

PS 110/19

18/5617

Åpent

Planprogram - områdeplan for Brekkåsen

PS 111/19

15/3426

Åpent

Sluttbehandling - områdeplan for Melhus sentrum

Melhus kommune, 10.09.2019
Gunnar Krogstad
ordfører

Mari Grongstad
møtesekretær
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Møteinnkalling
Administrasjonsutvalget

12.11.2019

Melhus rådhus

09:00 - 12:00

Forfall meldes til telefon 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kommune.no
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Mulig inhabilitet meldes inn så snart som mulig.

Dagsorden
1) Konstituering
2) Budsjett 2020, jfr. sak Økonomi- og handlingsplan 2020 – 2023. Administrasjonsutvalget skal uttale seg om
forhold som berører ansatte.
3) Reglement for Administrasjonsutvalget – gjennomgang av formål/hjemmel, utvalgets virksomhet og
representanter og valg
4) Arbeidsgiverstrategi for Melhus kommune
5) Hovedoppgaver for Personal og organisasjon i Melhus kommune – presentasjon, herunder utfordringer og
prioriterte arbeidsområder.
6) Møteplan 1. halvår 2020 – forslag 28.01.20 og 19.05.20 (kommunestyremøte samme dager)
7) Evt.

Saksliste
PS 4/19

19/860

Åpent

Heltidskultur i Melhus kommune

PS 5/19

19/4766

Åpent

Rekruttering av sykepleiere til kommunehelsetjenesten

PS 6/19

19/4131

Åpent

Økonomi- og handlingsplan 2020 - 2023

Melhus kommune, 05.11.2019
Stine Estenstad
leder

Jon Tore Dokken
personalsjef
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Møteinnkalling
Utvalg for teknikk og miljø

21.11.2019

Melhus rådhus, Formannskapssalen 2. etg

10:00

Orienteringer
Status Eid barnehage v/ Morten Børseth –Bygg og eiendom
Ny E6 gjennom Gauldalen – virkninger av massetransport v/ Ove Mogård - arealforvaltning

Saksliste
PS 1/19

19/4944

Åpent

Referatsaker
Utvalg for teknikk og miljø 19.11.2019

PS 2/19

19/3971

Åpent

Valg av styrer, råd og utvalg 2019 - 2023

PS 3/19

19/4131

Åpent

Økonomi- og handlingsplan 2020 - 2023

Melhus kommune, 14.11.2019
Mikal Kvaal
møteleder

Mari Grongstad
møtesekretær
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Møteinnkalling
Utvalg for helse, oppvekst og kultur

20.11.2019

Melhus rådhus, Møterom Einar Tambarskjelve (F-sal)

09:00

Orienteringer
09:00 – 09:30 Orientering fra sektorene v/ kommunalsjef helse og velferd Trude Wikdahl og kommunalsjef
oppvekst og kultur Nina Hoset
09:30 – 09:50 Valg av løsning for Ny Gimse skole v/ enhetsleder Plan Egil Johannes Hauge
09:50 – 10:05 Et lag rundt eleven v/ Mona Parow og Jorunn Lervik, helsestasjon og skolehelsetjenesten

Saksliste
PS 1/19

19/3971

Åpent

Valg av styrer, råd og utvalg 2019 - 2023

PS 2/19

19/4937

Åpent

Referatsaker Utvalg for helse, oppvekst og kulturs møte 20.11.2019

PS 3/19

18/6440

Åpent

Bosetting av flyktninger 2020, status 2019

PS 4/19

19/4758

Åpent

Startlån - avvikling av retningslinjer og innføring rentepåslag

PS 5/19

19/4131

Åpent

Økonomi- og handlingsplan 2020 - 2023

PS 6/19

19/4833

Åpent

Tilbudsstruktur og betalingsbestemmelser SFO

PS 7/19

19/4835

Åpent

Helseplattformen

PS 8/19

19/4857

Åpent

Vertskommuneavtaler helse og velferd

PS 9/19

19/860
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Åpent

Heltidskultur i Melhus kommune

PS 10/19

19/4766

Åpent

Rekruttering av sykepleiere til kommunehelsetjenesten

PS 11/19

19/4425

Åpent

Sykefravær helse og velferd

Idemyldring: Plan for utvalgets arbeid videre.

Melhus kommune, 13.11.2019
Maren Grøthe
møteleder

Ann Karin Viggen
møtesekretær
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Møteinnkalling
Komite for helse og omsorg

16.10.2019

Buen helse og omsorgssenter, Møterom Reinsfjellet

09:00

Forfall meldes til telefon 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kommune.no
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Mulig inhabilitet meldes inn så snart som mulig.

Orientering
Sykefraværsarbeid i Melhus kommune ved personalrådgiver Olav Wilhelmsen og personalsjef Jon Tore Dokken

Saksliste
PS 24/19

19/4443

Åpent

Refererte journalposter - Møte i Komite for helse og omsorg den 16.10.2019

PS 25/19

19/4425

Åpent

Sykefravær helse og velferd

PS 26/19

19/3182

Åpent

Heltidskultur

PS 27/19

19/4380

Åpent

Rådhusvegen Bofellesskap - orienteringssak

Melhus kommune, 09.10.2019
Anna Line Mørreaunet Holm
møteleder

Ann Karin Viggen
møtesekretær
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Møteinnkalling
Komite for oppvekst og kultur

15.10.2019

Melhus rådhus, Møterom Einar Tambarskjelve (F-sal)

09:00

Forfall meldes til telefon 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kommune.no
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Mulig inhabilitet meldes inn så snart som mulig.

Orienteringssaker
- Fagfornyelsen – en oppdatering
- Forsøk med leksefri skole – Brekkåsen skole

Saksliste
PS 26/19

19/4434

Åpent

Delegerte vedtak i Komite for oppvekst og kultur den 15.10.2019

PS 27/19

18/5231

Åpent

God og sunn skolemat fremmer læring, modell 2 og 2b, ungdomstrinnet

PS 28/19

19/4424

Åpent

Bruk av anleggsfond 2019

PS 29/19

19/3679

Åpent

Høring om fritt skolevalg til videregående skole - inntak til VG1

Melhus kommune, 08.10.2019
Einar Gimse-Syrstad
møteleder

Ann Karin Viggen
møtesekretær
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Møteinnkalling
Komite for teknikk og miljø

24.10.2019

Melhus rådhus, møterom Einar Tambarskjelve 2.etg

10:00

Forfall meldes til telefon 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kommune.no
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Mulig inhabilitet meldes inn så snart som mulig.

Orientering
10.00 – 10.15 Etableringen av ReMidt IKS v/ Erik Fenstad, Envina

Saksliste
PS 58/19

19/4546

Åpent

Rapport refererte journalposter
Møte i komite for teknikk og miljø 24.10.2019

PS 59/19

19/4546

Åpent

Delegerte vedtak
Møte i Komite for teknikk og miljø den 24.10.2019

PS 60/19

18/6551

Åpent

Forskrift om fettutskillere

PS 61/19

19/3761

Åpent

Sikringskjøring - Eid skole Ludvik Eid

PS 62/19

19/4526

Åpent

Tertialrapport 2/19 med vedtakskontroll komite for teknikk og miljø

FO 5/19

19/4284

Åpent

Spørsmål - Tilgang på lademuligheter for elektriske kjøretøy Komite for teknikk og
miljø

Melhus kommune, 17.10.2019
Mikal Kvaal
møteleder

Mari Grongstad
møtesekretær
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Referatsaker
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
09.12.2019

Saknr
45/19

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
19/315 - 1
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.
Vedlegg
Melding om politisk vedtak - kommunestyrets sak 109/19 Valg av kontrollutvalg for
valgperioden-2019-2023
Hvem er opposisjonen når leder av kontrollutvalg skal velges ?
Kan barnehagevikaren sitte i kontrollutvalget ?
Alle har rett til å overvære møter i politiske organer
Må de nye kommunestyrene delegere myndighet til IKS ?
Hvem har ansvaret når kommunen ikke lenger finnes ?
Forskning - Store forskjeller i barnevernets arbeid og vurderinger
Etikken må forankres i politikken
Professor betegner KS-advokatens vurdering som hinsides faglig fornuft
Saksutredning
Kontrollutvalget har fått følgende dokumenter som referatsaker:
1. Melding om politisk vedtak, ny endring - Valg av kontrollutvalg for valgperioden 2019 2023
2. Hvem som er posisjon og hvem som er opposisjon i et kommunestyre eller fylkesting vil
kunne variere både over tid og fra sak til sak.
3. Hvor mye må man jobbe for kommunen før man ikke kan sitte i kontrollutvalget?
4. Alle har en grunnlovsfestet rett til å overvære møter i politiske organer. Arbeidsmøter om
budsjett mellom administrasjon og politikere er ikke noe unntak.
5. I kommuneloven § 5–14 er det fastsatt at kommunestyret skal selv vedta et reglement for
hvordan vedtaksmyndighet og innstillingsrett skal delegeres.
6. Alle kommunesammenslåingene reiser spørsmålet om hvem som skal saksøkes, hvis
man måtte ønske å saksøke en kommune som ikke lenger eksisterer.
7. Store forskjeller i barnevernets arbeid og vurderinger, kan forklare en del av kritikken som
har vært rettet mot norsk barnevern både nasjonalt og internasjonalt.
8. Kommunesektorens etikkutvalg oppfordrer nye kommunestyrer og fylkesting til tidlig i
perioden å sette temaene etikk og antikorrupsjon på dagsordenen.
9. En KS-advokat har gitt Eidskog kommune juridiske råd i en varslersak, og kommunen har
vedtatt å følge rådene. To jussprofessorer mener advokaten er på villspor.
Kontrollutvalgets sekretariat viser til de vedlagte dokumentene som legges frem som
referatsaker.
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Melhus kommune

SAKSFREMLEGG
Valg av kontrollutvalg for valgperioden 2019 - 2023
- Feil i møteprotokoll av 29.10.2019
Saksansvarlig: RAD/STAB/Mari Grongstad

Arkivsak 19/ 4033

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget i Melhus kommune 2019 – 2023 består av 7 medlemmer med listevara.
For Melhus kommunes kontrollutvalg for perioden 2019 – 2023 er valgt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Gunn Inger T Løvset (AP) (leder)
Heidi Evjen (SV)
Eirik Engan (MDG)
Arild Blekesaunet (AP)
Rune Sunnset (SP)
Svein Evjen(H) (nestleder)
Kirsti Hårstad (H

Som vara for posisjonen er valgt:
1. Åge Ofstad (ML)
2. Marit Brevik (ML)
3. Sissel L. Keiserås (Sp)
4. Stein Eidsmo Hova (H)
Som vara for opposisjonen er valgt:
1. Synnøve Sterten (AP)
2. Ola Huke (SV)
3. Jon Roar Bruholt (KrF)
4. Jan Erik Kregnes (AP)
5. Tone Merete Draget (AP)

Bakgrunn for saken:
Det ble valgt Kontrollutvalg for Melhus kommune i konstituerende møte 29.10.2019, sak PS 84/19
Kontrollutvalget har tidligere bestått av 5 medlemmer med 5 personlige varamedlemmer.
Ved protokollføring ble denne sammensetningen videreført. Dette er feil. Setning om at Kontrollutvalget skulle
bestå av 7 medlemmer med listevara uteble.
Saken fremmes derfor på nytt, med innkomne forslag fra sak 84/19 som behandlingsgrunnlag.
Saksutredning:
Det vises til sak 84/19 om valg av kontrollutvalg.
Listeforslag fra forslagsstiller Fritz Arne Haugen for SP, H og ML til valg av medlemmer for Kontrollutvalget for Melhus
kommune 2019-2023
1. Rune Sunnset
2. Svein Evjen
3. Kirsti Hårstad

(SP)
(H)
(H)
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Saksnummer 19/4033-10
Side 2/2

4.
5.
6.
7.

Åge Ofstad
Marit Brevik
Sissel L. Keiserås
Stein Eidsmo Hova

(ML)
(ML)
(Sp)
(H)

Listeforslag fra forslagsstiller Per Olav S. Hopsø for AP, SV, KRF, MDG, Rødt og PEN til valg av medlemmer for
Kontrollutvalget for Melhus kommune 2019-2023
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Gunn Inger T Løvset (AP) (leder)
Heidi Evjen (SV)
Eirik Engan (MDG)
Arild Blekesaunet (AP)
Synnøve Sterten (AP)
Ola Huke (SV)
Jon Roar Bruholt (KrF)
Jan Erik Kregnes (AP)
Tone Merete Draget (AP)

Valg holdes som forholdsvalg.
Som leder foreslås Gunn Inger Løvseth (AP) og som nestleder Svein Evjen (H).
Kontrollutvalget for Melhus kommune skal i perioden 2019 – 2023 bestå av 7 medlemmer med varaliste

Rådmannens vurdering og konklusjon:
Innkomne forslag fra sak 84/19 i møte 29.10.2019 legges frem som innstilling til vedtak

Vedlegg:
Samlet saksfremlegg Sak 84/19
Andre dokumenter som ikke er vedlagt saken:
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Behandlingi Kommunestyret

19.11.2019

Innstillingenble enstemmigvedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalgeti Melhuskommune2019–2023 bestårav 7 medlemmermed listevara.
For Melhuskommuneskontrollutvalgfor perioden2019–2023 er valgt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

GunnInger T Løvset(AP)(leder)
HeidiEvjen(SV)
EirikEngan(MDG)
Arild Blekesaunet(AP)
RuneSunnset (SP)
SveinEvjen(H)(nestleder)
KirstiHårstad(H

Somvarafor posisjonener valgt:
1. ÅgeOfstad(ML)
2. Marit Brevik(ML)
3. SisselL. Keiserås(Sp)
4. SteinEidsmoHova(H)
Somvarafor opposisjonener valgt:
1. SynnøveSterten(AP)
2. OlaHuke(SV)
3. JonRoarBruholt (KrF)
4. JanErikKregnes(AP)
5. ToneMerete Draget(AP)
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PS109/19

Hvem er opposisjonen når leder av kontrollutvalg skal
velges?
Kommunal Rapport 18.11 2019

Hvem som er posisjon og hvem som er opposisjon i et kommunestyre eller fylkesting vil
kunne variere både over tid og fra sak til sak.
Verken lovteksten eller forarbeidene gir noen klar veiledning på hva som er «samme
gruppe» som ordføreren. Uttrykket må dermed tolkes ut fra den sammenhengen det inngår i
og formålet med bestemmelsen, skriver Jan Fridthjof Bernt
SPØRSMÅL: Hvordan skal bestemmelsen i den nye kommunelovens § 23–1 om at lederen
av kontrollutvalget «kan ikke være medlem av samme parti eller tilhøre samme gruppe som
ordføreren» tolkes? Hva ligger i begrepet «gruppe»? Det er et spenn her fra registrerte
valglister, politiske samarbeidsavtaler og valgteknisk samarbeid ved fordeling av verv. Hva er
en «gruppe» i denne bestemmelsen?
SVAR: Dette er en bestemmelse som ble satt i lovteksten i proposisjonen til kommuneloven
av 2018. I en fyldig tolkningsuttalelse fra departementet 7. oktober 2019 gis en utførlig
redegjørelse for forhistorien til og begrunnelsen for denne regelen.
Bakgrunnen var et ønske om å få lovfestet en ganske utbredt praksis der leder
kontrollutvalget velges fra «opposisjonen» for å sikre et uavhengig og kritisk blikk på
virksomheten i kommunen. Problemet var å finne et godt uttrykk i loven for hvem dette skulle
omfatte. Hvem som er posisjon og hvem som er opposisjon i et kommunestyre eller
fylkesting vil kunne variere både over tid og fra sak til sak, og departementet valgte derfor å
knytte avgrensningen til hvilket parti eller hvilken «gruppe» ordfører tilhører.
«Parti» er her normalt et greit kriterium, vanskene oppstår først og fremst når man skal
fastslå hvem som tilhører «samme gruppe» som ordfører. Verken lovteksten eller
forarbeidene gir her noen klar veiledning, og uttrykket må dermed tolkes ut fra den
sammenhengen det inngår i og formålet med bestemmelsen.
Det betyr, påpeker departementet, at vi ikke kan bygge på at «gruppe» i § 23–1 betyr det
samme her som andre steder i loven, som §§ 7-5, 7-6, 7–7 og 7–10.
Formålet med bestemmelsen er, uttaler departementet, «et ønske om å skape en viss grad
av politisk avstand eller uavhengighet mellom ordføreren og lederen av kontrollutvalget».
Dette tilsier at «gruppe» her ikke skal tolkes vidt, men være begrenset til situasjoner der det
er tale om et etablert og eksisterende samarbeidsforhold mellom en avgrenset krets
folkevalgte, på linje med det som er tilfelle for tradisjonelle partigrupper, med utgangspunkt i
de lister de enkelte folkevalgte er innvalgt til i kommunestyret eller fylkesting.
En folkevalgt blir derimot ikke utelukket fra valg pga. «den mer perifere koblingen som
oppstår mellom personer som er medlemmer av ulike partier som mer eller mindre tilfeldig
stiller felles listeforslag ved valg til formannskapet eller inngår andre former for formelle eller
uformelle samarbeid i løpet av valgperioden.»
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Kan barnehagevikaren sitte i kontrollutvalget?
Kommunal Rapport 04.11 2019

Hvor mye må man jobbe for kommunen før man ikke kan sitte i kontrollutvalget?
Jan Fridthjof Bernt mener at noen få tilfeldige vakter i barnehagen ikke ekskluderer noen fra
å sitte i kommunens kontrollutvalg.
SPØRSMÅL: I forbindelse med konstituering av vårt kommunestyre er det dukket opp et
spørsmål rundt kommunestyrets representant i kontrollutvalget. En person under utdanning
tar tilfeldige vakter innen barnehagesektoren i kommunen, men er ikke fast ansatt. Kan han
da sitte i kontrollutvalget?
SVAR: Ja, han er valgbar. I kommuneloven § 23–1 tredje avsnitt er det fastsatt at «ansatte i
den aktuelle kommunen» er utelukket fra valg til kontrollutvalget. I merknadene til
bestemmelsen i prop. 46 2017–2018 sier departementet at forbudet gjelder for «alle ansatte
uansett hvor lav stillingsbrøk vedkommende måtte ha», men at bestemmelsen «omfatter
derimot ikke den som er oppdragstaker for kommunen eller fylkeskommunen». Tilfeldige
vakter må her ses som oppdrag», men om det kommer opp sak om hans arbeidsplass, i
barnehagesektoren, må det vurderes om han blir inhabil i denne pga. oppdrag som han er
i eller vil kunne være søker til.

Spørsmål etter publisering i Kommunal Rapport:
Hvorfor konkluderes det med at enkeltstående vakter må defineres som oppdrag, ved
valgbarhet til kontrollutvalg? Som tilkallingsvikar er man for alle andre formål i arbeidsretten
tydelig definert som arbeidstaker/ansatt, ikke oppdragstaker.
Svar fra Jan Fridthjof Bernt
Opplagt et poeng, og svaret er ikke skråsikkert. Men Arbeidsmiljøloven avgjør ikke dette, og
utgangspunktet er at departementet ønsket å utelukke så få som mulig. Og en tilkallingsvikar
er ikke i samme type løpende underordningsforhold til kommunedirektøren som ordinært
tilsatt.
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Alle har rett til å overvære møtene
Kommunal Rapport 06.11 2019

POLITIKERSKOLEN 2019. Alle har en grunnlovsfestet rett til å overvære møter i politiske
organer. Arbeidsmøter om budsjett mellom administrasjon og politikere er ikke noe unntak.
Saker skal behandles i møter og de skal være åpne for innbyggerne. Politikere og
administrasjon kan ikke stikke seg vekk for å forberede neste års budsjett.
– Vi skal følge loven. Selvfølgelig skal vi det, sier nyvalgt ordfører Marit Hougsrud (Sp) i SørAurdal.
Kommunen har gjentatte ganger de siste årene fått en påminnelse fra Fylkesmannen om at
den må følge kommunelovens regler, som skal sikre innbyggerne innsyn i politiske
beslutningsprosesser.
Bare to uker etter at Hougsrud ble ordfører, må hun svare på hvorfor innbyggerne ikke ble
informert om budsjettmøtet 28. oktober.
– Det var et arbeidsmøte rådmannen skulle ha med sine ansatte. Jeg informerte
kommunestyrets medlemmer om dette, slik at de som måtte ha interesse av å overvære
møtet, kunne komme. Spesielt for de nye kommunestyrerepresentantene er det fint å få
innblikk i prosessene rundt budsjettarbeidet, forklarer hun.
14 av 19 representanter møtte opp. Det gjorde også en journalist fra avisa Valdres, som ble
henvist til publikumsplass på galleriet. Han sørget likevel for at innbyggerne fikk vite at
rådmann Haakon Boie Ludvigsen i møtet tok til orde for å legge ned en barneskole og
ungdomstrinnet ved en annen skole. Og at flere politikere reagerte sterkt på dette.
Møtet ble avholdt uten offentlig innkalling, saksliste og møtebok, slik kommuneloven krever.
Hougsrud mener møtet faller utenfor loven.
– Vi hadde ingen saker til behandling. Det var et arbeidsmøte rådmannen hadde invitert til.
– Både Fylkesmannen, Sivilombudsmannen og Kommunaldepartementet har slått fast at
møter mellom administrasjon og folkevalgte om budsjettet er møter etter kommuneloven og
skal følge dennes møteregler?
– Det kjenner ikke jeg til. Jeg har bare vært ordfører i 14 dager. Men vi skal selvsagt følge
loven.
Få unntak fra regelen om åpne møter
Grunnlovens § 100 femte ledd er klar: “Enhver har rett til innsyn i statens og kommunenes
dokumenter og til å følge forhandlingene i rettsmøter og folkevalgte organer. Det kan i lov
fastsettes begrensninger i denne rett ut fra hensyn til personvern og av andre tungtveiende
grunner.”
Også kommunelovens § 31 slår fast at “Enhver har rett til å overvære møtene i folkevalgte
organer”. Den gir samtidig en uttømmende liste over når det skal eller kan gjøres unntak fra
regelen om møteoffentlighet. Det finnes ingen unntakshjemmel for budsjettmøter.
Men det holder ikke å holde dørene åpne. Innbyggerne må også ha blitt informert i rimelig tid
om at det skal avholdes møte, og hvilke saker som skal tas opp. Har de ikke anledning til å
komme, skal de i alle fall kunne slå opp i møteboka i etterhånd for å se hva som skjedde.
Derfor stiller kommuneloven både krav til kunngjøring, innkalling, saksliste og møtebok.
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Kommunelovens regler gjelder ikke bare ordinære møter i kommunestyre, formannskap eller
andre politiske organer. Også andre sammenkomster der folkevalgte deltar, kan falle inn
under kommuneloven. Det avgjørende er hvem som deltar, hva som er tema og hvilke
spørsmål de folkevalgte drøfter, skriver Kommunaldepartementet (KMD) i
en tolkningsuttalelse 7. juli 2015.
Her konkluderte det med at et formøte om budsjett i forkant av ordinært kommunestyremøte i
Tysfjord i 2008, var et møte etter kommuneloven, selv om også eksterne deltok og møtet ble
ledet av andre enn ordfører.
En av fire brøt loven i fjor
Sivilombudsmannen har i flere kjennelser kritisert kommuner for å ha avholdt
budsjettseminarer med administrasjonen uten å følge saksbehandlingsreglene for folkevalgte
organer.
Likevel:
I desember i fjor avslørte Kommunal Rapport at omfanget av slike hemmelige budsjettmøter
er stort. Hele 27 av 100 undersøkte kommuner – altså en av fire – hadde avholdt hemmelige
budsjettmøter for administrasjon og folkevalgte i perioden september – november 2018.
Møtene hadde ulike navn, som “budsjettdugnad”, “økonomiseminar” og “dialogkonferanser”,
men hadde til formål å bearbeide tallgrunnlaget og gi og få innspill til den videre
budsjettprosessen. Innbyggerne fikk ikke kjennskap til møtene, som ble avholdt uten offentlig
innkalling, saksliste og protokoll.
Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger mener det må skyldes at kommunene har mangelfull
kunnskap om kommunelovens bestemmelser og bakgrunnen for dem. Han forsøker å bøte
på dette i en kronikk i Kommunal Rapport 23. mars i år. Her slår han fast følgende:
• Hovedregelen er at folkevalgte organer behandler og avgjør saker i formelle møter. Det
skal ikke holdes uformelle, lukkede sammenkomster der det foregår reell
saksbehandling. Dette gjelder saksforberedelse, saksbehandling og fatting av vedtak.
• Retten til å overvære slike møter er nedfelt i Grunnloven og kommuneloven.
• De folkevalgte er valgt til å representere innbyggerne, og all saksbehandling foregår på
vegne av dem. Åpenhet gjør det mulig for innbyggerne å kunne holde representantene
ansvarlig for de beslutningene som tas. Prinsippet om møteoffentlighet er derfor sentralt
for et sterkt folkestyre.
• Denne kontrollmuligheten kan også forebygge at avgjørelser tas på feil grunnlag. Ved
dette styrkes også innbyggernes tillit til de folkevalgte organer og deres avgjørelser.
– Budsjettet er én av de viktigste sakene de folkevalgte tar stilling til i løpet av året. Det er
derfor helt essensielt at innbyggerne kan holde seg orientert om den politiske prosessen og
ha mulighet til å holde representantene ansvarlig, framholdt Sivilombudsmannen.
Gjentatte pålegg fra Fylkesmannen
Sør-Aurdal gikk fri for kritikk i Kommunal Rapports undersøkelse av budsjettmøtene i fjor
høst. Deres hemmelige budsjettmøte ble nemlig avholdt allerede i august – for tidlig til å bli
fanget opp i undersøkelsen. Men 30. oktober i fjor – ganske nøyaktig ett år før årets
hemmelige budsjettmøte – fikk kommunen skriftlig beskjed fra Fylkesmannen om at den må
følge kommunelovens møteregler.
Som det framgår av oversikten nedenfor, er det ikke første gang at Sør-Aurdal kommune har
fått kritikk for manglende møteoffentlighet. Spørsmålet er om det blir siste gang.
11. mai 2017: “Fylkesmannen forutsetter at kommunen vil endre praksis og overholde
reglene framover”, skriver Fylkesmannen i brev til Sør-Aurdal kommune. Bakgrunnen er at
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formannskapet i perioden desember 2016 – mars 2017 har avholdt fire hemmelige møter om
daværende rådmanns arbeidsforhold. Heller ikke kommunestyremøtet 7. mars, der han ble
sagt opp, ble innkalt på lovlig måte.
26. oktober 2017: Ordfører Kåre Helland (Sp) varsler i innkallingen at han vil foreslå at
budsjettmøtet holdes bak lukkede dører. Til pressen begrunnet han dette med at de skulle
drøfte budsjettet i detalj – helt ned på personnivå. Å lukke et budsjettmøte er det ikke adgang
til, fastslo både Fylkesmannen og to eksperter på kommunalrett overfor Kommunal Rapport.
Siste del av møtet ble likevel lukket.
23. august 2018: Kommunestyre og administrasjon avholder “dialogmøte” om budsjettet på
en dato oppført i kommunestyrets møteplan. Innkallingen ble offentliggjort to dager før møtet,
etter at lokalpressen hadde etterlyst den. Møtet er fortsatt ikke protokollert. Kommunen
nektet også å gi lokalavisa Hedalen innsyn i notater fra møtet. Rådmann Haakon Boie
Ludvigsen framholder at det ikke var noe kommunestyremøte, fordi det var han som innkalte
til og ledet møtet.
3. september 2018: Jussprofessor Jan Fridthjof Bernt slår overfor Kommunal Rapport fast at
dialogmøtet var en del av kommunens saksbehandling og skulle fulgt kommunelovens
regler. Han påpeker samtidig at rådmannen ikke har kompetanse til å lede møter i politisk
organ. Han advarer mot å gjøre skillet mellom ordfører og rådmann utydelig.
30. oktober 2018: Fylkesmannen pålegger kommunen å offentliggjøre notater og føre
møtebok fra møtet 23. august. Kommunen får på ny skriftlig beskjed om å følge
kommunelovens regler for møter i politiske organ. Fylkesmannen viser spesielt til
kommunelovens §§ 30 og 31, som blant annet slår fast at alle har rett til å overvære møter i
politisk organ, og at det skal føres møtebok.
13. juni 2019: Administrasjon og politikere i Sør-Aurdal avholder seminar i forkant av
kommunestyremøte. At temaet for seminaret var kommunens økonomiske utfordringer,
framgår verken av innkalling, saksliste eller møtebok.
Det ble stilt spørsmål ved innkallingen i det etterfølgende kommunestyremøte. Ordfører viste
til at møtet i hovedsak var en orientering fra rådmannen og at det ikke ble fattet vedtak.
Rådmannen viste til at det var frivillig å delta.
– Det blir omtrent som når naboen inviterer på grillfest. Enten kommer du, eller så kommer
du ikke, sa rådmann Boie Ludvigsen.
28. oktober 2019: Administrasjon og politikere avholder arbeidsmøte om budsjettet, uten
offentlig innkalling, saksliste eller møtebok.
Fylkesmannen: – Vi vil følge med
Kommunal Rapport har spurt Fylkesmannen om arbeidsmøtet om budsjett 28. oktober var et
møte etter kommuneloven, og dermed skulle vært innkalt og protokollert i henhold til denne.
Vi har fått følgende svar fra seniorrådgiver Katrine Tømmerdal Nordby:
– Vi kan ikke svare konkret på ditt spørsmål, da vi ikke har noen flere opplysninger enn det
du har gitt i dine e-poster. Vi har ikke fått noen konkret klage. Vi vil på bakgrunn av de
opplysningene du kommer med henvende oss til kommunen, vise til tidligere
korrespondanse om dette og minne om regelverket. Utover det gjør vi ikke noe i denne
omgang, men vi vil følge med på hvordan kommunen forholder seg til kommuneloven på
dette området.
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– Urettferdig
Tidligere ordfører Kåre Helland (Sp) har vært – og er fortsatt – uenig i Kommunal Rapports
framstilling av kommunens møtepraksis.
– Når det ikke fattes noe vedtak, kommer ikke kommunelovens § 30 om møtebok til
anvendelse. Vi har ikke gjort dette annerledes enn andre kommuner. Jeg synes omtalen vi
har fått i Kommunal Rapport er urettferdig. Du, Kommunal Rapport og avisa Valdres er
hovedårsaken til at jeg ikke ville fortsette i politikken, sier han til Kommunal Rapport.
Ordfører Marit Haugsrud har ingen kommentarer ut over dem som er gitt fra kommunens
side i forbindelse med de ulike møtene.
Dette må du vite om møteoffentlighet
• Alle møter i folkevalgte organer skal annonseres på forhånd.
• Innkallingen er som hovedregel offentlig.
• Innkallingen skal inneholde en saksliste.
• Møtene skal som hovedregel være åpne for alle.
• Dette er unntakene:
o Dørene skal lukkes ved behandling av personalsaker eller når det
foreligger lovbestemt taushetsplikt.
o Dørene kan lukkes av hensyn til personvern eller tunge offentlige interesser.
• Før møtet lukkes, må organet gjøre eget vedtak om dette. Vedtaket og lovhjemmel for
lukking må framgå av møteboka.
• Saksframlegg (med vedlegg) til folkevalgt organ er offentlige. Eventuelle taushetsbelagte
opplysninger etter forvaltningslovens § 13 skal sladdes.
• Saksbehandlingsreglene for møter i politiske organer er beskrevet i kommunelovens
kapittel 6.

Hva er et møte etter kommuneloven?
• Møte i kommunestyre, formannskap og andre folkevalgte og kommunale organer
opprettet etter kommuneloven.
• Også andre sammenkomster der folkevalgte deltar, kan falle inn under kommuneloven.
Det avgjørende er hvem som deltar, hva som er tema og hvilke spørsmål de folkevalgte
drøfter, skriver Kommunaldepartementet (KMD) i en tolkningsuttalelse 7. juli 2015.
• KMD viser til Sivilombudsmannens uttalelse i sak 1667/2008:
• «En sammenkomst i et folkevalgt organ vil være et møte når det er fastsatt på forhånd at
medlemmene av organet skal tre sammen som folkevalgt organ for å forhandle, drøfte,
treffe vedtak eller på annen måte behandle saker og spørsmål som det etter lov eller
forskrift har som oppgave å behandle.»
• KMD slår fast at et formøte om økonomi og budsjett før ordinært kommunestyremøte i
Tysfjord var et møte etter kommuneloven, selv om eksterne deltok og ordfører ikke ledet
møtet.
• Gruppemøter i det enkelte parti og forhandlingsmøter mellom representanter for ulike
partigrupper faller utenfor kommuneloven.
• Møter der representanter for alle partier deltar, befinner seg i en gråsone. Jussprofessor
Jan Fridthjof Bernt trekker et skille mellom politiske forhandlinger – som faller utenfor
loven – og møter som inngår i kommunens saksbehandling.
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Må de nye kommunestyrene delegere myndighet til IKS-er?
Kommunal Rapport 11.11 2019

Det er kommunelovens § 5–4 som regulerer kommunestyrets adgang til å delegere
vedtaksmyndighet.
I kommuneloven § 5-14 er det fastsatt at kommunestyret skal selv vedta et reglement for
hvordan vedtaksmyndighet og innstillingsrett skal delegeres, innen 31. desember året etter at
kommunestyret ble konstituert, skriver Jan Fridthjof Bernt
SPØRSMÅL: I selskapsavtalen for flere interkommunale selskaper delegeres kommunens
myndighet etter lov til representantskapet. Kan myndighet delegeres ved selskapsavtalen,
eller må delegasjonen besluttes av kommunestyret for hver valgperiode?
SVAR: Delegering til interkommunale selskaper reguleres nå av kommuneloven § 5-4, som
gir regler om kommunestyrets adgang til å delegere vedtaksmyndighet til andre
rettssubjekter.
I kommuneloven § 5–14 er det fastsatt at kommunestyret skal selv vedta et reglement for
hvordan vedtaksmyndighet og innstillingsrett skal delegeres, innen 31. desember året etter at
kommunestyret ble konstituert. Men det sist fastsatte reglementet og eventuelle andre vedtak
om delegering og innstillingsrett gjelder uansett inntil et nytt reglement er vedtatt. Det
interkommunale selskapet beholder altså den vedtaksmyndighet det er tildelt av
kommunestyret inntil kommunestyret måtte vedta noe annet.
SPØRSMÅL: Kan man delegere myndighet etter lov (ex. forurensningslov, brannvernlov) til
et representantskap? Bør ikke den myndigheten delegeres til selskapet?
SVAR: Det fremgår av bestemmelsen om delegering i § 5–4 ut av kommunen, at dette kan
man gjøre til «andre rettssubjekter». Delegering må altså skje til det interkommunale
selskapet som sådant, ikke til noe spesielt organ i dette.
SPØRSMÅL: Kan representantskapet være klageorgan for vedtak truffet av selskapet
(personalvedtak og ordinære enkeltvedtak)?
SVAR: I forbindelse med vedtakelsen av kommuneloven 2018 fikk forvaltningsloven § 28 en
ny bestemmelse i andre avsnitt andre setning, som trådte i kraft 1. november. Bestemmelsen
lyder:
«For enkeltvedtak som er truffet av egne rettssubjekter som har fått overført
myndighet fra kommunen eller fylkeskommunen, er klageinstansen én eller flere
særskilte klagenemnder som er oppnevnt av det øverste organet i rettssubjektet.»
Dette betyr at man nå etablerer en intern klageordning for blant annet interkommunale
selskaper, etter mønster av den som gjelder for kommunene selv. Forutsetningen for en slik
intern klagebehandling, er at vedtaket som påklages, er truffet av et annet organ enn det
øverste i rettssubjektet, altså her representantskapet i det interkommunale selskapet.
Samtidig er tredje setning i forvaltningslovens § 28 andre avsnitt justert, slik at hvis
representantskapet selv har truffet vedtaket, er departementet klageinstans, på samme måte
som der kommunestyret har truffet det aktuelle enkeltvedtaket.
TILLEGG:
Etter sin ordlyd synes denne bestemmelsen å gjelde også der kommunen har delegert
myndighet til å treffe enkeltvedtak til et privat rettssubjekt, f.eks. et aksjeselskap eller en
privat stiftelse. Slik delegering er det nå, etter kommuneloven § 5-4, adgang til også når det
er tale om lovbestemte oppgaver «så langt lovgivningen åpner for det», noe som må
avgjøres ut fra en tolkning av den enkelte lovbestemmelsen.
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Det kan synes som om departementet ikke var oppmerksom på denne problemstillingen ved
utformingen av forslaget om endring av forvaltningslovens § 28 andre avsnitt, men det er
vanskelig å tro meningen skulle være at private aktører som er tildelt slike
avgjørelsesmyndighet, f.eks. ved opptak til barnehage eller tildeling av plass på institusjon,
skal kunne avgjøre klager etter forvaltningsloven på vedtak de selv har truffet. De beste
grunner taler for at vi legger avgjørende vekt på den sammenhengen denne nye regelen i §
28 andre avsnitt går inn, tolker denne slik at den bare omfatter delegering til fullt ut offentlige
rettssubjekter.
§ 28 andre avsnitt er en særlig unntaksregel, for kommuner og fylkeskommuner, fra det
generelle prinsippet i bestemmelsens første avsnitt om at klage skal avgjøres av et
overordnet forvaltningsorgan, og ikke innen samme organ som traff vedtaket. I stedet har
man etablert et eget system for intern klagebehandling, med særlige regler som skal sikre en
uavhengig og politisk ansvarlig prøving av vedtak som påklages. Dette er gjort for å unngå at
statlige organer – i praksis fylkesmann eller departement – skal overprøve den kommunale
eller fylkeskommunale skjønnsutøvingen, med andre ord for å skjerme det kommunale
selvstyret.
Dette er ikke en problemstilling ved delegering til private aktører. Nå er spørsmålet om et
offentlig organ som har delegert avgjørelsesmyndighet i saker om enkeltvedtak til privat
organ, skal kunne overprøve hvordan dette utøver den myndighet det er tildelt ved
delegeringsvedtaket. Hvis kommunen eller fylkeskommunen ikke er klageinstans, vil et slikt
delegeringsvedtak i realiteten være en overdragelse av myndighet til den private aktøren,
med den virkning at den borger vedtaket gjelder, fratas den rettssikkerhetsgarantien som
ligger i forvaltningslovens generelle regler om en uavhengig vurdering av klagen ved et
overordnet offentlig organ. Jeg mener derfor at vi må holde fast ved at klage over vedtak
som er truffet av et slikt privat rettssubjekt, skal avgjøres av det delegerende organ, altså
vedkommende kommune, og behandles på samme måte som klager truffet av kommunens
egne organer, altså normalt av kommunens klagenemnd.
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Hvem har ansvaret når kommunen ikke lenger finnes?
Kommunal Rapport 25.11.2019

Alle kommunesammenslåingene reiser spørsmålet om hvem som skal saksøkes, hvis man
måtte ønske å saksøke en kommune som ikke lenger eksisterer.
Ny sammenslått kommune overtar alle forpliktelsene til en nedlagt kommune, skriver Jan
Fridthjof Bernt.
SPØRSMÅL: Hvis man ønsker å saksøke en kommune som ikke eksisterer fra 1. januar
neste år fordi den er sammenslått med en annen kommune, hvem skal man da saksøke? I
det tilfelle at den opprinnelige kommunen er delt mellom flere kommuner, hvem skal man
saksøke da?
SVAR: Ved sammenslåing av kommuner eller fylkeskommuner er svaret enkelt: Da overtar
den ny kommunen alle forpliktelser og kan saksøkes i stedet for de nå nedlagte kommunene
eller fylkeskommunene.
Ved deling av en kommune eller fylkeskommune, eller grensejustering, skal det
etter inndelingslova § 18 første avsnitt gjennomføres et økonomisk oppgjør mellom
kommunene eller fylkeskommunene, om nødvendig med hjelp av fylkesmannen eller
departementet.
Hvis det ikke oppnås enighet skal oppgjøret – herunder fordeling av gjeld – skje på grunnlag
av et skjønn etter de nærmere reglene om dette i inndelingslova § 20, der hovedregelen er at
gjeldsansvar blir fordelt i forhold til de omsettelige verdiene som overtas av den enkelte
kommune eller fylkeskommune.
Kreditor må altså forholde seg til den kommunen som skjønnsnemnda har bestemt skal være
ansvarlig.
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Forskning: Store forskjeller i barnevernets arbeid og
vurderinger
Kommunal Rapport 14.11.2019

Kan forklare en del av kritikken som har vært rettet mot norsk barnevern både nasjonalt og
internasjonalt, sier direktør Mari Trommald i Bufdir.
Bufdir-direktør Mari Trommald mener forskningen gir detaljkunnskap om hva barnevernet
trenger for å være sikrere på å gjøre gode vurderinger og ta veloverveide beslutninger.
To nye forskningsrapporter viser at det er store forskjeller i hvordan barnevernet vurderer
bekymringsmeldinger og gjennomfører undersøkelser.
– Funnene beskriver praksis som kan forklare en del av kritikken som har vært rettet mot
norsk barnevern både nasjonalt og internasjonalt, sier Mari Trommald, direktør i Barne-,
ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), i en pressemelding.
Norsk barnevern har blant annet måtte tåle kritikk i flere barnevernssaker fra Den europeiske
menneskerettsdomstol (EMD).
Det har aldri tidligere vært gjennomført en så dyptpløyende gjennomgang av den kommunale
saksbehandlingen, ifølge Bufdir.
Mangler planer
I alt 1.365 bekymringsmeldinger og 1.123 undersøkelsessaker fra 16 barnevernstjenester er
undersøkt.
Dette er noen av funnene:
• Det varierer fra kommune til kommune hvor mange bekymringsmeldinger
barnevernstjenesten undersøker nærmere. Noen henlegger mange, andre nesten ingen.
Rapportene viser også at det finnes lite dokumentasjon på hvilke akuttvurderinger
barnevernet har gjort den første uken etter at meldingen kom inn.
• Halvparten av sakene barnevernet velger å undersøke, mangler en plan for
undersøkelsen. Der det er laget planer, er de ofte generelle og ikke tilpasset den
konkrete saken.
• I flere av sakene som gjelder mulig vold, griper barnevernet til metoder der barn og
foreldre snakkes med hver for seg samme dag, og på svært kort varsel. I disse sakene er
det spesielt viktig at barnevernet vurderer grundig hvordan det er hensiktsmessig å gå
fram. En start med aksjons- og etterforskningspreg kan gjøre det vanskelig å etablere tillit
og samarbeid om senere veiledning og hjelpetiltak i familien.
• Rapportene viser at familier med innvandrerbakgrunn er overrepresentert i
bekymringsmeldingene om mulig vold. Det betyr at familier med innvandrerbakgrunn
oftere enn andre møter et aksjons- og etterforskningsorientert barnevern. Forskerne
peker på at dette kan være med på å forklare skepsis og manglende tillit til barnevernet i
innvandrermiljøer.
• I en tredel av sakene der det er meldt om bekymring for at barnet har vært utsatt for
fysisk vold, seksuelle overgrep eller er vitne til vold i nær familie, omtales ikke
konklusjonen på dette i den endelige undersøkelsesrapporten. Når slik dokumentasjon
mangler, kan det føre til at viktig informasjon er borte dersom det kommer inn ny melding
om samme barn.
• Barnevernet har stor oppmerksomhet rettet mot kontakten og samspillet foreldre har med
barna sine. Forskerne stiller spørsmål ved om det sterke fokuset på foreldre og deres
ferdigheter innebærer at barnas utfordringer og vansker ikke fanges godt nok opp.
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Treffsikre tiltak
Bufdir-direktøren mener funnene i rapporten peker på at konkret praksis som bør endres.
– Vi vil ta opp problemstillingene i møter med fylkesmennene og de kommunale
barnevernstjenestene, og vi kommer til å gjøre endringer i veiledere og vurdere behov for
nye veiledere, sier Trommald.
Formålet med prosjektet er å få dybdekunnskap om dagens praksis og kunne utarbeide god
støtte til kommunal saksbehandling.
– Kunnskapen vi har fått nå, gjør at vi kan være mer treffsikre på tiltakene. Undersøkelsene
viser at vår tunge satsing på kompetanse og på å forbedre saksbehandlingen er en
nødvendig og riktig vei å gå, sier Trommald.
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Etikken må forankres i politikken
Kommunal Rapport 20.11.2019

Vi oppfordrer nye kommunestyrer og fylkesting til tidlig i perioden å sette temaene etikk og
antikorrupsjon på dagsordenen, og forankre etikkarbeidet gjennom politiske vedtak, sier
Tora Aasland, leder i Kommunesektorens etikkutvalg
Åpenhet er kanskje det viktigste tillitsskapende virkemiddelet.
Over 10.000 folkevalgte har nå fått tillit etter høstens valg. De er valgt inn i 356 nye
kommunestyrer og elleve fylkesting, mange i nye, sammenslåtte kommuner eller
fylkeskommuner. De har fått et stort og viktig ansvar – som myndighetsutøvere, som
leverandører av viktige velferdstjenester, som arbeidsgivere og som ombud for befolkningen.
Da trengs gode retningslinjer, trygghet og god kontroll.
Et nytt kommunestyre eller fylkesting åpner for muligheter, både til å drøfte viktige saker på
nye måter og til å lære av tidligere erfaringer. Målet må være å bli enda bedre i en
tillitsskapende forvaltning som bygger på en høy etisk standard, slik det står i
kommunelovens formålsparagraf. Ikke minst derfor må arbeidet med etikk og antikorrupsjon
være et viktig tema med tydelig politisk forankring.
Vi vet at presset på kommunale ledere er stort. I en undersøkelse KS fikk gjennomført blant
kommunene i 2017, svarte fire av ti enhetsledere at de kjenner til at ansatte eller folkevalgte
har opplevd situasjoner med press om favorisering.
Andre situasjoner de kjenner til, er press er knyttet til omgåelse av regelverk og for nært
samarbeid med private aktører. Tre av ti svarer at de selv har vært utsatt for press om å
favorisere. I samme undersøkelse framkommer det at areal-, plan- og byggesaker er mest
utsatt for press, og at mellomledere er særlig utsatt.
Ved konstituering av nye kommunestyrer og fylkesting høsten 2019 trer ny kommunelov i
kraft. I denne ligger flere nye bestemmelser om egenkontrollen som angår kommunens etikkog antikorrupsjonsarbeid. Egenkontrollen må være god både for å redusere risikoen for
misligheter og for å styrke den nødvendige tilliten til kommunen. Også i arbeidsmiljølovens
bestemmelser om varsling skjer det endringer hvor målet er å gjøre varslingsprosessene
tydeligere og bedre – ikke minst for varslerne.
KS har utviklet flere verktøy som kommunene kan ta i bruk i arbeidet med etikk og
antikorrupsjon, blant annet helhetlige program, rammeverk og veiledere. Det er også laget en
eksempelsamling som kan være et nyttig hjelpemiddel i kommunenes arbeid med åpenhet
og tillit i arbeidet med å unngå uetisk atferd og korrupsjon. KS’ folkevalgtprogram som tilbys
alle kommunestyrer og fylkesting fra høsten 2019, har både et kjerneprogram og
skreddersydde dager. Her kan etikk velges som et særskilt tema.
Kommunesektorens etikkutvalg er oppnevnt av KS’ hovedstyre. Vi oppfordrer nye
kommunestyrer og fylkesting til tidlig i perioden å sette temaene etikk og antikorrupsjon på
dagsordenen, og forankre etikkarbeidet gjennom politiske vedtak. Det innebærer blant annet
å ha et oppdatert verdigrunnlag, et etisk regelverk både for ansatte og folkevalgte, bidra til at
det gjennomføres risikoanalyser for å avdekke sårbarhet, ha gode varslingsrutiner og god
praksis rundt vurdering av habilitet.
Åpenhet er kanskje det viktigste tillitsskapende virkemiddelet. Det betyr at omverden får
innsyn i hvordan kommunen drives og hvordan beslutninger tas.
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Vi oppfordrer ansatte og folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner til å henvende seg til
etikkutvalget ved behov for råd og innspill i dette arbeidet. Etikkutvalget selv arrangerer
jevnlige møter i kommuner og fylker med politiske og administrative ledere. I desember går
turen til Kristiansand for å møte kommunene på Agder. Til våren går turen til Viken, og
deretter til Trøndelag.
Vi håper på engasjement og gode debatter. Bli med i arbeidet for tillitsskapende kommuner
og fylkeskommuner!
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Professor betegner KS-advokatens vurdering som
«hinsides faglig fornuft»
Kommunal Rapport 25.11.2019

KS-advokat Geir S. Winters har gitt Eidskog kommune juridiske råd i varslersaken, og
kommunen har vedtatt å følge rådene. To jussprofessorer mener advokaten er på villspor.
Jussprofessor Erik Boe mener KS-advokat Geir Winters gir Eidskog kommune faglige råd
som er uriktige. Jussprofessor Jan Fridhtjof Bernt mener også at Winters tar feil.
– Det er underlig og trist å se protest mot statens lovlighetskontroll holdt i så aggressiv tone,
og med så krigersk utfall, endog med å anbefale mulig søksmål mot staten, som i KSadvokat Winters notat til Eidskog kommunestyre, sier professor emeritus i offentlig rett ved
Universitetet i Oslo, Erik Magnus Boe.
Forunderlige standpunkter
I midten av oktober opphevet Fylkesmannen et vedtak kommunestyret i Eidskog tidligere
har fattet i forbindelse med varslingssaken. Fylkesmannen konkluderte nemlig med at
rådmannen er inhabil i saken, og dermed er vedtaket ugyldig.
I et notat til kommunestyret i Eidskog mener KS-advokat Geir S. Winters at Fylkesmannen,
med unntak av ett punkt, ikke har hatt myndighet til å lovlighetskontrollere kommunestyrets
vedtak angående behandlingen av varslingssaken. Winters rådet derfor kommunen til å
sende saken til departementet, og om Fylkesmannen ikke opphever sitt vedtak, mener KSadvokaten at Eidskog kommune bør vurdere å saksøke staten.
Denne uka vedtok kommunestyret i Eidskog å gi sin tilslutning til anbefalingene i notatet til
Winters. Professor Boe har lest notatet, og han reagerer på KS-advokatens vurderinger.
– Fremfor å gå i seg selv, forekommer stadig flere forunderlige standpunkter, sier Boe.
Varslingssaken i Eidskog
En ansatt i Eidskog kommune varslet for tre år siden om kritikkverdige forhold i forbindelse
med omtakseringen av eiendomsskatt.
Varsleren fulgte opp med et varsel om gjengjeldelse i fjor sommer.
Varslet omfattet fire navngitte personer, blant annet rådmannen og ordfører, og senere
varaordfører.
Varsleren har stevnet kommunen for retten.
Rettssaken er berammet til i midten av februar.
Har ikke dekning
Advokat Winters ønsker ikke å delta i en offentlig polemikk, men han stusser over at Boe
mener at hans notat inneholder en «aggressiv tone» og med et «krigersk utfall».
– Etter mitt syn gir ikke notatet dekning for noen av betegnelsene. Ut over det noterer jeg
igjen at jeg blir tillagt synspunkter jeg verken har eller gir uttrykk for i notatet jeg har skrevet,
skriver Winters til Kommunal Rapport.
Hinsides faglig fornuft
I notatet mener Winters at Fylkesmannens opphevelse av kommunens vedtak innebærer at
kommunestyret må gjeninnsette en setterådmann.
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«Dette er en privatrettslig beslutning, som antas å ligge utenfor det Fylkesmannen har
hjemmel til å bestemme etter reglene om lovlighetskontroll», skriver Winters i sitt notat. Dette
mener professor Boe er fullstendig feil.
– Å kalle beslutning om å få gjeninnsatt habil setterådmann for en privatrettslig beslutning er
hinsides faglig fornuft, sier han.
Savner det sentrale spørsmålet
Advokat Winters synes det er positivt at to professorer engasjerer seg så sterkt i en sak som
er viktig for kommunesektoren. Han mener imidlertid at de i liten grad kommenterer det han
mener er det sentrale spørsmålet i saken.
– Hvor langt kan et varsel mot rådmann og ordfører inhabilisere rådmannen og ordføreren fra
å utføre sine lovpålagte verv? Dette er et viktig spørsmål, og svaret kan ha betydning for
mange kommuner. Derfor har jeg anbefalt kommunen å bringe Fylkesmannens vedtak inn
for departementet, med anmodning om at det blir opphevet. Denne anbefalingen har
kommunen valgt å følge, skriver Winters.
Mener Winters tar feil
I sitt notat skriver Winters at en gjeninnsettelse av oppdrag til setterådmannen skal rettslig
anses som en ansettelse av midlertidig varighet.
«Varigheten av dette oppdraget, samt hvem kommunestyret velger til setterådmann, har
Fylkesmannen etter vårt syn ikke hjemmel for å lovlighetskontrollere», skriver Winters.
Kommunal Rapport har også sendt notatet fra Winters til professor emeritus i forvaltningsrett
ved Universitetet i Bergen, Jan Fridthjof Bernt, og han mener også at Winters tar feil.
– Fylkesmannens vurdering av inhabiliteten og kommunens saksbehandling ligger klart nok
innenfor rammen av kompetansen etter loven for å foreta legalitetskontroll, og går på krav til
hvordan denne saken skulle ha vært håndtert. Dette har ingenting med privatrettslige
tilsettingsforhold å gjøre, og er heller ikke noen form for gjeninnsetting av setterådmann,
skriver Bernt til Kommunal Rapport.
Også Boe avviser at det er snakk om en ansettelse av setterådmannen.
Jussprofessor Jan Fridthjof Bernt mener at Fylkesmannen har hjemmel til å foreta en
habilitetsvurdering av kommunestyrets vedtak.
– I Eidskog-saken blir setterådmannen ikke ansatt. Hans funksjon er utelukkende knyttet til å
få behandlet denne konkrete varslersaken på lovlig måte. Eksistensen av setterådmann har
derfor intet å gjøre med at «vedtak om ansettelse, oppsigelse eller avskjed» er unndratt
statens lovlighetskontroll, sier Boe.
Klart innenfor rammen
Bernt presiserer videre at alle avgjørelser som treffes under kommunens saksbehandling,
både i administrasjonen og av folkevalgte organer, kan tas opp til lovlighetskontroll.
– Spørsmålet om en rådmann er inhabil i en sak om varsling rettet mot ham selv eller hans
administrasjon, faller klart nok innenfor denne rammen. Rådmannen er den øverste
ansvarlige leder for hele administrasjonen og hans habilitet må da vurderes uavhengig av
hvor stor eller liten rolle han har i selve saksbehandlingen, skriver Bernt.
Professor Boe betegner Fylkesmannens vedtak som et forsøk på å få Eidskog kommune til å
respektere lovverket om habilitet, og han presiserer at dette ikke har noe med privatrett å
gjøre. Han mener at lovlighetskontroll selvfølgelig er av offentligrettslig art.
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– Når rettslige konsekvenser trekkes av en så feilaktig synsvinkel som KS-advokat Winters
gjør, havner en på avveie, sier Boe.
Fører på villspor
Winters skriver også i notatet at kommunestyret har gitt rådmannen ansvar for å følge opp
varsleren i ordinære administrativt spørsmål, og han har pekt på at rådmannen ikke har noen
personlige interesse i utfallet i saken på en måte som skulle gjøre ham inhabil.
– Det fører på villspor å gjøre nummer av om rådmannen har «personlig interesse» i saken.
Det er ikke det som er temaet i forvaltningsloven § 6, det er om rådmannen enten er «part» i
varselet mot ham selv eller om han har så nær tilknytning til varselet at «særegne forhold
foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet», sier Boe.
Part er ikke avgjørende
Han mener videre at om rådmannen skal betegnes som «part» eller ikke i saken, er ikke
avgjørende for om han er inhabil eller ikke i denne konkrete saken.
– All den stund rådmannen under enhver omstendighet sto så nær varselet at «særegne
forhold» foreligger «om er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet». Den som anklages,
kan naturligvis verken behandle anklagen som saksforbereder for kommunen eller som
beslutningstaker, sier Boe.
Han mener at KS-advokaten går utenom poenget ved å gi inntrykk av at saken bare dreier
seg om «uenighet» mellom varsleren og rådmannen. Hvis det er slik at varsleren ble møtt
med gjengjeldelse av ledelsen fordi hun varslet mot uregelmessigheter ved retakseringen av
eiendomsskatt, mener Boe at svaret om inhabilitet sier seg selv.
– Er det dette varselet mot rådmannen handler om, lar det seg vanskelig gjøre uten
prokuratorknep eller forutinntatthet å komme til en annen konklusjon på
inhabilitetsspørsmålet enn den ovennevnte. Hvor godt fundert varselet er, må nemlig ikke
blandes sammen med hvordan varsel skal håndteres, slik KS-advokat Winters gjør, sier Boe.
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Eventuelt
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
09.12.2019

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
19/315 - 2
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges frem uten forslag til vedtak.
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Saknr
46/19

Godkjenning av protokoll fra dagens møte
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
09.12.2019

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
19/315 - 3
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 09.12.2019, godkjennes.
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