Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Melhus kommune
Arkivsak:

19/184

Møtedato/tid:

16.09.2019 Kl 14:00

Møtested:

Rådhuset, Formannskapssalen

Møtedeltakere:
Aud H. Kvalvik, leder
Eirik Grøset Sund, nestleder
Morten Wehn
Sidsel Bodsberg
Anne Marte Høgsnes
Forfall:
Andre møtende:
Rådmannen
Eva J. Bekkavik, Konsek Trøndelag IKS

Kopi: Varamedlemmer til orientering, ordfører, rådmann, Revisjon Midt-Norge SA

Møtet avvikles for åpne dører, i tråd med kommuneloven § 31.
Eventuelle forfall, eller spørsmål om habilitet, meldes til Konsek Trøndelag IKS
v/Eva J. Bekkavik på telefon 468 51 950, eller e-post: eva.bekkavik@konsek.no
Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Trondheim, 09.09.2019

Aud H. Kvalvik (sign.)
Leder av kontrollutvalget

Eva J. Bekkavik
seniorrådgiver
Konsek Trøndelag

1

Sakliste
Saksnr.
25/19
26/19
27/19
28/19
29/19
30/19
31/19
32/19

Sakstittel
Oppfølging av orienteringen om Buen sykehjem - primærkontakter
Oppfølging av politiske vedtak i Melhus kommune
Kontrollutvalgets virksomhet, valgperioden 2015-2019
Budsjettkontroll pr. 31.08.2019
Forslag til økonomiplan 2020 -2023 med budsjett for 2020 for kontrollutvalget
Referatsaker
Eventuelt
Godkjenning av protokoll fra dagens møte
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Oppfølging av orienteringen om Buen sykehjem - primærkontakter
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
16.09.2019

Saknr
25/19

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
15/176 - 19
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.
Vedlegg
Oppfølging av orienteringen om Buen sykehjem
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 ønsker å følge opp orienteringen som ble gitt og vedtok på sitt møte
03.06.2019 å be rådmannen om en ny orientering om Buen sykehjem (sak 23/19 Eventuelt).
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.
Kontrollutvalgets sekretariat har i brev av 11.07.2019 bedt rådmannen om å gi
kontrollutvalget en orientering om primærkontakter på utvalgets møte 16.09.2019.
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.: 15/176-18
Oppgis ved alle henvendelser
Vår dato: 11.07.2019

Melhus kommune
Rådhuset
7224 MELHUS

Oppfølging av orienteringen om Buen sykehjem
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 ønsker å følge opp orienteringen som ble gitt og vedtok på sitt møte 03.06.2019
å be rådmannen om en ny orientering om Buen sykehjem (sak 23/19 Eventuelt).
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.
Under henvisning til kontrollutvalgets vedtak i sak 23/2019, ber vi herved om at
rådmannen i Melhus kommune orienterer på kontrollutvalgets møte 16.09.2019 og
09.12.2019.

Med hilsen
Konsek Trøndelag IKS
Eva J. Bekkavik
seniorrådgiver

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

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

Møtedato
16.09.2019

Saknr
26/19

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
18/86 - 10
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 18.06.2019
Formannskapet 03.09.2019
Formannskapet 20.08.2019
Formannskapet 25.06.2019 - Tilleggssak
Formannskapet 25.06.2019
Formannskapet 11.06.2019 - Tilleggssak2
Formannskapet 11.06.2019 - Tilleggssak
Formannskapet 11.06.2019
Formannskapet 04.06.2019 - Tilleggssak
Formannskapet 04.06.2019
Komite for helse og omsorg 04.09.2019
Komite for helse og omsorg 05.06.2019 - Tilleggssakliste
Komite for helse og omsorg 05.06.2019
Komite for teknikk og miljø 05.09.2019
Komite for teknikk og miljø 06.06.2019
Komite for oppvekst og kultur 04.09.2019
Saksutredning
I henhold til bestemmelsene om kontroll og tilsyn i kommuneloven skal kontrollutvalget føre
tilsyn med den kommunale forvaltningen på kommunestyrets vegne. Videre går det i forskrift
om kontrollutvalg frem at kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets vedtak i tilknytning til
behandlingen av regnskapet, revisjonsberetningen eller forvaltningsrevisjonsrapporter blir
fulgt opp.
I tråd med kontrollutvalgets vedtak i sak 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 03.06.2019. Kontrollutvalgets
sekretariat tar høyde for gjennomgang av disse sakene i møtet.
Kontrollutvalget har fordelt oppfølging av utvalgene på følgende måte:
Eirik: Kommunestyret og lokalpressen
Aud: Formannskapet
Morten: Komite for teknikk og miljø
Sidsel: Komite for helse og omsorg
Anne Marte: Komite for oppvekst og kultur
Kommunestyrets sak 57/2019 og 58/2019 er lagt inn 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
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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.
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 28.05.2019 – 09.09.2019, foreslår
kontrollutvalgets sekretariat at følgende saker videreføres til oppfølging:

Kontrollutvalget i Melhus kommune – saker til oppfølging pr. 09.09.2019:
Sak

Tittel

Kommentar

KS
8/19

Forvaltningsrevisjonsrapport
håndtering av habilitet i
folkevalgte organ, korr. rapport

1)

2)

3)

4)

5)

6)

KS
Forvaltningsrevisjonsrapport
57/19 innbyggerkommunikasjon

KS
Forvaltningsrevisjonsrapport
58/19 økonomi- og kostnadsstyring

Til
oppfølging

Kommunestyret tar korrigert
forvaltningsrevisjonsrapport Håndtering av
habilitet i folkevalgte organ til orientering.
Kommunestyret ber alle representanter i
styrer, råd og utvalg om å følge
Forvaltningsloven § 8 tredje avsnitt, første
setning (medlem skal i god tid si fra om forhold
som gjør eller kan gjøre ham ugild).
Kommunestyret ber rådmannen om å ha mer
fokus på systematisk opplæring av de
folkevalgte i habilitetsregelverket, både ved
oppstart og underveis i perioden.
Kommunestyret ber rådmannen om å ha mer
fokus på systematisk opplæring av
administrasjonen i habilitetsregelverket.
Kommunestyret ber rådmannen om å legge
frem et forslag til retningslinjer for kriterier for
valg av representanter til styre i kommunale
selskap.
Kommunestyret ber rådmannen om å gi
kontrollutvalget en skriftlig tilbakemelding
innen 20.05.2019.

Kontrollutvalgets møte 03.06.2019
Rådmannen har i brev av 27.05.2019 gitt
tilbakemelding til kontrollutvalget.
Rådmannen ga i tillegg en orientering på utvalgets
møte.
Utvalget anser kommunestyrets vedtak som fulgt
opp, saken avsluttes.
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.
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.
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KU-møte
09.12.2019

KU-møte
09.12.2019

Møteinnkalling
Kommunestyret

18.06.2019

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.
Orienteringer først i møtet:
30 min Orienteringer fra politiet v/ Elisabeth E. Eriksen
30 min Orientering om ReMidt IKS v/ Erik Fenstad, Envina

Saksliste
PS 37/19

19/2805

Åpent

Rapport refererte journalposter tom 11.6.2019 Møte i Kommunestyret den
18.06.2019

PS 38/19

19/2805

Åpent

Rapport Delegerte vedtak tom 11.06.2019 Møte i Kommunestyret den 18.06.2019

PS 39/19

19/2712

Åpent

Etablering av Miljøselskapet ReMidt IKS

PS 40/19

19/2241

Åpent

Samarbeidsavtale Melhus kommune og Politistasjon Sør

PS 41/19

19/2248

Åpent

Endring av seksualundervisning i Melhus kommune

PS 42/19

16/5625

Åpent

Detaljregulering Rønningen panorama, Planid 2016023 - 2.gangs behandling

PS 43/19

17/4227

Åpent

Detaljregulering av Rønningstrøa, del av gnr/bnr 112/3, Planid 2018003 - 2.gangs
behandling

PS 44/19

18/4574

Åpent

Detaljregulering snuplass for buss Losavegen/Lebergsvegen, Planid 2018011 - 2.
gangs behandling
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PS 45/19

17/2468

Åpent

Detaljregulering Korsvegen barnehage, planid 2017009 - 2.gangs behandling

PS 46/19

19/534

Åpent

Smartere Melhus - digitaliseringsstrategi 2019-2023

PS 47/19

19/2149

Åpent

Revisjon av etiske retningslinjer for Melhus kommune

PS 48/19

19/1727

Åpent

Revisjon av Eiendomsskattevedtekter

PS 49/19

19/2554

Åpent

Tertialrapport 1/2019

PS 50/19

19/561

Åpent

NYTT KULTURSKOLEBYGG

PS 51/19

19/2260

Åpent

Eierskapsmelding for Melhus kommune 2018

PS 52/19

19/2617

Åpent

Justering av normsatser for utbetaling av økonomisk sosialhjelp i Melhus kommune

PS 53/19

19/2726

Åpent

Søknad om skjenkebevilling Viva Milan Colak, Ler

PS 54/19

19/1779

Åpent

Friluftsplan 2019

PS 55/19

19/1786

Åpent

Hovedplan veg 2019 - 2023

PS 56/19

19/2530

Åpent

Kontrollutvalgets årsmelding 2018

PS 57/19

19/2785
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Åpent

Kontrollutvalget - forvaltningsrevisjonsrapport innbyggerkommunikasjon

PS 58/19

19/2787

Åpent

Kontrollutvalget - forvaltningsrevisjonsrapport økonomi- og kostnadsstyring

PS 59/19

19/1785

Åpent

Mulige innsparingstiltak politisk område

PS 62/19

17/5183

Åpent

Responssenter

PS 60/19

18/5231

Åpent

God og sunn skolemat fremmer læring, del 2.

PS 61/19

19/2247

Åpent

Interpellasjon - Svømmedyktige barn, også utenfor bassengene Kommunestyret
14.05.2019

FO 9/19

19/2768

Åpent

Interpellasjon - klimakrisen som nasjonal nødsituasjon Kommunestyret 18.06.2019

Melhus kommune, 11.06.2019
Gunnar Krogstad
møteleder

Mari Grongstad
møtesekretær
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Møteinnkalling
Formannskapet

03.09.2019

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 98/19

19/3664

Åpent

Refererte journalposter
Møte i Formannskapet 03.09.2019

PS 99/19

19/3664

Åpent

Delegerte vedtak
Møte i Formannskapet den 03.09.2019

PS 100/19

19/482

Åpent

Søknad om dispensasjon fra KPA for oppgradering av Sagbergfossen kraftstasjon på
gnr/bnr 26/8

PS 101/19

19/736

Åpent

Tilleggssøknad startlån og boligtilskudd fra Husbanken 2019

PS 102/19

19/2171

Åpent

Høring - Miljøpakkens handlingsprogram 2020 - 2023

PS 103/19

19/3661

Åpent

Finansielle nøkkeltall for Melhus kommune

Melhus kommune, 27.08.2019
Gunnar Krogstad
møteleder

Mari Grongstad
møtesekretær
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Møteinnkalling
Formannskapet

20.08.2019

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 94/19

19/3485

Åpent

Rapport delegerte vedtak

PS 95/19

18/3768

Åpent

Saksframlegg Detaljregulering Bergljots veg 2 - gnr/bnr 36/147 - 1. gangsbehandling
Planid 2018009

PS 96/19

18/4408

Åpent

Saksframlegg detaljreguleringsplan Åsaringen gnr/bnr 238/37 - 1. gangsbehandling
Planid 2018013

PS 97/19

19/3412

Åpent

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

Melhus kommune, 13.08.2019
Gunnar Krogstad
møteleder

Mari Grongstad
møtesekretær
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Møteinnkalling
Formannskapet

25.06.2019

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.

Tilleggssaksliste
PS 93/19

19/2904

Åpent

Smak og Opplev Melhus til Trøndersk Matfestival - Søknad om økonomisk støtte

Melhus kommune, 21.06.2019
Gunnar Krogstad
møteleder

Mari Grongstad
møtesekretær
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Møteinnkalling
Formannskapet

25.06.2019

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 85/19

19/2893

Åpent

Rapport delegerte vedtak
Formannskapet 25.6.2019

PS 86/19

17/3425

Åpent

Klage på vedtatt detaljregulering - 97/2 og 97/48 Østerdalsvollen Plan-ID 2017011

PS 87/19

19/1082

Åpent

gnr/bnr/ 177/5, 177/3 - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av
to parseller i LNF i område .

PS 88/19

17/4467

Åpent

Saksframlegg Detaljregulering for Sagmoen, Gåsbakken - 1.gangsbehandling Plan-ID
2017014

PS 89/19

18/3768

Åpent

Saksframlegg Detaljregulering Bergljots veg 2 - gnr/bnr 36/147 - 1. gangsbehandling
Planid 2018009

PS 90/19

15/4598

Åpent

Detaljregulering Voll massetipp, planid 2017003 - 1.gangs behandling

PS 91/19

16/4972

Åpent

Detaljregulering Drammensvegen 64, plan-id 2016026 - 1.gangs behandling

PS 92/19

19/2459

Åpent

Detaljregulering S1 + S4 Ler - forhåndsavklaring om høyder
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Melhus kommune, 18.06.2019
Gunnar Krogstad
møteleder

Mari Grongstad
møtesekretær
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Møteinnkalling
Formannskapet

11.06.2019

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.

Tilleggssaksliste
PS 84/19

19/2555

Åpent

Endring av den politiske organiseringen i Melhus kommune - forslag fra
formannskapets arbeidsutvalg

Melhus kommune, 11.06.2019
Gunnar Krogstad
møteleder

Mari Grongstad
møtesekretær
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Møteinnkalling
Formannskapet

11.06.2019

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.

Tilleggssaksliste
PS 83/19

19/2712

Åpent

Etablering av Miljøselskapet ReMidt IKS

Melhus kommune, 07.06.2019
Gunnar Krogstad
møteleder

Mari Grongstad
møtesekretær
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Møteinnkalling
Formannskapet
Formannskapssalen,
Melhusrådhus2.etg

11.06.2019
10:00

Forfallmeldestil telefon 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kommune.no
Varamedlemmermøter etter nærmereavtale.Mulig spørsmålom inhabilitet meldesinn så snart sommulig

Saksliste
PS77/19

15//3426

Åpent

2. gangsbehandling–områdeplanfor Melhussentrum

PS78/19

19/2703

Åpent

Referertejournalpostertom 4.6.2019

PS79/19

16/5625

Åpent

DetaljreguleringRønningenpanorama,Planid2016023- 2.gangsbehandling

PS80/19

17/4227

Åpent

Detaljreguleringav Rønningstrøa,del av gnr/bnr 112/3, Planid2018003- 2.gangs
behandling

PS81/19

19/1786

Åpent

Hovedplanveg2019- 2023

PS82/19

19/1785

Åpent

Mulige innsparingstiltakpolitiskområde

Melhuskommune,05.06.2019
GunnarKrogstad
møteleder

Mari Grongstad
møtesekretær
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Møteinnkalling
Formannskapet

04.06.2019

Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg

13:00

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.

Tilleggssaksliste
PS 76/19

15/3426

Åpent

2. gangs behandling - områdeplan for Melhus sentrum

Melhus kommune, 29.05.2019
Gunnar Krogstad
ordfører

Mari Grongstad
møtesekretær
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Møteinnkalling
Formannskapet
Formannskapssalen,
Melhusrådhus2.etg

04.06.2019
13:00

Forfallmeldestil telefon 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kommune.no
Varamedlemmermøter etter nærmereavtale.Mulig spørsmålom inhabilitet meldesinn så snart sommulig
Agenda:
Kl.10.00
Kl.13.00–13.30

Åpningav Sagauka
Generalforsamling
LundemoBrukAS

Saksliste
PS67/19

19/1057

Åpent

Klagesak- 33/1 Dispensasjon- Fradelingkårbolig

PS68/19

17/2468

Åpent

DetaljreguleringKorsvegenbarnehage,planid2017009- 2.gangsbehandling

PS69/19

18/4670

Åpent

Modell for finansieringav fellesinfrastrukturmv i henholdtil
rekkefølgebestemmelser
Melhussentrum

PS70/19

19/1727

Åpent

Revisjonav Eiendomsskattevedtekter

PS71/19

19/2248

Åpent

Endringav seksualundervisning
i Melhuskommune

PS72/19

19/534

Åpent

SmartereMelhus- digitaliseringsstrategi
2019-2023

PS73/19

19/2554

Åpent

Tertialrapport1/2019

PS74/19

19/2260

Åpent

Eierskapsmelding
for Melhuskommune2018
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Melhuskommune,28.05.2019
GunnarKrogstad
ordfører

Mari Grongstad
møtesekretær
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Møteinnkalling
Komite for helse og omsorg

04.09.2019

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
-

Forebyggende folkehelsearbeid i Melhus kommune ved rådgiver folkehelse Signy Ryther Overbye

Saksliste
PS 20/19

19/3691

Åpent

Refererte journalposter - Møte i Komite for helse og omsorg den 04.09.2019

PS 21/19

17/5183

Åpent

Vertskommuneavtale Værnesregionen responssenter

PS 22/19

19/3681

Åpent

Leve hele livet - En kvalitetsreform for eldre

PS 23/19

19/3608

Åpent

Prosjekt Habilitering og rehabilitering, orientering om prosjektrapport

Melhus kommune, 29.08.2019
Anna Lina Mørreaunet Holm
møteleder

Ann Karin Viggen
møtesekretær
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Møteinnkalling
Komite for helse og omsorg

05.06.2019

Melhus rådhus, Formannskapssalen

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.

Saksliste
PS 19/19

19/2428

Åpent

Ledelsens gjennomgang helse og velferd 2019

Melhus kommune, 31.05.2019
Anna Lina Mørreaunet Holm
møteleder

Ann Karin Viggen
møtesekretær
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Møteinnkalling
Komite for helse og omsorg

05.06.2019

Melhus rådhus, Formannskapssalen

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
Støttekontaktordningen i Melhus ved Gry Marit Landmark og Jorunn Frengen Johansen

Saksliste
PS 12/19

19/2647

Åpent

Refererte journalposter - Møte i Komite for helse og omsorg den 05.06.2019

PS 13/19

17/5183

Åpent

Responssenter

PS 14/19

19/534

Åpent

Smartere Melhus - digitaliseringsstrategi 2019-2023

PS 15/19

19/2248

Åpent

Endring av seksualundervisning i Melhus kommune

PS 16/19

19/2617

Åpent

Justering av normsatser for utbetaling av økonomisk sosialhjelp i Melhus kommune

PS 17/19

19/2634

Åpent

Tertialrapport 1/19 med vedtakskontroll - Komite for helse og omsorg

PS 18/19

19/2635

Åpent

Rekruttering av sykepleiere - status og utfordringer 2018-2019

PS 19/19

19/2428

Åpent

Ledelsens gjennomgang helse og omsorg 2019
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Melhus kommune, 29.05.2019
Anna Lina Mørreaunet Holm
møteleder

Ann Karin Viggen
møtesekretær
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Møteinnkalling
Komite for teknikk og miljø

05.09.2019

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.

Orienteringer
1. Orientering om status rundt utfordringer knyttet Hoppekreps i Benna og hvordan reservevanns
situasjonen løses mellom Trondheim og Melhus i dag v/Hilde Bellingmo Trondheim kommune
2. Kort gjennomgang av status knyttet til badevannet ved Svorksjøen camping v/Morten Bostad

Saksliste
PS 50/19

19/3714

Åpent

Rapport refererte journalposter
Møte i Komite for teknikk og miljø den 05.09.2019

PS 51/19

19/3714

Åpent

Delegerte vedtak
Møte i Komite for teknikk og miljø den 05.09.2019

PS 52/19

19/1764

Åpent

Klagebehandling av avslått søknad om oppføring av plasthall - 20/2

PS 53/19

19/1242

Åpent

Klagebehandling på avslag om dispensasjon fra Plan- og bygningloven på gnr/bnr
137/78

PS 54/19

19/2574

Åpent

Forskrift om nedgravde oljetanker - Melhus kommune

PS 55/19

18/6551

Åpent

Forskrift om fettutskillere

PS 56/19

19/3668

Åpent

Frivillighetens/ Ungdommens hus på Lundamo

PS 57/19

18/6575
26

Åpent

Avløpsplan Gresjmovegen, Korsvegen 6273

FO 3/19

19/2648

Åpent

Interpellasjon - Kommunefugl Komite for teknikk og miljø 06.06.2019

FO 4/19

19/3670

Åpent

Spørsmål - Fremdrift på Brekkåsen, Hollumsvegen FV736 Komite for teknikk og miljø
05.09.2019

Melhus kommune, 29.08.2019
Mikal Kvaal
møteleder

Mari Grongstad
møtesekretær
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Møteinnkalling
Komite for teknikk og miljø

06.06.2019

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.
Befaring:
Etter saksliste/ møteslutt legges det opp for befaring innen VVA:
- Varmbu renseanlegg og lagerplass (VA og veg)
- Søreggen (veg)
- Teigen (VA)

Saksliste
PS 36/19

19/2649

Åpent

Rapport refererte journalposter
Møte i Komite for teknikk og miljø den 06.06.2019

PS 37/19

19/2649

Åpent

Rapport delegerte vedtak
Møte i Komite for teknikk og miljø den 06.06.2019

PS 38/19

19/534

Åpent

Smartere Melhus - digitaliseringsstrategi 2019-2023

PS 39/19

19/1843

Åpent

Høring - planprogram og hovedutfordringer for regional vannforvaltningsplan

PS 40/19

19/2574

Åpent

Forskrift om nedgravde oljetanker - Melhus kommune

PS 41/19

18/2620

Åpent

129/2 m.fl - Klagebehandling - bygging av landbruksveg til Aunvollen / Losavollen.

PS 42/19

18/2857

Åpent

133/1 Klagebehandling - bygging av landbruksveg fra Håvavollen til Grønlivollen.

PS 43/19

19/896

Åpent

Klage på vedtak om å søke om utslippstillatelse gnr/bnr 40/1
28

PS 44/19

19/766

Åpent

Motorferdsel i utmark - dispensasjon - ATV- Klage på vedtak Morten Langland

PS 45/19

19/2167

Åpent

BESTANDSPLAN - HJORTEVILT 2019 - 2021

PS 46/19

19/1779

Åpent

Friluftsplan 2019

PS 47/19

19/2644

Åpent

Bruk av fondsmidler for vedlikehold av kommunale veger og plasser

PS 48/19

19/1786

Åpent

Hovedplan veg 2019 - 2023

PS 49/19

19/2632

Åpent

Tertialrapport 1/19 med vedtakskontroll komite for teknikk og miljø

Melhus kommune, 29.05.2019
Mikal Kvaal
møteleder

Mari Grongstad
møtesekretær
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Møteinnkalling
Komite for oppvekst og kultur

04.09.2019

Melhus rådhus

09:00 - 00:00

Forfall meldes til telefon 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kommune.no
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Orienteringssaker:
- Digital satsing, status
- Rapport om Sagauka
- Bruk av anleggsfond
- «Et lag rundt eleven»

Saksliste
PS 21/19
Åpent

19/3700
Delegerte vedtak i Komite for oppvekst og kultur den 04.09.2019

PS 22/19
Åpent

19/3700
Refererte journalposter i møte i Komite for oppvekst og kultur den 04.09.2019

PS 23/19
Åpent

19/3668
Frivillighetens/ Ungdommens hus på Lundamo

PS 24/19
Åpent

19/3605
Ressursfordelingsmodell grunnskole

PS 25/19
Åpent

19/2297
Rapport på arbeid etter vedtatt kulturminneplan

Melhus kommune, 29.08.2019

Einar Gimse-Syrstad
møteleder

Magnhild Nordbø
møtesekretær
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Kontrollutvalgets virksomhet, valgperioden 2015-2019
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
16.09.2019

Saknr
27/19

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033, TI - &14
Arkivsaknr
16/16 - 13
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar rapportene til orientering og legger dem frem for nytt kommunestyre med
følgende innstilling:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets rapporter til orientering.
Vedlegg
Kontrollutvalgets virksomhet valgperioden 2015-2019
Rapportering på gjennomført forvaltningsrevisjon valgperioden 2015-2019
Rapportering på gjennomført selskapskontroll valgperioden 2015-2019
Saksutredning
Kontrollutvalget utøver tilsynsfunksjonen på vegne av kommunestyret. Av de mest sentrale
føringene som ligger til grunn for utvalgets arbeid er kommuneloven, forskrift om
kontrollutvalg og reglement for kontrollutvalget i Melhus kommune.
Kontrollutvalget rapporterer løpende til kommunestyret om arbeidet de utfører, både gjennom
årsmeldinger og ved framleggelse av rapporter om forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I
tillegg legges protokoller fra kontrollutvalgets møter frem for kommunestyret som referatsak.
Kontrollutvalgets virksomhet i årene 2015-2019 er oppsummert i en egen rapport.
Formålet med rapporten er fra kontrollutvalgets side å informere om utvalgets rolle og
funksjon, og at man på den måten kan gi føringer og signaler om lovmessige krav og om
formålet med sin egen virksomhet i valgperioden.
Rapporten inneholder innledningsvis en kort presentasjon av kontrollutvalget og
kontrollutvalgets rolle. Videre gir den en kortfattet oversikt over kontrollutvalgets oppgaver
slik de fremgår av de gjeldende bestemmelsene om tilsyn og kontroll i kommuneloven og i
forskriftene om revisjon og kontrollutvalg.
Som vedlegg til denne rapporten er det utarbeidet en oversikt over gjennomførte
forvaltningsrevisjoner og selskapskontroller i perioden 2015 – 2019.
I oversikten er det gjort rede for problemstilling, rapportens konklusjon, revisors anbefalinger,
kontrollutvalgets vedtak og kommunestyrets vedtak, samt den administrative oppfølgingen av
kommunestyrets vedtak.
Rapportene er utformet på en måte som gjør den egnet til bruk som grunnlag for informasjon
om tilsyn og kontroll til nytt kontrollutvalg og nytt kommunestyre.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalgets sekretariat viser til vedlagt rapport om utvalgets virksomhet i valgperioden
2015-2019, rapport om gjennomført forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Eventuelle
forslag til endringer i rapportene som fremkommer i kontrollutvalgets møte, innarbeides før
de legges frem for endelig behandling i kommunestyret.
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Kontrollutvalgets
virksomhet
valgperioden
2015-2019
Melhus kommune
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Innledning

1.

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

Om kontrollutvalget, mandat og sammensetning

2.

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

2.1

Kontrollutvalgets sammensetning i perioden

Medlemmer
Aud H. Kvalvik
Eirik Grøset Sund
Morten Wehn
Sidsel Bodsberg
Anne Marte Høgsnes

Varamedlemmer
Ola Huke
Merethe Draget
Ingrid Gangås Opedal
Ola Edvin Vie
Noralf Pallin Brækken

Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem

Utvalget størrelse, sammensetning og representasjon i kommunestyret er i henhold til
kravene i kommuneloven. I henhold til nye bestemmelser i kommuneloven skal minst ett av
medlemmene utgå fra kommunestyret, dette kravet er oppfylt. Kravene i kommuneloven til
jevn fordeling mellom kjønnene er ivaretatt.
Kontrollutvalget har i valgperioden erfart at det er veldig sårbart med kun en personlig vara.
Kontrollutvalget sendte på bakgrunn av dette en henvendelse til valgnemnda i Melhus
kommune med en anbefaling om en felles varaliste til kontrollutvalget fra og med
valgperioden 2019-2023

2.2

Reglement for kontrollutvalget

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

2.3

Rammer for utvalgets arbeid

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

•

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

•

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

•

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

1
2
3

Jf. kommuneloven § 77.1
April 2012
Desember 2013.
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•

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

•

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

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

2.4

Kontrollutvalgets ressurser

2.4.1 Sekretariat
Kontrollutvalget har sekretariatsbistand fra Konsek Trøndelag IKS, selskapet har 36 eiere.
Sekretariatet skriver saksframstillinger, bistår kontrollutvalget i praktisk tilrettelegging og
oppfølging av møter, utarbeider forslag til plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll,
samt følger opp vedtak. I det løpende arbeidet er sekretariatet bindeledd mellom utvalg og
revisjonsselskap, og utfører oppgaver på vegne av kontrollutvalget.
2.4.2 Revisjon
Melhus kommune er medeier i og har avtale om levering av revisjonstjenester med Revisjon
Midt-Norge SA.
2.4.3 Økonomi
For å utøve sin funksjon på en god måte har kontrollutvalget lagt vekt på å be
kommunestyret om økonomiske rammer som muliggjør en god nok aktivitet.
Mens den samlede kontroll- og tilsynsvirksomheten i 2016 hadde et budsjett på 1.601.000
kroner er tilsvarende for 2019 kroner 1.676.563. Av dette utgjør i 2019 ca. 71 % honorar til
Revisjon Midt-Norge IKS, ca. 22 % honorar til KonSek Midt-Norge IKS og ca. 7 % benyttes til
aktivitet i kontrollutvalget (inkl. lønn).
Kontrollutvalget oppfatter dette som en økonomisk situasjon som setter dem i stand til å
ivareta oppgavene sine, men likevel innen nøkterne rammer som for ressursbruken.
Honorar til revisjons- og sekretariats selskapene har fulgt innstillinger gjort i de respektive
representantskapene/årsmøtet.

3.

Lovpålagte oppgaver

3.1

Regnskapsrevisjon

Kontrollutvalget behandler saker om regnskapsrevisjon på flere møter gjennom året.
Det er etablert rutiner for orienteringer fra oppdragsansvarlig revisor i forbindelse med
avleggelse av revisjonsberetning, rapportering om enhetsbesøk og om planlegging og status
i revisjonsarbeidet.
Kontrollutvalget har avgitt uttalelse til kommunens regnskaper i valgperioden, uttalelsene er
fremlagt for formannskapet og har inngått som beslutningsgrunnlag ved kommunestyrets
behandling og vurdering av regnskapene.
Kontrollutvalget har avgitt følgende uttalelser til regnskapet for Melhus kommune i
valgperioden:
2015: Sak 13/2016: Kontrollutvalget hadde ingen merknader til regnskapet og
anbefalte kommunestyret å godkjenne regnskapet for 2015.
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2016: Sak 10/2017: Kontrollutvalget hadde ingen merknader til regnskapet og
anbefalte kommunestyret å godkjenne regnskapet for 2016.
2017: Sak 08/2018: Kontrollutvalget hadde ingen merknader til regnskapet og
anbefalte kommunestyret å godkjenne regnskapet for 2017.
2018: Sak 11/2019: Kontrollutvalget hadde ingen merknader til regnskapet og
anbefalte kommunestyret å godkjenne regnskapet for 2018

3.2

Forvaltningsrevisjon

Kontrollutvalget skal utrede behovet for, planlegge og bestille forvaltningsrevisjoner i
kommunen og resultatene fra arbeidet skal rapporteres til kommunestyret.
3.2.1 Gjennomførte forvaltningsrevisjoner
Kontrollutvalget har i valgperioden behandlet 6 forvaltningsrevisjonsprosjekter:
− Buen sykehjem – medvirkning og etterlevelse av regelverket (sak 5/2016)
− Mobbing i grunnskolene (sak 2/17)
− Skolehelsetjenesten (sak 15/17)
− Håndtering av habilitet i folkevalgte organ (sak 41/18)
− Innbyggerkommunikasjon (sak 18/19)
− Økonomi- og kostnadsstyring (sak 19/19)
Det er utarbeidet en egen rapport om forvaltningsrevisjonene, se vedlegg. Det redegjøres
her for problemstillinger, politisk behandling og vedtak, samt hvordan vedtakene er fulgt opp
av administrasjonen.
Utvalget mener å ha satt fokus på viktige områder i sine prosjekter, men vil samtidig
understreke betydningen av å gjennomføre relevante forvaltningsrevisjoner i alle deler av
kommunens virksomhet. Kontrollutvalgets rolle som bestiller er svært viktig i denne
sammenhengen, særlig når det gjelder å velge riktig tidspunkt for undersøkelsene og ikke
minst være konkret med tanke på hva som skal undersøkes og hva man ønsker svar på.
Dette er en oppgave som det påtroppende kontrollutvalget anbefales å gi høy prioritet.

3.3

Selskapskontroll

En forutsetning for å kunne føre kontroll med om kommunens formål med eierskap blir
ivaretatt, er at dette er tilstrekkelig klarlagt fra kommunen sin side.
Melhus kommune har etablert et eget eierskapsutvalg, utvalget har utarbeidet et
eierstrategidokument med informasjon om styrearbeid og informasjon om de enkelte
selskaper Melhus kommune har eierandeler i.
Kontrollutvalget skal kontrollere at selskapene som kommunen har eierandeler i blir drevet i
tråd med politiske vedtak og lovverket. Utvalget skal også føre kontroll med at formålet med
eierskapet blir ivaretatt og at eierstyringen er god.
Det er lagt opp til at plan for selskapskontroll utarbeides to ganger i valgperioden, slik at
kommunestyret får større muligheter til å gi signaler og dermed påvirke prioriteringer som
gjøres. Kontrollutvalget har utarbeidet to planer for selskapskontroll i valgperioden, 20152016 og 2017-2019.
Som et ledd i å skaffe seg informasjon i tilknytning til arbeidet med selskapskontroll, inviterte
kontrollutvalget Melhus Utviklingsarena AS (utvalgets møte i september 2018) og Envina
IKS (utvalgets møte i desember 2018) til å orientere om selskapene.
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3.3.1 Gjennomførte selskapskontroller
Kontrollutvalget her i valgperioden behandlet en selskapskontroll:
− Envina IKS (sak 18/2016)
Det er utarbeidet en egen rapport om selskapskontrollen, se vedlegg. Det redegjøres her for
problemstillinger, politisk behandling og vedtak, samt hvordan vedtakene er fulgt opp.

3.4

Påseansvar overfor revisor

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

4.

Annet arbeid i utvalget

4.1

Møter

Det har gjennom hele perioden vært avholdt ca. 6 møter pr år. En slik møtefrekvens viser
seg passende når det gjelder omfanget saker som behandles i utvalget. Utvalget har
behandlet 187 saker i valgperioden 2015-2019, møtene er avholdt på rådhuset.
Ved mange av møtene som er holdt på rådhuset har det vært gitt orienteringer fra
administrasjonen.
Protokoller fra kontrollutvalgets møter er oversendt kommunestyret som trykt referatsak.
Kontrollutvalgets saker ligger åpent på sekretariatets hjemmesider:
www.konsek.no/kontrollutvalg/melhus/
Oversikt over saker behandlet i kontrollutvalget i valgperioden 2015 -2019 ligger helt til slutt i
denne rapporten.

4.2

Saker

En stor del av kontrollutvalgets saksbehandling omfatter forhold de er pålagt å arbeide med,
gjennom kravene i kommunelovens § 77 og forskrift om kontrollutvalg. Hvilket fokus som
velges i de ulike arbeidsoppgavene er det i stor grad opp til utvalget å definere selv.
Kontrollutvalgets saksbehandling er ikke sammenfattet i noe årshjul, men det er likevel et
visst mønster fra år til år hvilke saker som kommer opp til ulike tider.
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I tillegg til de kjente saksområdene hender det at utvalget får henvendelser fra innbyggere
eller kommunestyret, som berører områder som kan være innenfor kontrollutvalgets
myndighetsområde.
Kontrollutvalget har i valgperioden fått følgende henvendelser:
− Ny E6 Melhus
Påstand fra innbyggere om at forvaltningen i denne saken ikke hadde foregått i samsvar
med gjeldende lover og regler.
Kontrollutvalget ba rådmannen dokumentere alle innkallinger, sakspapirer og befaringer i
forbindelse med E6-saken.
Kontrollutvalget ba videre om å få dokumentert om hvordan spørsmålet om habilitet var
håndtert og behandlet på hvert møte, samt en oversikt over hvem som var tilstede på
møtene i planutvalget.
Det viste seg at det var brudd på reglene om møteoffentlighet og habilitetsvurderinger
Vedtak i kontrollutvalget:
Kontrollutvalget forventer at Forvaltningsloven og Kommuneloven vedr.
habilitetsvurderinger, også når det gjelder protokollføring og lovhenvisning, følges.
Kontrollutvalget forventer at Kommuneloven følges vedr. møteoffentlighet i alle
folkevalgte organer.
Kontrollutvalget minnet samtidig på om at Kommuneloven §§29 - 35 er gjeldende for
møtene i planutvalget i Melhus kommune.
−

Korsvegen Næringspark DA
Kontrollutvalget drøftet henvendelsen fra Korsvegen Næringspark DA.
I henvendelsen vises det til en muntlig avtale mellom Korsvegen Næringspark DA og
Melhus kommune om kjøp av et bygg. Med bakgrunn i at det ikke finnes skriftlig
dokumentasjon vedr. den nevnte avtale om kjøp, så hadde ikke kontrollutvalget noen
forutsetning for å uttale seg om saken.

−

Envina IKS og Metrovann
Kontrollutvalget anså henvendelsen fra innbygger vedr. renovasjonspriser og Metrovann
sin bygging ved Benna som en klage. Kontrollutvalget presiserte at utvalget ikke er et
klageorgan og ønsket derfor ikke å gå videre med saken.

−

Habilitet i styrer, råd og utvalg
Henvendelsen kom etter et oppslag i Trønderbladet om inhabilitet og usunt politisk
arbeid. Kontrollutvalget fastslo at det fortsatt var mangler ved habilitetsvurderinger i
Melhus kommune og ønsket å få gjennomført en forvaltningsrevisjon på håndtering av
habilitet i folkevalgte organ (rapport behandlet i kommunestyret 29.01.2019)

Kontrollutvalget har fått orientering fra rådmannen om følgende:
− Oppfølging av politiske vedtak
− Varslingsrutiner
− Buen sykehjem
− Kraft- og næringsfond
− Massedeponi og grusuttak
− Nye personvernregler (GDPR)
− Helsestasjon- og skolehelsetjenesten (orientering og besøk)
− Staus på næringsarbeidet
− Buen sykehjem (2019)
Som et ledd i en samordning av tilsynsarbeidet mellom blant annet Fylkesmannen og
kommunale kontrollutvalg, har kontrollutvalget i Melhus kommune fått rapporter, som
Fylkesmannen utarbeider etter tilsyn i kommunene, fremlagt som orienteringssaker. I
valgperioden 2015 – 2019 har følgende rapporter blitt fremlagt:
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−
−
−
−
−

Tilsyn med barn i fosterhjem
Tilsyn med barnehagemyndighetenes forvaltningskomptetanse
Forvaltningskontroll landbruksforvaltning
Tilsyn med midlertidig botilbud i Melhus kommune
Tilsyn med arkivene i Melhus kommune

4.3

Opplæring og faglig samarbeid

Alle medlemmer i kontrollutvalget har fått tilbud om å delta i opplæring og faglig samarbeid
gjennom Konsek Trøndelag IKS, Norges kommunerevisorforbund og Forum for kontroll og
tilsyn.
Utvalget har i valgperioden deltatt på den årlige Samling for kontrollutvalg i regi av Konsek
Trøndelag IKS i 2015, 2016 og 2017. Utvalget har også deltatt på Norges
kommunerevisorforbunds samling for kontrollutvalg i 2016 og 2017.
Kontrollutvalget er medlem i Forum for Kontroll og Tilsyn. Årsmøtet arrangeres i tilknytning til
nasjonal konferanse som blir avholdt i mai/juni hvert år. Kontrollutvalget deltok på
konferansen og årsmøtet i 2017.

5.

Erfaringer fra arbeidet i valgperioden 2015 - 2019

5.1

Forholdet til politisk ledelse

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

5.2

Forholdet til administrativ ledelse

Kontrollutvalget opplever å ha gode relasjoner til administrativ ledelse og stor nytte av positiv
dialog om generelle forhold i kommunen og i forbindelse med konkrete prosjekter og
oppgaver. Administrasjonen gir informasjon og deltar i møter når kontrollutvalget ber om
deres tilstedeværelse, og gir uttrykk for en forståelse for kontrollutvalgets rolle og arbeid.
Utvalget har lagt vekt på å lytte til signaler fra administrasjonen blant annet ved å ha
samtaler og være åpne for innspill i arbeidet med plan for forvaltningsrevisjon. Denne
informasjonen har vært nyttig i kontrollutvalgets utvelgelse av prosjekter.
Når det gjelder kommunikasjonen i forbindelse med de enkelte prosjektene eller
revisjonsarbeidet for øvrig er det revisorenes område, og ikke noe kontrollutvalget involverer
seg i.
Kontrollutvalget har ansvar for oppfølgingen av kommunestyrets vedtak i kontroll- og
tilsynssaker. Administrasjonen synes å ha lojalitet til vedtakene.
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6.

Oppsummering

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

Melhus 16.09.2019

40

Møtedato
09.11.2015

07.12.2015

29.02.2016

25.04.2016

13.06.2016

05.09.2016

07.11.2016

Saksnr
36/15
37/15
38/15
39/15
40/15
41/15
42/15
43/15
44/15
45/15
46/15
47/15
48/15
49/15
01/16
02/16
03/16
04/16
05/16
06/16
07/16
08/16
09/16
10/16
11/16
12/16
13/16
14/16
15/16
16/16
17/16
18/16
19/16
20/16
21/16
22/16
23/16
24/16
25/16
26/16
27/16
28/16
29/16
30/16
31/16
32/16
33/16
34/16
35/16
36/16

Sakstittel
Kontrollutvalget - funksjon, oppgaver og rolle
Revisjon Midt-Norge IKS - Presentasjon og orientering
Selskapskontroll Envina IKS - prosjektplan
Henvendelse til kontrollutvalget vedr. ny E6 Melhus
Henvendelse fra Korsvegen Næringspark DA
Referatsaker
Eventuelt
Ny E6 Melhus - dokumentasjon vedr. møter
Den finansielle revisjonen i Melhus kommune - Orientering fra revisor
Profilering av kontrollutvalgets arbeid og mediehåndtering - diskusjonssak
Forslag til møteplan 1. halvår 2016
Referatsaker
Eventuelt
Godkjenning av protokoll fra dagens møte
Kontrollutvalgets arbeid med overordnet analyse
Orientering til kontrollutvalget vedr. oppfølging av politiske vedtak
Henvendelse til kontrollutvalget fra innbygger vedr. Envina IKS og Metrovann
Ny E6 - Dokumentasjon, habilitetsvurderinger og møteoffentlighet
Forvaltningsrevisjonsrapport Buen sykehjem
Forvaltningsrevisjonsrapport Utleieboliger - rådmannens oppfølging av vedtak
Avtaler mellom kontrollutvalget og Revisjon Midt-Norge IKS
Kontrollutvalgets årsmelding 2015
Referatsaker
Eventuelt
Godkjenning av protokoll fra dagens møte
Rutiner for møteoffentlighet, habilitetsvurderinger og protokollføring Orientering fra rådmannen
Regnskap og revisjonsberetning for 2015 – Kontrollutvalgets uttalelse
Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2018
Referatsaker
Eventuelt
Godkjenning av protokoll fra dagens møte
Rapport fra selskapskontroll med Envina IKS
Bestilling av forvaltningsrevisjon
Forslag til møteplan for 2. halvår 2016
Referatsaker
Eventuelt
Godkjenning av protokoll fra dagens møte
Forvaltningsrevisjon mobbing i grunnskolen - prosjektplan
Budsjettkontroll pr. 22.08.2016
Forslag til økonomiplan 2017-2020 med budsjett for 2017 for kontrollutvalget
Referatsaker
Eventuelt
Godkjenning av protokoll fra dagens møte 05.09.2016
Bestilling av forvaltningsrevisjon
Forvaltningsrevisjonsrapport Buen sykehjem - rådmannens oppfølging av vedtak
Forvaltningsrevisjon Skolehelsetjenesten - prosjektplan
Den finansielle revisjonen i Melhus kommune - Orientering fra revisor
Referatsaker
Eventuelt
Godkjenning av protokoll fra dagens møte
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Møtedato
05.12.2016

06.03.2017

08.05.2017

12.06.2017

04.09.2017

06.11.2017

04.12.2017

Saksnr
37/16
38/16
39/16
40/16
41/16
42/16
43/16
44/16
01/17
02/17
03/17
04/17
05/17
06/17
07/17
08/17
09/17
10/17
11/17
12/17
13/17
14/17
15/17
16/17
17/17
18/17
19/17
20/17
21/17
22/17
23/17
24/17
25/17
26/17
27/17
28/17
29/17
30/17
31/17
32/17
33/17
34/17
35/17
36/17
37/17
38/17
39/17
40/17
41/17
42/17
43/17
44/17
45/17
46/17
47/17
48/17

Sakstittel
Plan for selskapskontroll 2017-2019
Forslag til møteplan 1. halvår 2017
Avtaler mellom kontrollutvalget og Revisjon Midt-Norge IKS
Tilsyn med barn i fosterhjem - Melhus kommunes egenvurdering
Kontrollutvalgets arbeidsform
Referatsaker
Eventuelt
Godkjenning av protokoll fra dagens møte
Orientering til kontrollutvalget vedr. varslingsrutiner
Forvaltningsrevisjonsrapport, mobbing i grunnskolene
Kontrollutvalgets arbeidsform
Tilsyn med barn i fosterhjem - orientering til kontrollutvalget
Kontrollutvalgets årsmelding 2016
Referatsaker
Eventuelt
Godkjenning av protokoll fra dagens møte
Orientering til kontrollutvalget vedr. Buen sykehjem
Regnskap og revisjonsberetning 2016 Melhus kommune – Kontrollutvalgets uttalelse
Orientering om sammenslåinger av revisjon og sekretariat
Referatsaker
Eventuelt
Godkjenning av protokoll fra dagens møte
Forvaltningsrevisjonsrapport vedr. Skolehelsetjenesten i Melhus kommune
Orientering til kontrollutvalget vedr. kraftfond og næringsfond
Forvaltningsrevisjon vedr. mobbing i grunnskolene - rådmannens oppfølging av vedtak
Eierskap og styring i kommunalt eide selskaper
Forslag til møteplan for 2. halvår 2017
Referatsaker
Eventuelt
Godkjenning av protokoll fra dagens møte
Orientering til kontrollutvalget vedr. massedeponi og grusuttak
Kontrollutvalgets arbeidsform
Tilsyn med barnehagemyndighetenes forvaltningskompetanse
Budsjettkontroll pr. 22.08.2017
Forslag til økonomiplan 2018-2021 med budsjett for 2018 for kontrollutvalget
Referatsaker
Eventuelt
Godkjenning av protokoll fra dagens møte
Den finansielle revisjonen i Melhus kommune - Orientering fra revisor
Forvaltningsrevisjon - fokusområder
Selskapskontrollarbeidet i 2018 og 2019
Envina IKS - orientering om oppfølging av vedtak
Selskapskontroll av Revisjon Midt-Norge IKS - oppfølging av kommunestyrets vedtak
Valg av revisor
Referatsaker
Eventuelt
Godkjenning av protokoll fra dagens møte
Habilitet i styrer, råd og utvalg
Kontrollutvalgets arbeidsform
Bestilling av forvaltningsrevisjon
Avtaler mellom kontrollutvalget og Revisjon Midt-Norge IKS
Tilsynsrapport forvaltningskontroll landbruksforvaltning - orientering til kontrollutvalget
Forslag til møteplan for 1. halvår 2018
Referatsaker
Eventuelt
Godkjenning av protokoll fra dagens møte
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Møtedato
26.02.2018

07.05.2018

Saksnr
01/18
02/18
03/18
04/18
05/18
06/18
07/18
08/18
09/18
10/18
11/18
12/18
13/18

10.09.2018

05.11.2018

03.12.2018

Godkjenning av protokoll fra dagens møte

15/18
16/18
17/18
18/18
19/18
20/18
21/18
22/18
23/18
24/18
25/18
26/18
27/18
28/18
29/18
30/18
31/18
32/18

Høringsutkast veileder - Hva kan kontrollutvalget forvente av oppgaveutførelse
og kompetanse fra sekretariatet
Orientering til kontrollutvalget vedr. nye personvernregler
Forvaltningsrevisjonsrapport håndtering av habilitet i folkevalgte organ
Forslag til møteplan for 2. halvår 2018
Oppfølging av politiske vedtak i Melhus kommune
Referatsaker
Eventuelt
Godkjenning av protokoll fra dagens møte
Melhus Utviklingsarena AS - orientering til kontrollutvalget
Gjennomgang av fokusområder i Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2018
Forvaltningsrevisjonsrapport håndtering av habilitet i folkevalgte organ - ny rapport
Bestilling av forvaltningsrevisjon
Oppfølging av politiske vedtak i Melhus kommune
Budsjettkontroll pr. 20.08.2018
Forslag til økonomiplan 2019 -2022 med budsjett for 2019 for kontrollutvalget
Referatsaker
Eventuelt
Godkjenning av protokoll fra dagens møte
Helsestasjon- og skolehelsetjenesten - orientering og besøk

33/18

Bestilling av forvaltningsrevisjon - Innbyggerkommunikasjon

34/18
35/18
36/18
37/18
38/18
39/18
40/18

Bestilling av forvaltningsrevisjon - Økonomi- og kostnadsstyring
Den finansielle revisjonen i Melhus kommune - Orientering fra revisor
Oppfølging av politiske vedtak i Melhus kommune
Referatsaker
Eventuelt
Godkjenning av protokoll fra dagens møte
Envina IKS- orientering til kontrollutvalget
Forvaltningsrevisjonsrapport håndtering av habilitet i folkevalgte organ korrigert rapport
Forvaltningsrevisjon Innbyggerkommunikasjon - prosjektplan
Forvaltningsrevisjon økonomi- og kostnadsstyring - prosjektplan
Henvendelse til kontrollutvalget om mulig brudd på etiske retningslinjer
Oppfølging av politiske vedtak i Melhus kommune
Forslag til møteplan for 1. halvår 2019
Referatsaker
Eventuelt
Godkjenning av protokoll fra dagens møte

14/18
11.06.2018

Sakstittel
Forvaltningsrevisjonsrapport skolehelsetjenesten - rådmannens oppfølging av vedtak
Forvaltningsrevisjon habilitet - prosjektplan
Oppfølging av politiske vedtak i Melhus kommune
Kontrollutvalgets årsmelding 2017
Referatsaker
Eventuelt
Godkjenning av protokoll fra dagens møte
Regnskap og revisjonsberetning 2017 Melhus kommune - Kontrollutvalgets uttalelse
Tilsyn med midlertidig botilbud i Melhus kommune - orientering til kontrollutvalget
Oppfølging av politiske vedtak i Melhus kommune
Referatsaker
Eventuelt

41/18
42/18
43/18
44/18
45/18
46/18
47/18
48/18
49/18
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Møtedato

Saksnr

25.02.2019

01/19

06.05.2019

03.06.2019

16.09.2019

02/19
03/19
04/19
05/19
06/19
07/19
08/19
09/19
10/19
11/19
12/19
13/19
14/19

Sakstittel
Forvaltningsrevisjonsrapport skolehelsetjenesten rådmannens oppfølging av vedtak, ny orientering
Orientering til kontrollutvalget - status på næringsarbeidet
Forvaltningsrevisjon Innbyggerkommunikasjon - revidert prosjektplan
Kontrollutvalgets årsmelding 2018
Oppfølging av politiske vedtak i Melhus kommune
Oppfølging av henvendelse til kontrollutvalget
Referatsaker
Eventuelt
Godkjenning av protokoll fra dagens møte
Buen sykehjem - orientering til kontrollutvalget
Regnskap og revisjonsberetning 2018 Melhus kommune - Kontrollutvalgets uttalelse
Oppfølging av politiske vedtak i Melhus kommune
Referatsaker
Eventuelt

15/19

Godkjenning av protokoll fra dagens møte

16/19
17/19
18/19
19/19
20/19
21/19
22/19
23/19
24/19
25/19
26/19
27/19
28/19
29/19
30/19
31/19
32/19

Forvaltningsrevisjonsrapport håndtering av habilitet i folkevalgte organ rådmannens oppfølging av vedtak
Tilsyn med arkivene i Melhus kommune - orientering til kontrollutvalget
Forvaltningsrevisjonsrapport innbyggerkommunikasjon
Forvaltningsrevisjonsrapport økonomi- og kostnadsstyring
Oppfølging av politiske vedtak i Melhus kommune
Forslag til møteplan for 2. halvår 2019
Referatsaker
Eventuelt
Godkjenning av protokoll fra dagens møte
Oppfølging av orienteringen om Buen sykehjem - primærkontakter
Oppfølging av politiske vedtak i Melhus kommune
Kontrollutvalgets virksomhet, valgperioden 2015-2019
Budsjettkontroll pr. 31.08.2019
Forslag til økonomiplan 2020 -2023 med budsjett for 2020 for kontrollutvalget
Referatsaker
Eventuelt
Godkjenning av protokoll fra dagens møte
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Gjennomført
forvaltningsrevisjon
valgperioden
2015-2019
Melhus kommune
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Utleieboliger
Rapport avlagt:
Problemstilling:

April 2015
Forvaltes kommunens boligsosiale arbeid i samsvar med boligsosial
handlingsplan og sentrale regler og anbefalinger?
Er driften av kommunens boligmasse (boligmasse til utleie) i samsvar med
anbefalinger og god ressursutnyttelse?

Rapportens konklusjon
Forvaltes kommunens boligsosiale arbeid i samsvar med boligsosial handlingsplan og
sentrale regler og anbefalinger?
Melhus kommune driver et målrettet boligsosialt arbeid, som følges opp systematisk gjennom
rapportering av tiltak. Det boligsosiale arbeidet har blitt mer systematisk etter at kommunen ble
med i et tettere samarbeid med Husbanken og fylkeskommunen. Dette ser revisor blant annet
ved felles inntaksteam, tidsavgrensede kontrakter og rullering av utleieboliger. Til dette arbeidet
hører det også med et mer målrettet bruk av statlige støtteordninger, som startlån, boligtilskudd
og bostøtte. Kommunen har maler for saksbehandlingen av søknader om utleiebolig.
Er driften av kommunens boligmasse (boligmasse til utleie) i samsvar med anbefalinger
og god ressursutnyttelse?
Den kommunale boligmassen har gjennomgått en standardheving de siste årene. Dette henger
blant annet sammen med tidsavgrensa kontrakter og bedre rullering av boliger, og at boligene da
blir oppusset og eventuelt tilpasset spesielle behov. Vi ser at funksjonen som boveileder også er
viktig for å få leieboere til å ivareta boligen på en bedre måte.
Revisors anbefalinger:
Revisor stiller spørsmål om kommunen bruker feil hjemmel ved tildeling av omsorgsboliger og
gjennomgangsboliger, og at det bør henvises til klageadgang gjennom forvaltningsloven. I
tilbakemelding fra rådmannen av 21.4.2015 ble det opplyst om at malen for avslag om søknad
om kommunal bolig er endret på dette punktet.
Kommunen har ikke en ferdig vedlikeholdsplan, men denne er under utarbeiding, og skal etter
planen følge ved økonomi- og handlingsplanen.
Politisk behandling
Kontrollutvalgets vedtak, sak KU-22/2015 :
Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og legger den frem for kommunestyret med følgende
innstilling:
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport ”Utleieboliger” til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene i rapportens pkt 6.
3. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om hvordan
anbefalingene er fulgt opp innen 31.12.2015.
Kommunestyrets vedtak, sak KS-43/2015:
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport ”Utleieboliger” til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene i rapportens pkt 6.
3. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om hvordan
anbefalingene er fulgt opp innen 31.12.2015.
Administrativ oppfølging
Forvaltningsloven bestemmelser om klageadgang er tatt inn i malene for tilbud/avslag om
bolig. Det er utarbeidet plan for vedlikeholdstiltak i boligene for perioden 2016-19. Boligene
utgjør en del av den totale tiltaksplanen som er på til sammen 42,5 mill. kroner. Tiltakene i
boligporteføljen utgjør til sammen 14,7 mill. kroner. Det er i økonomiplanen for 2016-19
vedtatt bruk av 12,5 mill. kroner i 2016 og 10 mill. kroner i hvert av de 3 påfølgende årene.

Kontrollutvalget anser kommunestyrets vedtak som fulgt opp.
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Buen sykehjem–Medvirkning og etterlevelse av regelverket
Rapport avlagt:
Problemstilling:

Januar 2016
Er medvirkning fra brukere og pårørende i tråd med pasient- og
brukerrettighetsloven?
Drives Buen sykehjem i tråd med regelverket?

Rapportens konklusjon
Er medvirkning fra brukere og pårørende i tråd med pasient- og brukerrettighetsloven?
Denne loven har som formål å sikre brukerne trygghet, respekt og integritet gjennom
medvirkning og rett til å bestemme over eget liv. I dette ligger også at helsehjelp bare kan gis
med pasientens samtykke, med mindre det foreligger et rettsgrunnlag for å gi helsehjelpen
uten samtykke.
Revisor konkluderer med at bruker og pårørendemedvirkningen ved Buen sykehjem synes å
være varierende og personavhengig. Revisor er ikke kjent med at virksomhetsledelsen
innhenter noen systematisk informasjon om tilstanden for bruker og pårørendemedvirkning
ved sykehjemmet, eller at det gjøres jevnlige vurderinger av denne medvirkningen.

Revisor har undersøkt rutiner og praksis for vurdering av samtykkekompetanse og bruk av
tvang. Ut ifra de data som er framlagt, er vår konklusjon at en del ansatte har for svak
kunnskap om vurdering av samtykkekompetanse og det å identifisere mulige
tvangssituasjoner. I tillegg konkluderer vi med at Buen ikke dokumenterer vurderinger av
samtykkekompetanse i tilstrekkelig grad.
Våre data gir flere indikasjoner på at det kan forekomme ulovlige tvangssituasjoner ved
Buen, men de gir også uttrykk for at ansatte ved Buen er flinke til å bruke tillitsskapende
tiltak, og gjennom det unngår tvangssituasjoner. De tvangsvedtakene vi har kontrollert, var
etter vår vurdering fattet i tråd med loven.
Et særlig spørsmål er om Buen har praksis for å holde pasienter innesperret ved hjelp av
ulovlig tvang. Spørsmålet kommer på spissen fordi det p.t. kun er én pasient som har vedtak
om tilbakeholdelse, men det er likevel praksis for å låse en del dører, og hoveddøren ut fra
demensavdelingen har dørlås som er krevende å få opp for mange pasienter (tvillingknapp).
Noen ansatte sier imidlertid at de i praksis håndterer dette innenfor regelverket ved hjelp av
tillitsskapende tiltak. Revisor kan derfor ikke konkludere med at pasienter holdes tilbake ved
hjelp av ulovlig tvang, men anser det som klart at sykehjemmet i større grad må sørge for
opplæring, drøfting og refleksjon rundt dette temaet, slik at alle ansatte har en omforent
forståelse for de grensene regelverket setter.
Drives Buen sykehjem i tråd med regelverket?
For den andre problemstillingen, så konkluderer revisor med at sykehjemmet i all hovedsak
drives i tråd med det regelverk som har vært gjenstand for revisors undersøkelser.
Dette gjelder i hovedsak aspekter ved kvalitet i tjenestene, internkontroll og
legemiddelhåndtering. Revisor vil allikevel påpeke to forhold som fremstår som utfordringer
knyttet til sykehjemmets etterlevelse av regelverket: Det ene er at beboernes aktivitetstilbud
ikke synes å være tilfredsstillende, med utgangspunkt i dette skal være variert og tilpasset,
og at tilbud om fysioterapi ikke er prioritert for beboere med behov.
Det andre er at ansattes kunnskap om og bruk av de ulike elektroniske
dokumentasjonssystemene synes å være for svak. Dette innebærer i praksis stor risiko for at
Buens rutiner på flere områder ikke fungerer.
Revisors anbefalinger:
Revisor vil anbefale rådmannen å:
• Framskaffe en oversikt over områder ved Buen sykehjem der det er fare for svikt eller
mangel på oppfyllelse av myndighetskrav, samt en plan med tiltak for å redusere risikoer.
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Iverksettes tiltak som sikrer en forutsigbar bruker- og pårørendemedvirkning.
Sørge for at alle ansatte har god kunnskap om vurdering og dokumentasjon av
pasienters samtykkekompetanse.
Sørge for at alle ansatte er i stand til å identifisere pasienters motstand mot helsehjelp og
at vilkår for bruk av tvungen helsehjelp overholdes.
Sørge for at digitale systemer fungerer optimalt, at ansatte har tilstrekkelig kunnskap og
ferdigheter i bruk av dokumentasjonssystemene, og at disse brukes.

Politisk behandling
Kontrollutvalgets vedtak, sak 5/16
Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og legger den frem for kommunestyret med
følgende innstilling:
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport ” Buen sykehjem - Medvirkning og
etterlevelse av regelverket” til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene i rapportens pkt 6.2.
3. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om hvordan
anbefalingene er fulgt opp innen 01.09.2016.

Kommunestyrets vedtak, sak 24/16
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport ” Buen sykehjem - Medvirkning og
etterlevelse av regelverket” til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene i rapporten som er som følger:
− fremskaffe en oversikt over områder ved Buen sykehjem der det er fare for svikt eller
mangel på oppfyllelse av myndighetskrav, samt en plan med tiltak for å redusere
risikoer
− iverksette tiltak som sikrer en forutsigbar bruker- og pårørendemedvirkning
− sørge for at alle ansatte er i stand til å identifisere pasienters motstand mot helsehjelp
og at vilkår for bruk av tvungen helsehjelp overholdes
− sørge for at digitale systemer fungerer optimalt, at ansatte har tilstrekkelig kunnskap
og ferdigheter i bruk av dokumentasjonssystemene, og at disse brukes.
3. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om hvordan
anbefalingene er fulgt opp innen 01.09.2016. Anbefalingene oversendes til komite for
helse og omsorg og kommunestyret.
4. Kommunestyret ber om at rådmannen ser forvaltningsrevisjon om Buen sykehjem i
forbindelse med gjennomgangen av helse- og omsorgstjenestene.
Administrativ oppfølging
Rådmannen har i brev av 16.08.2016 gitt tilbakemelding til kontrollutvalget.
Kontrollutvalget tok foreløpig rapport, datert 21.06.16, kommunestyrets sak 72/16, til
orientering. En rekke tiltak hadde oppstart høsten 2016 og utvalget ba på bagrunn av dette
om en utfyllende statusrapport for hvordan revisors anbefalinger var fulgt opp innen
01.06.2017.
Kontrollutvalget ønsket i tillegg å besøke Buen sykehjem, samt å få en orientering fra
sykehjemmet og leder for Komite for helse og omsorg.
Kontrollutvalget fikk en redegjørelse for status på de ulike tiltak/aktiviteter som var satt i gang
for å følge opp forvaltningsrevisjonen på Buen sykehjem på sitt møte 8. mai 2017.I tillegg ble
et besøk ved enheten gjennomført.

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

Februar 2017
Arbeides det aktivt og systematisk for å forbygge, avdekke og håndtere
mobbing i grunnskolene i Melhus kommune?

Rapportens konklusjon
Revisor konkluderer med at skolene i all hovedsak arbeider tilfredsstillende med å forebygge,
avdekke og følge opp mobbesaker.
Det er avdekket svakheter knyttet til det systematiske forbyggende arbeidet, blant annet det
å involvere elever, foreldre og ansatte gjennom skolemiljøutvalgene.
Revisor savner også en strategisk tilnærming til det å sikre at ansatte har oppdatert
kunnskap om psykososialt skolemiljø, slik at de er bedre rustet for å avdekke eventuell
mobbing.
Revisor har avdekket svakheter når det gjelder saksbehandlingen i mobbesaker, spesielt
knyttet til dokumentasjon av fakta og skolenes begrunnelser for å fatte vedtak i mobbesaker.
Dette kan utgjøre en risiko for at kommunen ikke har tilstrekkelig dokumentasjon for disse
sakene i ettertid. Revisor understreker at det er variasjoner mellom skolene ift omfang av
forebyggende tiltak, kompetansetiltak overfor ansatte og kvalitet på saksbehandlingen.
Revisors anbefalinger:
• å sikre at skolene gjennomfører skolemiljøutvalg i tråd med lovkrav
• å sikre at skolene saksbehandler mobbesaker i tråd med gjeldende regelverk
Politisk behandling
Kontrollutvalgets vedtak, sak 2/17
Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og legger den frem for kommunestyret med
følgende innstilling:
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport vedr. mobbing i grunnskolene til
orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene i rapportens pkt. 7.
3. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om hvordan
anbefalingene er fulgt opp innen 01.06.2017.
Kommunestyrets vedtak, sak 24/17
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport vedr. mobbing i grunnskolene til
orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene i rapportens pkt. 7.
3. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om hvordan
anbefalingene er fulgt opp innen 01.06.2017.
4. Kommunestyret ber om at forvaltningsrapporten blir lagt frem som sak i komite for
oppvekst og kultur
- Det skal vurderes å iverksette prøveprosjekt på å forenkle varsling om mobbing
- Dersom foresatte og elev opplever skolens involvering som utilstrekkelig kan de
ta kontakt med konfliktråd/ upartisk part/ instans for tilrettelegging av dialogmøter

Administrativ oppfølging
Rådmannen følger opp at skolemiljøutvalg er etablert og utfører sin funksjon gjennom
rektormøter og ved skolebesøk.
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Skoleledere deltok (11.05.2017) på regelsamling om lovendringene i Opplæringslova § 9 A.
Rådmannen vil utarbeide nye konkrete retningslinjer som skolene skal følge dersom
mobbesaker oppstår.
Forvaltningsrevisjonsrapporten ble lagt fram for Komite for oppvekst og kultur 14.06.2017 (jf.
kommunestyrets vedtakt pkt. 4). Utvalget tok rådmannens anbefaling om at et lokalt
mobbeombud ikke skulle opprettes i denne omgang.

Kontrollutvalget anser kommunestyrets vedtak som fulgt opp.
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Skolehelsetjenesten
Rapport avlagt:
Problemstilling:

Mai 2017
Driver skolehelsetjenesten tilfredsstillende forebyggende psykososialt
arbeid for barn og unge?
• Har skolehelsetjenesten nødvendig informasjon om og dialog med
brukere, og med andre interne og eksterne tjenester innen psykisk
helse for barn og unge?
• Har skolehelsetjenesten tilfredsstillende kompetanse til å drive
forebyggende psykososialt arbeid?
• Har skolehelsetjenesten tilfredsstillende kapasitet til å drive
forebyggende psykososialt arbeid?

Rapportens konklusjon
Generelt viser denne forvaltningsrevisjonen at skolehelsetjenesten gjør en stor innsats når
det gjelder arbeid rettet mot psykisk helse for barn, unge og deres familier. Den viser likevel
at skolehelsetjenesten har utfordringer med å balansere ressursbruken på å være tilgjengelig
for individuell oppfølging og å drive forebyggende psykososialt arbeid rettet mot større
grupper.

Skolehelsetjenesten jobber systematisk med å identifisere og ha oversikt over den psykiske
helsetilstanden blant barn og unge i Melhus kommune. De har tilgang på, og bruker
anerkjente verktøy for å kartlegge og følge opp barn og unges psykiske helse. Revisor har
merket seg at det er en skjevhet i hvem som oppsøker skolehelsetjenestens lavterskeltilbud,
og at jenter i langt større grad enn gutter søker hjelp hos helsesøster. Det kan være uheldig
dersom skolehelsetjenesten ikke fanger opp utfordringer i den psykiske helsen hos gutter.
Forebyggende team er et av de viktigste samarbeidsforaene som skolehelsetjenesten deltar
i, sammen med andre tjenester. Revisor mener at gjennomgangen av teamet er viktig, og at
det vil kunne styrke det forebyggende arbeidet, også med tanke på psykisk helse.
De ansatte i skolehelsetjenesten har tilsammen bred og viktig kompetanse for å kunne møte
barn og unges utfordringer når det gjelder psykisk helse. Skolehelsetjenesten har også
tilgang på kompetanse utenfor, i de andre tjenestene innenfor virksomhet for familie og
forebygging. Vi vil her spesielt trekke fram kompetansen som finnes ved psykisk
helsetjeneste. Denne kompetansen er også noen ganger direkte tilgjengelig for ungdommer
som benytter seg av helsestasjon for ungdom.
Vår undersøkelse har vist at det er et potensiale i å utnytte kompetansen, som de ulike
ansatte har tilegnet seg, på tvers av skolehelsetjenesten og skolene.
Skolehelsetjenesten har ikke satt kompetanseutviklingsarbeidet tilstrekkelig i system, og det
er dessuten svakheter i internkontrollsystemet. Prosedyrer og regelverk bør være synlig og
lett tilgjengelig, slik at ansatte til enhver tid vet hva som gjelder av bestemmelser.
Vi har tidligere vært inne på at skolehelsetjenesten har utfordringer med kapasiteten.
Helsestasjons- og skolehelsetjenesten gjennomgår arbeidsprosesser og organiseringen av
disse. Revisor mener at det er fornuftig, og at de bør se på hvordan de kan få bedre balanse
mellom det individuelt retta arbeidet og det forebyggende helsearbeidet i barne- og
ungdomsmiljøet.
Revisors anbefalinger:
• Sikre kapasitet og arbeidsprosesser i skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom,
for å gi nødvendig forebyggende tjenester innen psykisk helse
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Sørge for at tjenestene rettes inn for å treffe de som trenger psykisk helsebistand, f.eks.
både jenter og gutter
Sikre bedre utnytting kompetansen innen psykisk helsearbeid i skolehelsetjenesten på
tvers av skolene
Sette kompetanseutvikling i system, ved plan for kompetanseutvikling og bedre bruk
tilrettelegging og bruk av kvalitetssystem

Politisk behandling
Kontrollutvalgets vedtak, sak 15/17
Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og legger den frem for kommunestyret med
følgende innstilling:
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport vedr. skolehelsetjenesten i Melhus
kommune til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene i rapportens pkt. 7.1.
3. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om hvordan
anbefalingene er fulgt opp innen utgangen av 2017.

Kommunestyrets vedtak, sak 49/17
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport vedr. skolehelsetjenesten i Melhus
kommune til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene i rapportens pkt. 7.1.
3. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om hvordan
anbefalingene er fulgt opp innen utgangen av 2017.
4. Kommunestyret ber om at forvaltningsrapporten blir lagt frem som sak i komite for helse
og omsorg og komite for oppvekst og kultur.
Kommunestyret ber rådmannen se på muligheten for å styrke helsesøsterressurs på Melhus
videregående skole ved behandling av økonomi- og handlingsplan.
Administrativ oppfølging
Kommunen har etablert helsestasjon for ungdom (HFU) en gang pr. uke på rådhuset med
helsesykepleier og helsestasjonslege. Melhus kommune ønsker at andre kommunale
tjenester rettet mot ungdom er tilgjengelig for lavterskel tilbud ved helsestasjon for ungdom.
Helsestasjon og skolehelsetjenesten ble styrket med 100% fagleder fra mars 2018
Psykisk helsetjeneste i kommunen har også tilbud/aktivitet rettet inn mot barn og unge i
skolealder. Psykisk helsetjeneste har årlig undervisning i alle 10.trinn og i alle førsteklasser
ved Melhus videregående skole. Psykisk helsetjeneste deltar i forbyggende team i
ungdomskolene og i Melhus videregående skole.
Aktivitet og bevegelse, fysioterapeut og ergoterapeut, har tilbud og aktiviteter rettet inn mot
skolebarn som styrker kommunens samlede innsats inn mot forebyggende psykososialt
arbeid.
Det er utarbeidet kompetanseplan for avdelingen som inneholder blant annet en strategisk
del med kompetanseutvikling frem mot 2025 samt tiltaksplan med prioriterte
kompetanseområder. Prioritert kompetanseområde for 2019 er blant annet psykisk helse.
Rådmannen har lagt frem forvaltningsrevisjonsrapporten for komite for helse og omsorg,
samt komite for oppvekst og kultur på deres møter 22.11.2017 (jf. kommunestyrets vedtak
pkt.4).
Kontrollutvalget besøkte skolehelsetjenesten på sitt møte i februar 2019.
Kontrollutvalget anbefalte rådmannen å bruke budsjettarbeidet til å forsøke å lukke påviste
avvik i forhold til norm for helsesykepleier på skolene i kommunen.
Kontrollutvalget anser kommunestyrets vedtak som fulgt opp.
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Habilitet i folkevalgte organ
Rapport avlagt:
Problemstilling:

November 2018
Har Melhus kommune nødvendige systemer for å ivareta habilitet i
folkevalgte organ?
Er kommunens praksis i samsvar med habilitetsreglene i gjeldende
regelverk?

Rapportens konklusjon
Har Melhus kommune nødvendige systemer for å ivareta habilitet i folkevalgte organ?
Revisor konkluderer med at Melhus kommune overordnet har tilfredsstillende system for å
håndtere habilitet.
Melhus kommune har rutiner for hvordan representanter skal melde fra om habilitet, for
protokollføring og for opplæring av representantene.

Revisor har sett mangler i etterlevelsen av rutinene. Revisor vil påpeke at det er flere
representanter som ikke varsler fra om mulig inhabilitet i forkant av møte.
Når det gjelder opplæring, konkluder revisor med at systematisk opplæringen av
representantene fremstår som lite tilfredsstillende. Representantene har en kort opplæring
på starten av perioden, og det er ikke lagt opp til en systematisk repetisjon. Det er fremhevet
at det er opplæring i å drøfte sakene underveis i perioden, men dette fremstår etter revisors
vurdering som en tilfeldig opplæring og avhengig av kompetanse hos ordfører. Revisor vil
derfor anbefale kommunen å ha mer fokus på systematisk opplæring av de folkevalgte i
habilitetsregelverket, både ved oppstart og underveis i perioden.
Revisor har inntrykk av at det er kompetanse tilgjengelig når representantene trenger det i
forkant av møter. Der representanter varsler fra om mulig inhabilitet i møtet, er det
vanskeligere å få tilstrekkelig informasjon til å gjøre en grundig vurdering. Revisor har
inntrykk av at i møte er detaljkompetanse om habilitetsregelverket avhengig av at det oppnås
kontakt med jurist eller Fylkesmannen.
Er kommunens praksis i samsvar med habilitetsreglene i gjeldende regelverk?
Revisor konkluderer med at Melhus kommunes praksis i all hovedsak er i samsvar med
habilitetsreglene i gjeldende regelverk.
I forrige periode var det saker der avgjørelsene om inhabilitet ikke fulgte prosedyrereglene.
Revisor ser en forbedring i denne perioden, men vil likevel bemerke at det blir stemt over
flere representanter samtidig. Revisor har også sett mangler ved protollføring ved avgjørelser
om inhabilitet, men ser en forbedring fra høsten 2017.
Når det gjelder gruppemøter i forkant av møter i folkevalgte organ, er det ikke i strid mot
habilitetsregelverket å delta i diskusjoner i gruppemøter der man kan være inhabil. På grunn
av tilliten til forvaltningen, anbefaler revisor at inhabile representanter ikke deltar i
gruppemøter. Det fremstår for revisor som om det er mistanke mellom de poliske
posisjonene om at inhabile representanter deltar i diskusjoner. Revisor vil anbefale
posisjonen og opposisjonen om å diskutere dette i fellesskap og bli enige om felles regler for
håndtering av habilitet i gruppemøter.
Når det gjelder de konkrete sakene som kontrollutvalget nevnte i bestillingen, er revisors
konklusjon at de i all hovedsak er håndtert i henhold til regelverket.
I E6-saken konkluderer revisor med at det er mangler når det gjelder prosedyrereglene for

54

habilitet. Revisor vil spesielt nevne protokollføring og saken i formannskapet der det ble
stemt over samtlige representanter. Videre vil revisor påpeke at det fremstår som om Borten
var inhabil i saken Reguleringsplan for E6 Røskaft – Skjerdingstad, og at han deltok på et
arbeidsmøte. Revisors konklusjon er at vedtaket ikke er ugyldig.
Når det gjelder saken om midlertidig forbud mot tiltak i Melhus sentrum er revisors
konklusjon at veiledningen fra rådmannen fremstår som tilstrekkelig til at kommunestyret kan
foreta en vurdering av representantene på selvstendig grunnlag. Revisors vurdering er at
veiledningen kunne vært utdypet, ved at regelverket ble grundigere fremstilt og flere
representanter vurdert.
Revisor konkluderer med at saken om planprogram for Koloåsen steinbrudd ble håndtert i
henhold til regelverket, ut i fra den dokumentasjonen som revisjonen har tilgjengelig.
Revisors konklusjon er at representanter som sitter i styret i kommunale selskap er bevisst
habiliteten sin. Revisor ser at det kan være utfordringer knyttet til hvem som sitter i styrene,
og vil anbefale kommunen å utarbeide retningslinjer for kriterier for valg av representanter til
styre i kommunale selskap.
Revisjonens oppfølging av kontrollutvalgets vedtak i sak 24/18
Det må utdypes i rapporten vedr. konklusjon om Gråbak sin habilitet i saken vedr.
planprogram for Koloåsen.
Oppdragsansvarlig revisor har drøftet konklusjonen og det som bygger opp om konklusjonen
med jurist og fagleder for forvaltningsrevisjon i Revisjon Midt-Norge SA. I tillegg har Revisjon
Midt-Norge SA søkt ekstern kvalitetssikring ved å kontakte KS-advokatene.
KS-advokaten Siri Tofte sier følgende:
Det at Gråbak sitter i styret i to selskap sammen med tiltakshaver på planprogrammet for
Koloåsen, kan i seg selv etter mitt skjønn ikke anses som et særegent forhold som er egnet
til å svekke tilliten til Gråbak - slik at han må anses inhabil.
Når det gjelder personlig forhold viser Siri Tofte til lovens ordlyd som indikerer at det bare er
nære, personlige forhold som fører til habilitet. Hun viser videre til juridisk litteratur som
støtter opp om den vurderingen.
At man er arbeidskollegaer eller har mye kontakt med hverandre i kraft av sitt arbeidsforhold,
er altså i utgangspunktet ikke tilstrekkelig til å fastslå inhabilitet.
Ut fra det faktum som legges til grunn så er det, etter KS-advokaten Siri Toftes vurdering ikke
holdepunkter for å si at Gråbak har et nært personlig forhold til Ramlo brødrene - som er av
en slik karakter at han av den grunn er inhabil.
Det er heller ikke opplysninger i saken som tilsier at Gråbak har noen annen tilknytning til det
selskapet som er part i saken eller at han vil ha noen økonomisk interesse i utfallet av saken,
og at dette derfor skulle gjøre han inhabil.
At Gråbak skal ha hatt et sterkt engasjement i saken kan Siri Tofte heller ikke se kan føre til
inhabilitet.
Revisjon Midt-Norge SA konkluderer med at konklusjonen i rapporten er holdbar.
Revisor må utdype nærmere eller nyansere i rapporten om hvorfor det ikke er klokt å la en
folkevalgt med yrke som entreprenør, sitte i komite for teknikk og miljø.
Kommunestyrepolitikere kan ha en rolle som eier, styremedlem eller daglig leder i et selskap.
I slike tilfeller kan det oppstå situasjoner som kan oppfattes å utfordre krav til upartiskhet og
habilitet.
Da er det viktig å huske at selv om det er fullt lovlig å drive privat virksomhet om en arbeider
eller er folkevalgt i kommunen, kan det oppstå dilemmaer. Det samme gjelder for
medlemskap i organisasjoner.
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Kommunesektorens etikkutvalgs generelle råd om habilitet er blant annet følgende:
"Ved valg til politiske utvalg bør en tenke igjennom hvor ofte en aktuell folkevalgt vil kunne
komme i rollekonflikt. Det kan for eksempel være klokt å ikke la en folkevalgt med yrke som
entreprenør, sitte i kommunens planutvalg"
Anbefalingen i rapporten er altså ikke revisors, men et råd fra Kommunesektorens
etikkutvalg. Revisor har lagt til kilden i rapporten.
Revisors anbefalinger:
• Revisor vil anbefale representantene å varsle fra om mulig inhabilitet i forkant av møter.
Det er lettere å hente inn informasjon og å gjøre en grundig vurdering av forholdet.
• Revisor vil anbefale representanter å varsle fra også der det er forhold som er helt i tvilsonen. Dersom det blir diskutert og avgjort i møte, slipper man at det sås tvil om saken i
ettertid.
• Revisor vil anbefale Melhus kommune å utarbeide retningslinjer for kriterier for valg av
representanter til styre i kommunale selskap.

Politisk behandling
Kontrollutvalgets vedtak, sak 41/18
1. Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og legger den frem for kommunestyret med
følgende innstilling:
2. Kommunestyret tar korrigert forvaltningsrevisjonsrapport Håndtering av habilitet i
folkevalgte organ til orientering.
3. Kommunestyret ber alle representanter i styrer, råd og utvalg om å følge
Forvaltningsloven § 8 tredje avsnitt, første setning (medlem skal i god tid si fra om forhold
som gjør eller kan gjøre ham ugild).
4. Kommunestyret ber rådmannen om å ha mer fokus på systematisk opplæring av de
folkevalgte i habilitetsregelverket, både ved oppstart og underveis i perioden.
5. Kommunestyret ber rådmannen om å ha mer fokus på systematisk opplæring av
administrasjonen i habilitetsregelverket.
6. Kommunestyret ber rådmannen om å legge frem et forslag til retningslinjer for kriterier for
valg av representanter til styre i kommunale selskap.
7. Kommunestyret ber rådmannen om å gi kontrollutvalget en skriftlig tilbakemelding innen
20.05.2019.

Kommunestyrets vedtak, sak 8/19
1. Kommunestyret tar korrigert forvaltningsrevisjonsrapport Håndtering av habilitet i
folkevalgte organ til orientering.
2. Kommunestyret ber alle representanter i styrer, råd og utvalg om å følge
Forvaltningsloven § 8 tredje avsnitt, første setning (medlem skal i god tid si fra om forhold
som gjør eller kan gjøre ham ugild).
3. Kommunestyret ber rådmannen om å ha mer fokus på systematisk opplæring av de
folkevalgte i habilitetsregelverket, både ved oppstart og underveis i perioden.
4. Kommunestyret ber rådmannen om å ha mer fokus på systematisk opplæring av
administrasjonen i habilitetsregelverket.
5. Kommunestyret ber rådmannen om å legge frem et forslag til retningslinjer for kriterier for
valg av representanter til styre i kommunale selskap.
6. Kommunestyret ber rådmannen om å gi kontrollutvalget en skriftlig tilbakemelding innen
20.05.2019.
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Administrativ oppfølging
Pkt. 3:
I starten på ny valgperiode vil det i politikeropplæringen bli lagt inn en særskilt gjennomgang
(tema) av habilitetsregelverket. I tillegg vil Melhus kommune fortsette med de rutiner som er
etablert om habilitetsspørsmål i sakskartet ved innkalling til politiske møter.

Pkt 4:
Melhus kommunes jurist i Personal og organisasjon har i sin oppgaveportefølje fått ansvar
for habilitetsregelverket på generelt grunnlag. Melhus kommune vil legge opp til et internt
kurs i administrasjonen, samt at kommunen vil se på muligheter for å ta i bruk KS Læring
som opplæringsplattform.
Det er viktig at politisk nivå og administrasjon samhandler godt for å få varslet i god tid, slik at
man får skaffet spisskompetanse dersom det er behov for det.
Pkt 5:
Eierskapsmelding for Melhus kommune ble vedtatt av kommunestyret i sak 51/2019 (møte
18.06.2019).

Kontrollutvalget anser kommunestyrets vedtak som fulgt opp.
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Innbyggerkommunikasjon
Rapport avlagt:
Problemstilling:

Mai 2019
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?

Rapportens 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
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 anbefalinger:
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:
− Fortløpende besvarelse av henvendelser til Bygg og eiendom
− Forløpende og tilstrekkelige svar på henvendelser til Teknisk enhet, samt å fremstå
for tjenestemottakerne som kompetent i enhver sak
− Avklaring av forventninger, samt besvarelse og oppfølging av generelle henvendelser
til Utadrettet Hjemmetjeneste
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Politisk behandling
Kontrollutvalgets vedtak, sak 18/19
Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og legger den frem for kommunestyret med
følgende innstilling:
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport innbyggerkommunikasjon til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene i rapportens pkt. 5.2.
3. Kommunstyret 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.

Kommunestyrets vedtak, sak 57/19
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.
Administrativ oppfølging
Denne forvaltningsrevisjonen har frist 01.11.2019 på tilbakemelding til kontrollutvalget og har
derfor ikke informasjon om administrativ oppfølging. Dette vil bli tatt med i neste rapportering.
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Økonomi- og kostnadsstyring
Rapport avlagt:
Problemstilling:

Mai 2019
Følges gjeldende retningslinjer ved beregning av selvkost for vann og
avløp?
Har kommunen betryggende økonomisk styring og kontroll i
investeringsprosjekter?

Rapportens 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 anbefalinger:
• 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:
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.
o 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
Kontrollutvalgets vedtak, sak 19/19
Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og legger den frem for kommunestyret med
følgende innstilling:
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.
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Kommunestyrets vedtak, sak 58/19
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.
Administrativ oppfølging
Denne forvaltningsrevisjonen har frist 01.11.2019 på tilbakemelding til kontrollutvalget og har
derfor ikke informasjon om administrativ oppfølging. Dette vil bli tatt med i neste rapportering.
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Gjennomført
selskapskontroll
valgperioden
2015-2019
Melhus kommune
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Innholdsfortegnelse
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Envina IKS
Rapport avlagt:
Problemstilling:

April 2016

1. Er eierstyring og selskapsledelse i Envina i samsvar med gitte
føringer og anbefalinger?
2. Sikrer Envina et tydelig skille mellom kommersiell virksomhet og
monopolvirksomheten, og er det organisatorisk skille av ledende
roller i konsernet?
3. Fattes det vedtak om delegert myndighet for innkreving av
renovasjonsgebyr fra den enkelte eierkommune til selskapet?
4. Har eierkommunene etablert innsamling av hytterenovasjon i
samsvar med krav?
Rapportens konklusjon
Er eierstyring og selskapsledelse i Envina i samsvar med gitte føringer og anbefalinger?
Eierstyringen i Envina preges i noen grad av at eierne er tre kommuner med til dels ulike
interesser. Det kan det være krevende for selskapet å forholde seg til. De siste årene har
eierkommunene og selskapet utarbeidet og fulgt rutiner for eierdialog og kommunikasjon
mellom kommunestyret og selskap, som etter revisjonens syn er egnet til å sikre en mer
tydelig og forutsigbar kommunikasjon.
Eierne har sikret et kompetent og bredt sammensatt styre for Envina, som ser ut til å ha
funnet en god arbeidsform, med gode systemer for sin virksomhet. Det er for selskapet
imidlertid ikke vedtektsfestet bruk av valgkomite for nye styrevalg, eller utarbeidet et sett med
kompetansekriterier, i tråd med anbefalinger for eierstyring. Revisjonens syn er at slike
virkemidler kan bidra til å sikre at også fremtidige styrer har rett sammensetning av
kompetanse, som bør være vel så viktig for selskapet og eierne som styremedlemmenes
parti og kommunetilhørighet.

Sikrer Envina et tydelig skille mellom kommersiell virksomhet og monopolvirksomheten, og
er det organisatorisk skille av ledende roller i konsernet?
Envina har gjennomgående representasjon (daglig leder i morselskapet er styreleder i
datterselskapet), som ikke er i tråd med gitte anbefalinger. Med unntak av dette er
revisjonens syn at konsernet har etablert hensiktsmessige systemer for å hindre
kryssubsidiering og sammenblanding mellom selskapene. Skillet er etablert gjennom
selskapsmessig, regnskapsmessig skille, sammen med fordelingsnøkler ved
fellesanskaffelser.
Fattes det vedtak om delegert myndighet for innkreving av renovasjonsgebyr fra den enkelte
eierkommune til selskapet?
Retten til innkreving av gebyret synes å være delegert gjennom den lokale forskriften. Envina
har videre etablert relevante prosedyrer for å håndtere innkreving, betalingsmislighold,
inkasso og rettslig pågang for innfordring, herunder individuell overdragelse av legalpanterett
og begjæring om tvangssalg.
Har eierkommunene etablert innsamling av hytterenovasjon i samsvar med krav?
I Melhus og Midtre Gauldal kommuner utføres det ikke hytterenovasjon, slik
forurensingsloven krever.
Revisors anbefalinger:
• Eierkommunene bør sørge for at det etableres rutiner for valg til styret som kan sikre at
styret også fremover har den kompetansen selskapet har bruk for, herunder
o bruk av en valgkomite
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•

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

Politisk behandling
Kontrollutvalgets vedtak, sak 18/16 :
Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og legger den frem for kommunestyret med
følgende innstilling:
1. Kommunestyret tar rapport fra selskapskontroll Envina IKS til orientering.
2. Kommunestyret ber kommunens eierrepresentant i Envina IKS om å:
• Arbeide for å etablere rutiner for valg til styret slik revisjonen anbefaler i rapportens
pkt 7.
• Arbeide for at Envina IKS får etablert en god nok kapasitet til å håndtere full
innsamling av fritidsavfall fra alle 3 eierkommunene.

Kommunestyrets vedtak, sak 90/16:
1. Kommunestyret tar rapport fra selskapskontroll Envina IKS til orientering.
2. Kommunestyret ber kommunens eierrepresentant i Envina IKS om å:
• Arbeide for å etablere rutiner for valg til styret slik revisjonen anbefaler i rapportens
pkt 7.
• Arbeide for at Envina IKS får etablert en god nok kapasitet til å håndtere full
innsamling av fritidsavfall fra alle 3 eierkommunene.
Oppfølging av kommunestyrets vedtak
Ordfører orienterte om status på oppfølgingen av kommunestyrets vedtak på
kontrollutvalgets møte 06.11.2017 (sak 34/17).
Ordfører vil jobbe for å få etablert rutiner for valg til styre til kommende valgperiode.
Melhus kommune vedtok endret selskapsavtale for Envina i sak 98/2017 (møte 12.12.2017).
Den nye selskapsavtalen har virkning fra 01.01.2018.
Daglig leder Envina IKS var invitert til kontrollutvalgets møte 03.12.2018. Daglig leder
orientering om status etter Klæbu kommune sin uttreden, hvilke utfordringer Envina IKS har i
årene fremover, og om strategier for de neste 5 årene.
Kontrollutvalget tok redegjørelsen til orientering.

Eierskapsmelding for Melhus kommune ble vedtatt av kommunestyret i sak 51/2019 (møte
18.06.2019).
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Budsjettkontroll pr. 31.08.2019
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
16.09.2019

Saknr
28/19

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
19/203 - 2
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar budsjettkontroll pr. 31.08.2019 til orientering.
Vedlegg
Budsjettkontroll kontrollutvalget
Saksutredning
For å holde kontrollutvalget godt informert om sin økonomiske status legger sekretariatet
herved fram en økonomisk oversikt pr. 31.08.2019.
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Vedlegg
Ansvar: 10040

Konto
10804
10805
10806
10990
10990
11001
11151
11400
11502
11600
11951

Tjeneste: 1002

Tekst
Funksj
Godtgjøring ledere
nemnder,råd, utv
100
Møtegodtgjørelse
100
Tapt arbeidfortjeneste
100
Premie KLP
Arbeidsgiveravgift
100
Faglit., abonnem./tidsskr.
100
Kommunal Bevertning
100
Annonsering
100

Konferanser

100

Skyss og kostgodtgjørelse
Kontingenter

100
100

Kontrollutvalget

13750
13750

Revisjon Midt-Norge IKS
KonSek Midt-Norge IKS

Totalsum

110
110

Regnskap pr.
31.08.2019

17 889
13 200
0
0
4 384
6 718
887
0
-336
695
8 000
51 437
795 332
178 332
1 025 101

*Budsjett
2019

25 944
42 605
0
2 942
10 080
5 461
1 766
3 887
22 150
3 065
9 000
126 900
1 193 000
356 563
1 676 463

Budsjett
forslag fra
kontrollutvalget

Til disp.

38 500
8 055
32 000 29 405
2 000
0
0
2 942
10 300
5 696
2 500
-1 257
2 400
879
1 200
3 887
25 000 22 150
5 000
2 370
8 000
1 000
126 900 75 127
1 193 000 397 668
356 663 178 231
1 676 563 651 026

* Kontrollutvalgets budsjettforslag er redusert på følgende poster:
Godtgjørelse ledere
kr. 12 556
Tapt arb.fortjeneste
kr. 2 000
Arb.g.avgift
kr. 220
Kommunal bevertning
kr. 634
Kurs
kr. 2 850
Skyss og kostgodtgjørelse kr. 1 935
Økning i forhold til utvalgets budsjettforslag på følgende poster:
Møtegodtgjørelse
kr. 10 605
Premie KLP
kr. 2 942
Fagliteratur/abonnement kr. 2 961
Annonsering
kr. 2 687
Kontingenter
kr. 1 000
Kjøp av revisjonstjenester er tom. 3. kvartal 2019. Kjøp av sekretariatstjenester er tom.
2. kvartal 2019.
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Forslag til økonomiplan 2020 -2023 med budsjett for 2020 for
kontrollutvalget
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
16.09.2019

Saknr
29/19

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
19/203 - 1
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret og tilrår at kommunestyret fatter
følgende vedtak:
Kontrollutvalgets forslag til økonomiplan for 2020 – 2023 og budsjett for 2020 med en ramme
på kr 1.691.983,- inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for
kontrollutvalget, vedtas.
Saksutredning
Budsjettbehandlingen for kontrollorganene.
I henhold til forskrift om kontrollutvalg og revisjon (§ 2), går det frem at kontrollutvalget
utarbeider forslag til budsjett for kontrollarbeidet i kommunen. Kontrollutvalgets forslag til
budsjettramme for kontrollarbeidet skal følge formannskapets budsjettinnstilling til
kommunestyret. Kontrollutvalget fremmer herved en sak om budsjett for kontrollutvalgets
virksomhet og kjøp av revisjons- og sekretariatstjenester for 2020 i Melhus kommune.
Budsjettet for 2019 – med økonomiplan 2020 – 2023
Kontrollutvalgets budsjett vil inneholde utgiftene til selve driften av utvalget, samt utgiftene
knyttet til kjøp av sekretariatstjenester for kontrollutvalget og kjøp av revisjonstjenester.
Kontrollutvalget
Ved oppsett av budsjettforslag for 2020 for kontrollutvalgets egen virksomhet, har
sekretariatet tatt utgangspunkt i kontrollutvalgets forslag til budsjett for 2019 og justert
godtgjøringen til utvalget (% av stortingsrepresentantenes lønn) jf. Reglement for
folkevalgtes arbeidsvilkår. Posten kontingent er medlemskap i Forum for Kontroll og Tilsyn,
satsen ble fastsatt på årsmøte 04.06.2019.
Vi har i beregningene tatt utgangspunkt i at kontrollutvalget avvikler inntil 6 møter i året. Når
det gjelder tapt arbeidsfortjeneste har sekretariatet gjort et anslag basert på reglene i
kommunens reglement. Det er ikke tatt hensyn til eventuelle andre endringer som følge av
økonomiplanarbeidet i kommunen.
I tillegg er det lagt inn noen midler til kurs og faglig oppdatering for at kontrollutvalget skal ha
mulighet til å skaffe seg kunnskap og ha mulighet til å delta i erfaringsutveksling og
samlinger sammen med andre kontrollutvalg.
Det er lagt inn en økning på ca. 3 prosent per år videre i økonomiplanperioden. Nivået må
vurderes årlig i forbindelse med budsjettet.
Kontrollutvalgets sekretariat
Kommunestyret i Melhus kommune vedtok i sak 40/17 å gå inn som eier i det nye
sekretariatsselskapet Konsek Trøndelag IKS, samt å kjøpe sekretariatstjenester for
kontrollutvalget hos selskapet.
Representantskapet i Konsek Trøndelag IKS vedtok budsjettet for 2020 på møte den
29.04.2019. Budsjettet er basert på en honorarmodell vedtatt av representantskapet.
Kjøp av revisjonstjenester
Kommunestyret i Melhus kommune vedtok i sak 39/17 å gå inn som eier i det nye
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revisjonsselskapet Revisjon Midt-Norge SA, samt å kjøpe revisjonstjenester fra selskapet.
Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 er basert på årsmøtets budsjettvedtak 29.04.2019
(sak 7/19).
Den totale rammen for kontrollutvalget, inkludert kjøp av revisjons- og sekretariatstjenester,
blir etter dette kr 1.691.983,- som er en økning på kr. 15.420,- fra 2019.
Budsjettet kan spesifiseres som følger:
Konto
10804
10805
10806
10990
11001
11151
11400
11500
11600
11951
13750
13750

Tekst
Godtgjøring leder/nestleder
Møtegodtgjørelse
Tapt arb.fortj.
Arbeidsgiveravgift
Faglit., abonnement
tidsskr.
Kommunal bevertning
Annonsering
Opplæring/kurs
Skyss- og kostgodtgj.
Kontingenter
Kontrollutvalget
Revisjon Midt-Norge SA *
Konsek Trøndelag IKS
Totalsum

Budsjett
2020
40 903
34 080
2 000
10 900
2 500

Budsjett
2019
38 500
32 000
2 000
10 300
2 500

2 400
1 200
25 000
5 000
9 000
132 983
1 229 000
330 000
1.691 983

2 400
1 200
25 000
5 000
8 000
126 900
1 193 000
356 663
1.676 563

* Honorar revisjon er kun et anslag, endelig budsjett vil bli fastsatt av Revisjon Midt-Norge SA sitt
årsmøte høsten.2019.

Kontrollutvalgets sekretariat foreslår en budsjettramme på kr 1.691.983,- for kontrollutvalget
for 2020, dette inkluderer også kjøp av revisjons- og sekretariatstjenester. Vi anser dette for
å være en nøktern budsjettering, samtidig som vi mener dette gir et realistisk bilde av
forventede utgifter for kontrollutvalgets virksomhet i kommende år.
Økonomiplanen for perioden 2020 – 2023:
Med utgangspunkt i ovenstående redegjørelse kan følgende økonomiplan for planperioden
2020 –2023 legges frem:
Vedtatt
Budsjettbudsjett for
forslag
Anslag for Anslag for Anslag for
2019
2020
2021
2022
2023
Kontrollutvalget
126 900
132 983
136 972
141 081
145 313
Sekretariat
356 663
330 000
339 900
350 097
360 600
Revisjon
1 193 000
1 229 000 1 266 000 1 304 000
1 344 000
Sum driftsutgifter
1 676 563
1 691 983 1 742 872 1 795 178
1 849 913
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalgets sekretariat tilrår at kontrollutvalget slutter seg til sekretariatets vurderinger
og anbefaler utvalget å be kommunestyret om å vedta kontrollutvalgets forslag til
økonomiplan for 2020 – 2023 og budsjett for 2020. Budsjettet for 2020 har en ramme på
kr 1.691.983,-inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget.
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Referatsaker
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
16.09.2019

Saknr
30/19

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
19/184 - 1
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.
Vedlegg
Melding om politisk vedtak - kommunestyrets sak 56/19
Melding om politisk vedtak - kommunestyrets sak 57/19
Melding om politisk vedtak - komunestyrets sak 58/19
Alle må sitte i en komité - med to unntak
Engasjement skaper ikke inhabilitet
Hva hvis kontrollutvalget vil sjekke vertskommunen ?
Hvilke habilitetsregler gjelder for arbeidsmiljøutvalget ?
Hvem kan representere arbeidsgiver ?
Lovlighetsklage bør ses som et personlig utspill, ikke som saksbehandling
Om kommunale ledere og valgbarhet
Kan ikke fjerne ekskludert fra valglista nå
Skjerpet krav om langsiktighet
Utvidet varselordning - Fylkesmannen i Trøndelag
Rundskriv om konstituerande møte i kommunestyre og fylkesting
Saksutredning
Kontrollutvalget har fått følgende dokumenter som referatsaker:
1. Melding om politisk vedtak, Kontrollutvalgets årsmelding 2018, rapport fra
forvaltningsrevisjon av innbyggerkommunikasjon og økonomi- og kostnadsstyring.
2. Dersom kommunestyret eller fylkestinget organiserer seg i komiteer, må alle
medlemmene være med – med to unntak.
3. En politiker engasjerer seg sterkt for en gruppe ungdommer. Kan hun da bli inhabil når
økonomisk støtte til disse ungdommene skal avgjøres?
4. Hva skjer når barnevernet er interkommunalt og kontrollutvalget ønsker seg en
forvaltningsrevisjon?
5. Gjelder forvaltningslovens bestemmelser om habilitet også for det kommunale
arbeidsmiljøutvalget?
6. Flertallet av medlemmene i administrasjonsutvalget skal representere arbeidsgiver, men
hvem kan være arbeidsgivers representant?
7. Kan en inhabil politiker fremme lovlighetsklage?
8. Hva skjer hvis ordførerkandidaten er ansatt i en ledende stilling i kommunen?
9. Hva skjer hvis partiet ekskluderer ordførerkandidaten etter at fristen for å tilbakekalle
valglisten har gått ut?
10. Den nye kommuneloven pålegger kommunestyrene å vedta finansielle måltall for
økonomien.
11. Fra 1. juli 2019 har alle virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester plikt til å varsle
dødsfall eller svært alvorlig skade som har sammenheng med helsehjelpen.
12. Kommuneloven inneholder en rekke bestemmelser om folkevalgte organ og hva som
skal skje i kommunen og fylkeskommunen etter valg av nytt kommunestyre og fylkesting.
Kontrollutvalgets sekretariat viser til de vedlagte dokumentene som legges frem som
referatsaker.
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Servicesenteret
Saksbehandler Mari Grongstad
Telefon 72858059
Dato
19.06.2019
Saksnr. 19/2530-5

Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS
Kongensgt. 9, 4. etg.
7013 TRONDHEIM

Melding om politisk vedtak - Kontrollutvalgets årsmelding 2018
Kommunestyret har i møte 18.06.2019, sak 56/19, fattet følgende vedtak:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding 2018 til orientering.

Med hilsen
Mari Grongstad
møtesekretær
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur

Post- og besøksadresse
Melhus kommune
Rådhusvegen 2
7224 Melhus

E-post postmottak@melhus.kommune.no
Hjemmeside www.melhus.kommune.no
Orgnr. 938 726 027
Telefon +47 72 85 00 00
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Servicesenteret
Saksbehandler Mari Grongstad
Telefon 72858059
Dato
19.06.2019
Saksnr. 19/2785-5

Kontrollutvalgssekretariatet Midt Norge

Melding om politisk vedtak - Kontrollutvalget - forvaltningsrevisjonsrapport innbyggerkommunikasjon
Kommunestyret har i møte 18.06.2019, sak 57/19, fattet følgende vedtak:
1.
2.
3.
4.

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.

Med hilsen
Mari Grongstad
møtesekretær
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur

Post- og besøksadresse
Melhus kommune
Rådhusvegen 2
7224 Melhus

E-post postmottak@melhus.kommune.no
Hjemmeside www.melhus.kommune.no
Orgnr. 938 726 027
Telefon +47 72 85 00 00
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Servicesenteret
Saksbehandler Mari Grongstad
Telefon 72858059
Dato
19.06.2019
Saksnr. 19/2787-5

Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS
Kongensgt. 9, 4. etg.
7013 TRONDHEIM

Melding om politisk vedtak - Kontrollutvalget - forvaltningsrevisjonsrapport økonomi- og kostnadsstyring
Kommunestyret har i møte 18.06.2019, sak 58/19, fattet 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.

Med hilsen
Mari Grongstad
møtesekretær
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur

Post- og besøksadresse
Melhus kommune
Rådhusvegen 2
7224 Melhus

E-post postmottak@melhus.kommune.no
Hjemmeside www.melhus.kommune.no
Orgnr. 938 726 027
Telefon +47 72 85 00 00
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Alle må sitte i en komité – med to unntak
Kommunal Rapport 05.08.2019

Dersom kommunestyret eller fylkestinget organiserer seg i komiteer, må alle medlemmene
være med – med to unntak, skriver Jan Fridthjof Bernt.
Jan Fridthjof Bernt svarer på spørsmål om valg til kommunestyrekomiteer etter den nye
kommuneloven.
SPØRSMÅL: I den nye kommuneloven står det at kommunestyret deler selv alle
kommunestyrets medlemmer inn i kommunestyrekomiteer (§ 5-9). Vi leser det slik at dersom
vi skal gå for en organisering med komiteer, må alle kommunestyrets medlemmer sitte i en
komité. Dersom ikke alle kan eller vil sitte i en komité i tillegg til vervet som
kommunestyrerepresentant, så utgår denne organiseringen som en mulighet. Er dette riktig
forstått?
SVAR: Bestemmelsen om kommunestyrekomiteer i § 5-9 i kommuneloven av 2018 er en
videreføring av tilsvarende bestemmelse i kommuneloven av 1992. Som i denne er lovens
regel at alle medlemmene av kommunestyret skal fordeles mellom disse, med unntak av
ordfører, som kan fritas fra dette, og medlem av kontrollutvalget, se § 23-1 tredje avsnitt,
bokstav e.
I kommuneloven av 1992 hadde vi så en regel om valgbarhet til kommunale verv, og om plikt
for den som er valgbar, til å ta imot valget. Denne siste regelen ble strøket i kommuneloven
av 2018. Nå er det et vilkår for valgbarhet at vedkommende har samtykket skriftlig til dette
valget.
Denne siste bestemmelsen kan ikke gjelde ved inndeling i kommunestyrekomiteer. § 5-9 må
forstås slik at kravet om samtykke ikke gjelder ved disse valgene – da ville bestemmelsen
om alle i kommunestyret skal være med i slike komiteer, være meningsløs.
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Engasjement skaper ikke inhabilitet
Kommunal Rapport 29.07.2019

En politiker engasjerer seg sterkt for en gruppe ungdommer. Kan hun da bli inhabil når
økonomisk støtte til disse ungdommene skal avgjøres?
Å være engasjert er en naturlig del av politikerrollen, påpeker Jan Fridthjof Bernt.
SPØRSMÅL: Et formannskapsmedlem har et sterkt engasjement for en gruppe ungdommer
og tok et initiativ for å opprette en ungdomsklubb for disse. Ungdomsklubben drives av to
foreninger, og politikeren har ingen formelle roller i eller bindinger til ungdomsklubben eller
foreningene som driver den.
Politikeren fremmet så forslag i formannskapet om økonomisk støtte til drift av
ungdomsklubben. Kunne hun gjøre det, eller har det at det var hun som tok initiativ til
opprettelse av klubben og hennes sterke engasjementet for denne gruppen ungdommer,
gjort henne inhabil?
SVAR: Den rettslige problemstillingen her er, etter forvaltningsloven § 6 andre avsnitt, om
politikerens engasjement for denne klubben er «et særegent forhold» som «er egnet til å
svekke tilliten til [hennes] upartiskhet». I at forholdet skal være «særegent» ligger at det må
være tale om et engasjement som går ut over det som er en naturlig del av politikerrollen.
Et styreverv eller annen sentral rolle i ungdomsklubbens virksomhet, ville kunne være det, og
dermed skape inhabilitet. Men det at en folkevalgt er med og tar initiativ til å få et slik klubb i
gang, og senere er en aktiv støttespiller for denne, kan etter min mening ikke være
tilstrekkelig til å skape inhabilitet. Det ligger klart innenfor rammen av engasjement som vi
mener en folkevalgt bør kunne ha, uten at det får konsekvenser for tilliten til vedkommendes
upartiskhet.
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Hva hvis kontrollutvalget vil sjekke vertskommunen?
Kommunal rapport 1.07.2019

Hva skjer når barnevernet er interkommunalt og kontrollutvalget ønsker seg en forvaltningsrevisjon?
Spørsmålet om kontrollutvalgets mulighet til forvaltningsrevisjon av en interkommunal
barnevernstjeneste er litt komplisert, medgir Jan Fridthjof Bernt.
SPØRSMÅL: Et kontrollutvalg ønsker å bestille en forvaltningsrevisjon av barnevernet i kommunen
sin. Kommunen har inngått et interkommunalt samarbeid om barnevernstjenester med
nabokommunen. Nabokommunen er vertskommune, og har ansvar for tjenesten. Kontrollutvalget i
den aktuelle kommunen ønsker å vite mer om utvalgets mandat og mulighet til å bestille revisjon av en
tjeneste som er satt ut til en vertskommune.
SVAR: Dette er komplisert.
Ut fra spørsmålet ser det ut som det er tale om et administrativt vertskommunesamarbeid
etter kommuneloven § 28–1 b. Det betyr at «bestillerkommunen» kjøper tjenester fra
«vertskommunen» ved at kommunestyret gir egen rådmann instruks om delegering til rådmannen i
vertskommunen. I barnevernssaker skal det være en egen administrasjon for disse sakene, med egen
ledelse. Men denne ledelsen er administrativt underordnet rådmannen og kommunestyret i
vertskommunen i administrative spørsmål.
Ansvaret for tilsynet med barnevernet i vertskommunen ligger dermed til administrasjonen og
kontrollutvalget i denne. Se § 28–1 j, som fastslår at det er kontrollutvalget i vertskommunen som har
myndighet etter bestemmelsene i § 77. Dette vil da også gjelde kontroll med at det utføres
forvaltningsrevisjon og vedtak om å iverksette en slik.
Men i § 28–1 e nr. 2, bokstav e, er det fastsatt at avtalen om vertskommunesamarbeid skal inneholde
bestemmelser om underretning til deltakerne om vedtak som treffes i vertskommunen. Kontrollutvalget
i samarbeidskommunene vil da i medhold av § 23–2 tredje avsnitt ha rett til all den informasjon og
dokumentasjon som etter en slik bestemmelse blir gitt til kommunen. Den som skal ha denne
informasjonen er i utgangspunktet rådmannen i bestillerkommunen («samarbeidskommunen»), men
her kan kontrollutvalget kreve innsyn i all informasjon som rådmannen har fått. Det vil også kunne be
denne om å innhente ytterligere informasjon fra vertskommunen om de sider av virksomheten som
angår bestillerkommunen.
Kontrollutvalget i bestillerkommunen kan også ta opp spørsmål om rådmannens oppfølging og kontroll
med ivaretakelsen av barnevernstjenestene for egen kommune. Det kan også iverksette eller bestille
forvaltningsrevisjon av denne siden av egen administrasjon, men altså ikke av den felles
administrasjonen av barnevernstjenester i vertskommunens regi.

76

Hvilke habilitetsregler gjelder for arbeidsmiljøutvalget?
Kommunal Rapport 03.06.2019

Arbeidsmiljøutvalget er ikke en del av kommunens eget forvaltningsapparat, men
en frittstående kontrollinstans, påpeker Jan Fridthjof Bernt.
Reglene om inhabilitet i forvaltningsloven gjelder for kommunens representanter
i arbeidsmiljøutvalget, mener Jan Fridthjof Bernt
Spørsmål 1: Gjelder forvaltningslovens bestemmelser om habilitet også for det
kommunale arbeidsmiljøutvalget?
Svar: Arbeidsmiljøutvalget er et utvalg opprettet i medhold av arbeidsmiljøloven
kapittel 7, med like mange representanter for de tilsatte. Utvalget skal virke for
et fullt forsvarlig arbeidsmiljø (§ 7–2 nr. 1). Det er et tilsynsorgan som skal påse
at arbeidsgiver – altså her kommunen – oppfyller sine plikter etter
arbeidsmiljøloven. Det kan gi kommunen pålegg om å iverksette ulike tiltak til
utbedring av arbeidsmiljøet (§ 7–2 nr. 5). Det er ikke en del av kommunens eget
forvaltningsapparat, men en frittstående kontrollinstans, og kan derfor ikke ses
som et organ for kommunen, slik forvaltningsloven krever for at den skal gjelde.
Men reglene om inhabilitet i denne loven gjelder for kommunens representanter.
Det følger av § 10 der det fastslås at «bestemmelsene i kapitlet her [gjelder]
tilsvarende for enhver annen som utfører tjeneste eller arbeid for et
forvaltningsorgan». Kommunens representanter i utvalget må klart nok gå inn
under denne regelen.
I forvaltningsloven § 6 andre avsnitt er det er regel om inhabilitet for den som
går inn under loven hvis «særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke
tilliten til hans upartiskhet». Det betyr at hvis noen av disse har tilknytning til
saken som skal behandles i arbeidsmiljøutvalget eller har ansvar for
behandlingen av saken i kommunen når det er klaget over dette, må hun fratre
utvalget når det behandler denne saken.
Spørsmål 2: Er det i tråd med god forvaltningsskikk at de som eventuelt skal
evalueres i en sak om arbeidsmiljøet, selv er saksforberedende instans i utvalget
som skal beslutte om de skal evalueres?
Svar: Reglene i forvaltningsloven § 6 om inhabilitet gjelder ikke bare for dem
som treffer avgjørelse, men for enhver som er med på «å tilrettelegge
grunnlaget for en avgjørelse». Personer som varslet er rettet mot, vil derfor
være inhabile. Det samme gjelder de som har medvirket ved administrasjonens
saksbehandling av varslet, hvis det nå klages over denne. Ansvaret for
saksforberedelsen må da flyttes til andre i eller utenfor
kommuneadministrasjonen. Hvis det er tale om et sterkt konfliktfylt forhold der
den øverste kommunale ledelse har et ansvar, kan det uansett være grunn til å
overveie å legge oppgaven med å forberede saken til en uavhengig instans
utenfor kommunen, selv om ikke klagen er rettet mot rådmann eller etatssjef.
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Hvem kan representere arbeidsgiver?
Kommunal Rapport 26.08.2019

Flertallet av medlemmene i administrasjonsutvalget skal representere arbeidsgiver, men
hvem kan være arbeidsgivers representant?
Kommunestyret står her helt fritt når det gjelder hvem det vil velge som sine representanter,
skriver Jan Fridthjof Bernt.

Også etter den nye kommuneloven skal det i alle kommuner opprettes ett eller flere
partssammensatte utvalg (administrasjonsutvalg) for behandling av saker som gjelder
forholdet mellom de ansatte og kommunen som arbeidsgiver.
Slikt utvalg settes da naturlig nok sammen av representanter for de ansatte og av folkevalgte
som representerer arbeidsgiver (kommunen). Etter Hovedavtalen § 4 skal de ansattes
representanter utpekes av arbeidstakerorganisasjonene, i praksis blir det hovedtillitsvalgte
fra de største organisasjonene.
Loven er tydelig på at flertallet i utvalget skal bestå av representanter for arbeidsgiver.
1. Kan en folkevalgt, som til daglig ellers er kommunalt ansatt i samme kommune
representere arbeidsgiver i et slikt utvalg?
SVAR: I kommuneloven 2018 § 5–11 er fastsatt at det partssammensatte utvalgene skal
bestå av «representanter for kommunen eller fylkeskommunen og for de ansatte».
Representanter for kommunen skal velges av kommunestyret selv. Kommunestyret står her
helt fritt når det gjelder hvem det vil velge som sine representanter. Kravene til valgbarhet i §
7–2 og reglene i § 7–3 om utelukkelsen av blant annet tilsatte i visse stillinger i kommunen,
gjelder bare for representantene for de tilsatte, ikke for dem som velges av kommunestyret.
2. Kan en folkevalgt, som til daglig ellers er kommunalt ansatt i annen (nærliggende)
kommune representere arbeidsgiver i et slikt utvalg?
SVAR: Ja, også her står kommunestyret helt fritt til å velge de medlemmene det selv ønsker.
3. Kan en folkevalgt, som til daglig ellers er kommunalt ansatt og hovedtillitsvalgt/
plasstillitsvalgt for en arbeidstakerorganisasjon i samme kommune representere
arbeidsgiver i et slikt utvalg?
SVAR: Heller ikke dette er en utelukkelsesgrunn etter kommuneloven når kommunestyret
velger representanter for kommunen. Men da oppstår spørsmålet om den som sitter i et slikt
verv kan fortsette som tillitsvalgt for arbeidstakerorganisasjonen. En slik dobbeltrolle vil være
problematisk, og vil ganske lett medføre at den tillitsvalgte blir inhabil etter bestemmelsen i
forvaltningsloven § 6 andre avsnitt om «særegne forhold … som er egnet til å svekke tilliten
til hans upartiskhet», ved behandlingen i administrasjonsutvalget av saker som vedrører
hans eller hennes ansvarsområde som tillitsvalgt. Men dette er det organisasjonen som må
rydde opp i, ved å velge en ny tillitsvalgt i stedet for den som nå sitter i
administrasjonsutvalget som representant for arbeidsgiver.
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Lovlighetsklage bør ses som et personlig utspill, ikke som
saksbehandling
Kommunal Rapport 18.06.2019

Kan en inhabil politiker fremme lovlighetsklage?
– Min vurdering er altså at lovlighetsklage bør ses som et innspill «fra utsiden» av det
kommunale beslutningsapparat, på linje med søknader og klager fra privatpersoner. Jeg
mener det blir unødig strengt å trekke inhabilitetsvurderinger inn i bildet ved avgjørelsen av
hvem som kan fremsette slik lovlighetsklage, skriver Jan Fridthjof Bernt.
SPØRSMÅL: Tre medlemmer av kommunestyret fremsetter lovlighetsklage over et vedtak i
plan- og bygningsutvalget. Én av disse tre er tilsatt i plan- og bygningsetaten, men har ikke
selv hatt noe å gjøre med denne saken. Vedtaket ble truffet av utvalget på grunnlag av
innstilling fra hennes sjef. Er hun nå inhabil til å fremsette lovlighetsklage over vedtaket?
SVAR: Utgangspunktet er bestemmelsen i kommuneloven 1992 § 40 nr. 3, bokstav b, der
det fastslås at tilsatt i kommunen som har medvirket ved tilretteleggingen av en avgjørelse i
et folkevalgt organ, alltid er inhabil når denne saken skal behandles der. Denne
bestemmelsen handler imidlertid bare om vedkommende tilsatte selv, og neste spørsmål blir
da om slik inhabilitet «smitter» på underordnede, slik at disse også blir inhabile når sjefen er
det.
Dette har vi en bestemmelse om i forvaltningslovens § 6 tredje avsnitt, der det står at «Er
den overordnede tjenestemann ugild, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av en direkte
underordnet tjenestemann i samme forvaltningsorgan». Kommunelovens § 40 fastslår
innledningsvis at reglene om inhabilitet i forvaltningsloven gjelder i kommunen, noe som
betyr at denne regelen også gjelder der sjefens inhabilitet følger av særregelen i
kommunelovens § 40. Den underordnede saksbehandleren kan derfor ikke delta som
folkevalgt hvis denne saken blir behandlet i kommunestyret.
Neste spørsmål blir så om dette gjelder også der denne saksbehandleren opptrer som
medunderskriver på en lovlighetsklage.
I forvaltningslovens § 6 fastsettes innledningsvis at reglene om inhabilitet gjelder når det er
spørsmål om «å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller å treffe avgjørelse i en
forvaltningssak». I § 10 fastslås at reglene om inhabilitet gjelder «for enhver … som utfører
tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan», og dermed altså for folkevalgte. Avgjørende
blir da om det å levere inn en lovlighetsklage skal oppfattes som en handling der den
folkevalgte «utfører tjeneste eller arbeid» for kommunestyret».
Svaret på dette er ikke opplagt, men jeg vil mene at en slik lovlighetsklage bør ses som et
personlig utspill som setter i gang en saksbehandling i kommunen, men ikke selv er en del
av dette.
Lovlighetsklagen fremsettes ikke som et forslag i kommunestyret som dette skal ta stilling til
der og da, men som en anmodning om en rent juridisk/faglig vurdering av det aktuelle
vedtaket. Den går da i første omgang til administrasjonen, som deretter kommer tilbake til
kommunestyret eller vedkommende folkevalgte organ med en innstilling om hvordan man
skal forholde seg til dette spørsmålet. På dette trinn i saksbehandlingen vil den inhabile
folkevalgte måtte fratre pga. bestemmelsen i forvaltningslovens § 6 tredje avsnitt, mens de
andre som har fremsatt lovlighetsklagen vil kunne delta.

79

Min vurdering er altså at lovlighetsklage bør ses som et innspill «fra utsiden» av det
kommunale beslutningsapparat, på linje med søknader og klager fra privatpersoner. Jeg
mener det blir unødig strengt å trekke inhabilitetsvurderinger inn i bildet ved avgjørelsen av
hvem som kan fremsette slik lovlighetsklage. Det bør, mener jeg, alle
kommunestyremedlemmer kunne gjøre, uavhengig av om de har en eller annen tilknytning til
eller særinteresse i saken.
Men som sagt, her er det rom for forstandig tvil.
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Om kommunale ledere og valgbarhet
Kommunal Rapport 25.06 2019

Hva skjer hvis ordførerkandidaten er ansatt i en ledende stilling i kommunen?
Den kommunale lederen må ha fratrådt sin stilling når kommunestyret samles til
konstituerende møte etter valget. Hun kan altså vente med å ta dette valget til valgresultatet
foreligger, skriver Jan Fridthjof Bernt.
SPØRSMÅL: Ordførerkandidaten på en av kommunens valglister er i dag ansatt i en
ledende stilling i kommunen, med budsjettansvar. Vedkommende har vedlagt erklæring på
om at hvis hun blir valgt til ordfører, fratrer vedkommende alle sine oppgaver i kommunen og
søker permisjon for perioden. Hvis vedkommende ikke skulle bli valgt som ordfører, men vil
bli valgt til kommunestyret, vil vedkommende søke fritak fra alle sine politiske verv i
kommunen for perioden.
Må vedkommende si opp sin stilling for å være ordførerkandidat? Har vedkommende
anledning til å søke permisjon for å fortsette sin stilling i kommunen?
SVAR: Dette er et spørsmål om denne kommunale lederen er valgbar til kommunestyret. I
valgloven § 3–3 nr. 2 er det en bestemmelse som utelukker blant annet «leder for
forvaltningsgren» fra valg til kommunestyret. Men i samme paragrafs nr. 6 er det fastsatt at
spørsmålet om en person er utelukket fra valg, «avhenger av om vedkommende innehar
stillingen når fylkestinget eller kommunestyret trer i funksjon». Dette siste betyr i praksis at
den kommunale lederen må ha fratrådt sin stilling når kommunestyret samles til
konstituerende møte etter valget. Hun kan altså vente med å ta dette valget til valgresultatet
foreligger.
Det må da være tilstrekkelig at hun før det konstituerende møtet har søkt om og fått
permisjon fra sin stilling for hele valgperioden. Dette det må da være en ubetinget permisjon,
uten mulighet for å ombestemme seg å gå tilbake til stillingen i valgperioden. Og når hun
først er valgt til kommunestyret, har hun plikt til å fungere i vervet.
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Kan ikke fjerne ekskludert fra valglista nå
Kommunal Rapport 19.08.2019

Hva skjer hvis partiet ekskluderer ordførerkandidaten etter at fristen for å tilbakekalle
valglisten har gått ut?
Det er ikke noe vilkår for å stå på liste til et kommunevalg at man er medlem av det parti som
setter frem dette listeforslaget, påpeker Jan Fridthjof Bernt.
SPØRSMÅL: Ordførerkandidaten til et parti blir ekskludert fra partiet etter at kandidaten har
publisert på nett det partiet mener er ekstreme islamfiendtlige og rasistiske
konspirasjonsteorier. Kan partiet fjerne henne fra listen eller kan hun selv be seg strøket?
SVAR: Partiet kan ikke fjerne henne fra listen.
Det er ikke noe vilkår for å stå på liste til et kommunevalg at man er medlem av det parti som
setter fram dette listeforslaget. Og har et parti levert inn et listeforslag, vil det etter valgloven
§ 6–5 ikke kunne trekke dette tilbake senere enn kl. 12 den 20. april.
Den som er oppført på liste kan be seg strøket, men må fremsette krav om dette innen en
tidsfrist fastsatt av kommunestyret.
I valgloven § 3–3 nr. 2 er det fastsatt at alle som har stemmerett, har plikt til å ta imot valg,
hvis ikke de går inn under de særlige unntaksreglene i denne bestemmelsens nr. 3 til 5.
I § 3–4 har vi imidlertid en bestemmelse som langt på vei nuller ut denne plikten for den som
avgir skriftlig erklæring om at hun ikke ønsker å stille til valgt på den aktuelle listen. Men slik
erklæring må være avgitt før en frist som valgstyret setter. Den som ikke har fremsatt slik
erklæring før dette, kan ikke nekte å motta valg.
Den som er valgt kan søke det nye kommunestyret om å bli fritatt fra vervet.
Hvis fristen for å kreve seg strøket fra valglisten er utløpt, må den som er foreslått og valgt
møte i kommunestyret når det innkalles til konstituerende møte etter kommuneloven 2018 §
7–1. Hun kan imidlertid søke om fritak fra vervet etter bestemmelsen i kommuneloven § 7–
9 andre avsnitt. Slikt fritak kan da det nye kommunestyret gi ved vedtak i sitt første møte eller
senere hvis det finner at hun ikke kan skjøtte vervet sitt som folkevalgt «uten at det fører til
vesentlig ulempe for han eller henne»
Jeg vil anta at eksklusjon fra partiet må anses som en slik «vesentlig ulempe» for en
folkevalgt hvis hun selv mener dette. Men kommunestyret har ikke plikt til å gi slikt fritak. Det
kan velge å legge avgjørende vekt på at dette er et selvpåført problem som konsekvens av
hennes politiske engasjement, og avslå søknaden ut fra den oppfatning at det problemet
som her oppstår, får både hun selv og partiet leve med når hun først er innvalgt.
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Skjerpet krav om langsiktighet
Kommunal Rapport 28.05 2019

Den nye kommuneloven pålegger kommunestyrene å vedta finansielle måltall for
økonomien. Intensjonen er å bidra til en politikk som ivaretar økonomien over
tid.
Hvordan den nye kommuneloven påvirker økonomiforvaltningen i KommuneNorge var et av temaene under årets Kommuneøkonomikonferanse (KOMØK).
Økonomibestemmelsene i loven handler om å trygge det økonomiske grunnlaget
for velferden, fastslår Bent Devik, seniorrådgiver i Kommunaldepartementet
(KMD).
Brorparten videreføres
Devik opplyser at da kommunelovutvalget begynte å jobbe med
økonomibestemmelsene i 2013, konkluderte utvalget med at reglene i dagens lov
i all hovedsak er gode. Det utvalget imidlertid så, var at loven manglet
bestemmelser som bidrar til en mer langsiktig økonomisk styring. Og at loven
ikke i tilstrekkelig grad bidrar til at det tas tidlige grep i de tilfellene der pilene
peker nedover.
Det lovutvalget foreslo er at økonomireglene i dagens kommunelov i all hovedsak
videreføres. Samtidig foreslo utvalget en rekke viktige, enkeltstående endringer i
kommunelovbestemmelsene. Det handler om endringer som skal støtte opp
under en mer langsiktig forvaltning, forteller Devik.
Med den nye loven må kommunene ta stilling til hva driftsresultat, gjeldsgrad og
disposisjonsfond bør være, for å sikre det økonomiske handlingsrommet over tid.
Noen steder vil det være vanskeligere enn andre å etablere dette i praksis,
medgir Devik.
Tettere oppfølging
Den nye loven innebærer tettere oppfølging av merforbruk, med mulighet for
budsjettjusteringer underveis i året. I praksis medfører dette at hvis regnskapet
avlegges med merforbruk, skal kommunedirektøren foreslå endringer i åres
budsjett. Hvis regnskapet vedtas med merforbruk, må kommunestyret angi
hvordan merforbruket skal dekkes inn. I tillegg legges det klarere føringer for
bruk av disposisjonsfondet.
Det nye regelverket vil medføre at dersom det oppstår et merforbruk i 2020, skal
dette merforbruket ved regnskapsavslutningen reduseres så mye som mulig ved
å bruke midler på disposisjonsfondet.
Med dagens regler kan merforbruk fremføres uten at disposisjonsfondet røres.
Nye krav til årsberetning
Når den nye loven trer i kraft stilles det også nye krav til innholdet i
årsberetningen. Kommunene må ikke bare gjøre rede for årsakene til vesentlige
budsjettavvik. De skal og gjøre rede for om den økonomiske handleevnen over
tid ivaretas. Og om det er vesentlige avvik fra premissene for bevilgningene, det
vil si om pengene er brukt til noe annet enn kommunestyret forutsatte.
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De nye økonomibestemmelsene trer i kraft fra 1. januar 2020. Budsjett- og
regnskapsforskriften skal etter planen legges fram før sommeren. Øvrige
forskrifter kommer til høsten.
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Utvidet varselordning - Fylkesmannen i Trøndelag

Fylkesmannen i Trøndelag

Norsk (bokmål) 

Trøndelag  Helse, omsorg og sosialtjenester  Nyheter Helse og omsorg  Utvidet varselordning

Utvidet varselordning
Fra 1. juli 2019 har alle virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester plikt til å
varsle dødsfall eller svært alvorlig skade som har sammenheng med helsehjelpen.
Publisert 02.07.2019











Denne ordningen har tidligere vært avgrenset til spesialisthelsetjenesten , men gjelder nå også alle kommunale tjenester.
Samtidig har nå pasienter, brukere og pårørende fått en rett til å varsle disse hendelsene.
Varslingen skal skje til Statens helsetilsyn og mer informasjon finnes på www.helsetilsynet.no/tilsyn

Fylkesmannen i Trøndelag
Fylkesmannen i Trøndelag
Besøksadresse:
Statens hus, Strandveien 38, Steinkjer
Statens hus, Prinsens gt. 1, Trondheim
Postadresse: Postboks 2600, 7734 STEINKJER
Telefon: 74 16 80 00
E-postadresse: fmtlpost@fylkesmannen.no
Organisasjonsnummer: 974 764 350
Ansvarlig redaktør: Frank Jenssen
Personvern
Trøndelag
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Rundskriv om konstituerande møte
i kommunestyre og fylkesting –
rettleiing om val til folkevalde organ
med meir
Rundskriv | Dato: 28.06.2019 | Kommunal- og moderniseringsdepartementet
(http://www.regjeringen.no/no/dep/kmd/id504/)

Mottakar:
Kommunane
Fylkeskommunane
Fylkesmennene
Nr: H-4/19

Kommunelova inneheld ei rekke føresegner om folkevalde organ
og kva som skal skje i kommunen og fylkeskommunen etter val
til nye kommunestyre og fylkesting. I denne rettleiaren forklarar
departementet nærare om alle føresegn som gjeld valet av
medlemer til ulike folkevalde organ og kven som kan veljast.
Rundskriv om konstituerande møte i kommunestyre og fylkesting – rettleiing om
val til folkevalde organ med meir (PDF)
(http://www.regjeringen.no/contentassets/2c1824d701ac473ca9c54941c0e1238e/rundskriv-omkonstituerande-mote-i-kommunestyre-og-fylkest.pdf)
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Eventuelt
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
16.09.2019

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
19/184 - 2
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges frem uten forslag til vedtak.
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Saknr
31/19

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

Møtedato
16.09.2019

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
19/184 - 3
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Møteprotokoll fra dagens møte i kontrollutvalget, 16.09.2019, godkjennes.
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Saknr
32/19

