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Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Frøya kommune
Arkivsak:

19/157

Møtedato/tid:

18.09.2019 kl. 10:00

Møtested:

Herredshuset, møterom A

Møtedeltakere:
Lars Ø. Nordgård
Helge Borgen
Kirsten Dragsnes
Laila Wedø
Sten S. Arntzen
Andre møtende:
Torbjørn Berglann, Konsek Trøndelag
Kopi:
Ordfører, rådmann, postmottak, 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/Torbjørn Berglann på telefon 400 67 058, eller e-post: torbjorn.berglann@konsek.no
Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Trondheim 12.09.2019

Lars Ø. Nordgård (sign.)
Leder av kontrollutvalget

Torbjørn Berglann
Daglig leder, Konsek Trøndelag

Sakliste
Saksnr.
25/19
26/19
27/19
28/19
29/19
30/19
31/19
32/19
33/19
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Sakstittel
Godkjenning av innkalling og sakliste
Henvendelse om lovlighetskontroll, inhabilitet og administrativ omgjøring av
politiske vedtak
Nytt fra utvalgene 18.9.19
Kontrollutvalgets virksomhet i valgperioden 2015-2019
Budsjett for kontrollarbeidet 2020
Orientering om Fylkesmannens tilsyn med kommunens beredskap
Referatsaker
Eventuelt
Godkjenning av møteprotokoll
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Godkjenning av innkalling og sakliste
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Frøya kommune
Saksbehandler Helene Hvidsten
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
19/157 - 4
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Innkalling og sakliste godkjennes.
Saksutredning
Godkjenning av innkalling og sakliste.

Møtedato
18.09.2019

Saknr
25/19

Kontrollutvalgets møte 18.09.2019

Side 4 av 47

Henvendelse om lovlighetskontroll, inhabilitet og administrativ
omgjøring av politiske vedtak
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
18.09.2019

Saknr
26/19

Saksbehandler Torbjørn Berglann
Arkivkode
FE - 033, TI - &00
Arkivsaknr
19/205 - 7
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
1. Kontrollutvalget konstaterer at kommunestyret har behandlet to saker der to
medlemmer burde fått sin habilitet vurdert.
2. Kontrollutvalget sender saken til kommunestyret med følgende innstilling:
•
•
•

Kommunestyret ber rådmannen sørge for at temaet habilitet systematisk blir
tema for de folkevalgte gjennom valgperioden.
Kommunestyret ber den enkelte folkevalgte melde fra i god tid om mulige
forhold som medfører at han/hun kan bli kjent inhabil.
Der en folkevalgt ikke har meldt fra om forhold som kan gjøre vedkommende
inhabil, ber kommunestyret om at rådmannen, dersom han er kjent med
forholdene, gjør organet oppmerksom på dem.

Vedlegg
Henvendelse 1
Henvendelse 2
Henvendelse 3
Svar på henvendelser vedr. inhabilitet og manglende administrativ etterlevelse av vedtak
Saksutredning
Kontrollutvalgets leder mottok flere henvendelser fra aksjonsgruppa Nei til vindkraft på Frøya
ved Hans Anton Grønskag i juli og august (vedlagt). Frøya kommune har også mottatt
henvendelser om de samme sakene, som er formidlet til kontrollutvalgets sekretariat. I
henvendelsene:
̵ ber aksjonsgruppa om en lovlighetskontroll av kommunestyrets vedtak i sak 12/19 og
13/19 den 28. februar på grunn av inhabilitet.
̵ påpeker gruppa at et medlem av teknisk komite var inhabil under behandling av en
sak 10.3.2016.
̵ hevder aksjonsgruppa at rådmannen har omgjort et vedtak fra formannskapet.
Sekretariatet svarte på henvendelsene (svaret er vedlagt) 16. august.
Lovlighetskontroll: Dette er ikke en sak som avgjøres av kontrollutvalget. Sekretariatet viser
til det vedlagte svaret til aksjonsgruppa for en nærmere redegjørelse om spørsmålet.
Påstander om inhabilitet: Sekretariatet har gått gjennom møteinnkallinger og -protokoller for
de aktuelle møtene i 2019 og 2016. Det går fram av svarbrevet til aksjonsgruppa at vi mener
at to representanter har deltatt i saksbehandlingen der vi mener at de burde fått sin habilitet
vurdert, fordi de var parter i saken. I kommunestyrets møte 28. februar var
avstemmingsresultatet slik at representantenes deltakelse kan ha vært bestemmende for
utfallet. Vi har ikke grunnlag for å trekke noen slik konklusjon når det gjelder møtet i teknisk
komite 10.3.2016.
I spørsmål om inhabilitet skal den enkelte folkevalgte selv vurdere om hun eller han kan
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være inhabil i sakene som skal behandles. Medlemmer av et folkevalgt organ skal "…i god
tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre ham ugild". Hensikten er at det skal være mulig
å kalle inn varamedlemmer for å delta i behandlingen av habilitetsspørsmålet, eventuelt å tre
inn i realitetsbehandlingen av saken. Habilitetsinnsigelser skal også reises i god tid før møtet
i organet av samme årsak.
Det er ikke bare den enkelte folkevalgte som er ansvarlig for å vurdere egen habilitet.
Rådmannen har en plikt til å påse at sakene som blir lagt fram for politisk behandling er
forsvarlig utredet. Til denne bestemmelsen står følgende lovkommentar:
Ansvaret for å påse at en sak er tilstrekkelig utredet omfatter også ev. rettslige tvilsspørsmål.
Administrasjonssjefen vil derfor ha plikt til å gi uttrykk for det hvis han eller hun mener at det er
rettslige mangler ved et forslag til vedtak eller den saksforberedelse som har gått forut for dette.
Mener administrasjonssjefen at et truffet vedtak er ulovlig, vil han eller hun likeledes ha plikt til å
gjøre vedkommende folkevalgte organ, og ev. kommunestyret eller fylkestinget, oppmerksom på
dette.

Det medfører at rådmannen har et ansvar for å melde fra om mulige habilitetsspørsmål,
dersom han er kjent med slike.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Det er åpenbart uheldig at kommunestyret og teknisk komite har behandlet saker der et eller
flere medlemmer burde bedt om å få habiliteten sin vurdert av organet.
Kontrollutvalget kan verken omgjøre eller overprøve politiske vedtak. Utvalgets rolle i denne
saken er å påpeke overfor kommunestyret at det har skjedd feil i saksbehandlingen. Utvalget
kan også appellere til kommunestyret om at det legger til rette for å unngå lignende feil. Et
nærliggende tiltak vil være å gi temaet ekstra oppmerksomhet i den kommende
folkevalgtopplæringen.
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Lars Nordgaard <larsonordgard@hotmail.com>
12. august 2019 14:56
Torbjørn Berglann
Vs: HABILITET OPPFØLGER!

Fra: Hans Anton Grønskag <hangroen2@gmail.com <mailto:hangroen2@gmail.com>>
Sendt: tirsdag 16. juli 2019 01:37
Til: Lars Nordgaard <larsonordgard@hotmail.com <mailto:larsonordgard@hotmail.com>>
Emne: Re: HABILITET OPPFØLGER!

HABILITET ER IKKE NOEN SELVFØLGE I VINDKRAFTSAKEN!
Vi er så heldige at en del spørsmål om habilitet blir belyst av Steven Crozier

i lokalavisene på

Frøya.
Dermed kan det også diskuteres, og ikke minst granskes nærmere. Det er bra for folkestyret!
Varsler om habilitetsbrudd skal behandles av kommunens kontrollutvalg.
Kontrollutvalgets utøver kontroll og tilsyn på vegne av kommunestyret, og dets mulige
operasjonsområde er derfor i praksis like vidt som kommunestyrets når det gjelder kontroll og tilsyn.
I kontrollutvalgets protokoller har det ikke kommet inn varsler om habilitetsbrudd i forbindelse med
behandling av vindkraftverket på Frøya, og det er i seg selv ganske merkelig, spesielt når det her er
gjort vedtak i kommunestyret siden nyttår som kunne ha fått et annet utfall dersom kandidatene
hadde meldt seg inhabile.
Kommunestyrets behandling av vurdering av avgjørelse av vindkraftsaken i Kommunal og
moderniseringsdepartementet ble avholdt 20.06.19. I dette møtet ba tre representanter om vurdering
av sin habilitet: Martin Nilsen, Heidi Taraldsen og Ann Kristin Kristoffersen.
Alle tre ble kjent inhabile!
Det som er underlig i denne saken er at Heidi Taraldsen og Ann Kristin Kristoffersen var «habile»tidligere
da vindkraftsaken ble diskutert.
Den 31.01 var Krav om folkeavstemning opp. Begge disse var med ved votering.
Den 28.02 var det kun Kristin Furunes Strømskag som meldte seg inhabil på grunn av at hun var
saksbehandler da dispensasjonen ble utformet i 2016. Begge de to førnevnte var med på voteringa!
Dette er oppsiktsvekkende fordi dette er det mest avgjørende møtet når det gjelder vindkraft/ikke
vindkraft på Frøya dette året.
Spørsmålet kan kokes ned til følgende:
Dispensasjonsvedtaket av 2016 måtte omgjøres dersom man skulle hindre at turbinhøyden økte fra
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130 meter til 180 meter.
Arbeiderpartiet ønsket å la dispensasjonen være urørt, og «henstille» til Trønder‐Energi om å la være å
bygge så høyt i Miljø‐, transport‐ og anleggs‐plana (MTA) ‐ (noe de andre mente var nytteløst. De fikk
selvsagt rett!)
I dette møtet ble det avgjort at man ikke skulle nekte godkjenning av ny turbinhøyde, og at dette
spørsmålet heller skulle behandles i MTA‐plana!
Avgjørelsen ble gjennomført med ordførers dobbeltstemme, noe som trengtes fordi en av Venstres
kandidater var fraværende!
Men likevel sitter vi igjen med et spørsmål: Hvorfor var Heidi Taraldsen og Ann Kristin Kristoffersen
habile i nettopp dette avgjørende møtet, nå de samme representantene ble kjent inhabile i møtet
23.05 da deres habilitet ikke gjorde noe for utfallet?
Ellers har de to representantene deltatt i alle møter der vindkraftsaken har vært behandlet: 31.01.19,
28.03., 11.04., 02.05., 23.06., 20.06. Unntak er møtet 21.06.19!

Administrativ omgjøring av politiske vedtak?
Litt utenom dette med habilitet, men mer på dette med oppfølging av politiske vedtak. Jeg kan ikke se annet enn at
også dette burde ha tiltrukket seg kontrollutvalgets interesse!
I Formannskapets møte den 11.04.19 fikk man dette vedtaket:
«66/19
PROSESSVARSEL - OMGJØRING AV DISPENSASJONSVEDTAK - VINDKRAFT

Vedtak:
Frøya kommune registrerer at tiltakshaver ikke har igangsatt noe byggearbeid. Dispensasjonen av
10.03.16 har dermed bortfalt i henhold til treårsfristen. Frøya kommune må vurdere pålegg om å stanse
eventuelle bygge- og anleggsarbeider på stedet.
Enstemmig.»
Hvorfor ble ikke dette vedtaket stående? Advokatkontoret Elden presiserer at Fylkesmannen handler mot
loven dersom «han» omgjør et lovlig fatta vedtak i en kommune. Fylkesmannen skal kun gripe tak i
kommunale vedtak dersom de ikke er innenfor loven! Hvem rådet rådmannen til å gi stoppvedtak, og
dermed erkjenne et annet vedtak?
Jeg ber også kontrollutvalget ser nærmere på dette forholdet.
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Nei til vindkraftverk på Frøya
Hans Anton Grønskag

Hans Anton Grønskag
Vis sitert tekst

man. 15. jul. 2019, 19:29 skrev Lars Nordgaard <larsonordgard@hotmail.com
<mailto:larsonordgard@hotmail.com>>:
Hei

Har kun fått dette vedlegget, som synes som en fortsettelse av et annet vedlegg

Lars Nordgård

Sendt fra E‐post <https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=550986> for Windows 10

Fra: Hans Anton Grønskag <hangroen2@gmail.com <mailto:hangroen2@gmail.com>>
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Sendt: Sunday, July 14, 2019 10:21:47 PM
Til: larsonordgard@hotmail.com <mailto:larsonordgard@hotmail.com>; stes‐arn@online.no
<mailto:stes‐arn@online.no>; Tore Stromøy
Emne: HABILITET OPPFØLGER!

Hei!
Oversender oppfølger til sak vedr. habilitet i kommunestyret ved behandling av vindkraftsaken.
Dette er en oppfølger!
Nei til vindkraftverk på Frøya
Hans Anton Grønskag

Ett vedlegg!
Hans Anton Grønskag
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Lars Nordgaard <larsonordgard@hotmail.com>
12. august 2019 14:55
Torbjørn Berglann
Vs: HABILITET OPPFØLGER!

Fra: Hans Anton Grønskag <hangroen2@gmail.com <mailto:hangroen2@gmail.com>>
Sendt: torsdag 1. august 2019 18:53
Til: Lars Nordgaard <larsonordgard@hotmail.com <mailto:larsonordgard@hotmail.com>>;
stes‐arn@online.no <mailto:stes‐arn@online.no> <stes‐arn@online.no <mailto:stes‐arn@online.no>>;
Tore Stromøy <tore.stromoy@www.froya.no <mailto:tore.stromoy@www.froya.no>>
Emne: Re: HABILITET OPPFØLGER!

Tidligere innmeldt habilitetssak angående habilitet, er også
sendt Sivilombudsmannen. Der har vi imidlertid fått svar at
saken må behandles i kommunens kontrollutvalg først. Vi håper
en slik behandling kan skje raskt!
Nei til vindkraftverk på Frøya
Hans Anton Grønskag

søn. 14. jul. 2019 kl. 22:21 skrev Hans Anton Grønskag <hangroen2@gmail.com
<mailto:hangroen2@gmail.com>>:

Hei!
Oversender oppfølger til sak vedr. habilitet i kommunestyret ved behandling av vindkraftsaken.
Dette er en oppfølger!
Nei til vindkraftverk på Frøya
Hans Anton Grønskag

Ett vedlegg!
Hans Anton Grønskag
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HABILITET I FRØYA KOMMUNE - FORTSETTELSE!
Også i Hovedutvalg for forvaltning, der det ble besluttet å gi Sarepta Energi AS
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, og fritak fra nabovarsling var en
representant inhabil, uten at det ble reagert!
Dette gjelder Ann Kristin Kristoffersen!
Som de fleste vet er det denne dispensasjonen som løp ut den 7. april 2019. Mye energi
har vært brukt på nettopp denne saken i ettertid, ikke minst av Nei til vindkraftverk på
Frøya, og aksjonsgruppa!
Har vi fortjent en slik behandling? Spørsmålet må gå til Frøya kommune – og ikke
minst Frøya Arbeiderparti, som ber motstandere om unnskyldning fordi det settes
spørsmålstegn ved habiliteten!
Her er protokollen!
Hovedutvalg for forvaltning
Møtested:
Møtedato:
Kommunestyresalen 10.03.2016
Ap, Sv:
Gunn Heidi Hallaren, leder
Geir Egil Meland, nestleder
Ann Kristin Kristoffersen Ola
Vie
Faste representanter med forfall:
Ap, Sv:
Ola Vie

Møtetid:
Av utvalgets
09:00 møtte 7 av 7
10.30
Frp, V 02 H: Ingrid
Skjærstein Johansen
Terje Grytvik
Remy Strømskag

medlemmer

Frp, V 02 H:
Terje Grytvik
Remy Strømskag

Vararepresentanter som møtte:
Ap. Sv:
Pål Terje Bekken

Frp, V 02 H:
Lene Dahlø Skarsvåg
Kjartan Ervik

«DISPENSASJONSSØKNAD FOR FRØYA VINDKRAFTVERK - RUNDE 2
Vedtak:
1. I henhold til Plan- og bygningslovens 19-2, gir Frøya kommune Sarepta Energi AS
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel.
2. Området det dispenseres for begrenses til området det er gitt anleggskonsesjon til.
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3. Sarepta Energi AS gis også dispensasjon fra Plan- og bygningslovens 21-3,
nabovarsel.
4. Hvis steinalder-lokalitet med ID 95270 (i Askeladden) er til hinder for planlagte
tiltak, må det søkes dispensasjon fra kulturminneloven.
5. Dersom en under opparbeidingen skulle støte på noe spesielt i grunnen (mulig fredet
kulturminne), må en stanse arbeidet og varsle fylkeskommunen.
Enstemmig.
Forslag til vedtak:
I henhold til Plan- og bygningslovens 19-2, gir Frøya kommune Sarepta Energi AS
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel.
2. Området det dispenseres for begrenses til området det er gitt anleggskonsesjon til.
3. Sarepta Energi AS gis også dispensasjon fra Plan- og bygningslovens 21-3,
nabovarsel.
4. Hvis steinalder-lokalitet med ID 95270 (i Askeladden) er til hinder for planlagte
tiltak, må det søkes dispensasjon fra kulturminneloven.
Dersom en under opparbeidingen skulle støte på noe spesielt i grunnen (mulig fredet
kulturminne), må en stanse arbeidet og varsle fylkeskommunen.»
1.

Her gjør man altså dette eksepsjonelle vedtaket: Dispensasjon og blankofullmakt til
industri-reising i et område avsatt til Landbruks-, natur- og friluftsområder (LNF) – ett
område som Miljødirektoratet frarådet ethvert inngrep i, fire år før, i 2012! Året før
hadde Regjeringen gitt et forsterket vern av kystlynghei! Ikke nok med det – man fritar
Sarepta for nabovarselsplikten!
Som om ikke dette er ille nok, blir vedtaket fattet med representant som er inhabil på
grunn av eierinteresser – og ingen reagerer! Hva mer vil vi finne Frøya kommune?
Til nå har ikke Frøya kommune beklaget noe – kun påstått at ledelsen har behandlet
saken ut fra lojalitet til andres vedtak i fortid. Dette minner mer om en stødig vilje til å
realisere vindkraftverk, så stødig at man gjør det som i beste forstand er for mange
tabber!
Også denne saken går til kontrollutvalget i Frøya kommune!
For Nei til vindkraftverk på Frøya
Hans Anton Grønskag
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Vår saksbehandler: Torbjørn Berglann, tlf. 400 67 058
E-post: torbjorn.berglann@konsek.no
Deres ref.:
Vår ref.: 19/205-6
Oppgis ved alle henvendelser
Vår dato: 16.08.2019

Nei til vindkraft på Frøya
v/Hans Anton Grønskag

Svar på henvendelser vedr. inhabilitet og administrativ omgjøring av
vedtak
Jeg viser til Nei til vindkraft på Frøyas henvendelser til kontrollutvalget datert 14. og 16. juli
og 1. august, og til henvendelse til Frøya kommune ved rådmannen, datert 14. august.
Aksjonsgruppa ber i henvendelsene om at kontrollutvalget foretar en lovlighetskontroll på
bakgrunn av påstander om:
1. Inhabilitet i forbindelse med behandlingen av flere saker om vindkraftverket på Frøya
i 2019. Sakene har vært behandlet av ulike politiske organ. Det hevdes at sakene
kunne ha fått et annet utfall dersom de inhabile møtedeltakerne ikke hadde deltatt i
behandlingen.
2. Administrativ omgjøring av vedtak i formannskapet.
Spørsmålet om lovlighetskontroll
Lovlighetskontroll kan skje på to måter:
a) Ved at tre representanter i organet som fattet vedtaket henvender seg til
Fylkesmannen om dette innen tre uker etter at vedtaket er fattet.
b) Ved at Fylkesmannen på eget initiativ foretar en lovlighetskontroll et vedtak. I slike
tilfeller gjelder ikke fristen på tre uker.
Resultatet av en lovlighetskontroll kan bli at Fylkesmannen opphever eller stadfester
vedtaket.
Kontrollutvalget skal ikke foreta lovlighetskontroll av politiske vedtak. Utvalgets mandat er,
svært forenklet, å føre tilsyn med administrasjonen. Utvalget kan dessuten påpeke
saksbehandlingsfeil i de politiske organene. Det kan likevel ikke oppheve, omgjøre eller
stadfeste vedtak i andre politiske organer.
Aksjonsgruppa bør derfor rette henvendelsen om lovlighetskontroll til Fylkesmannen i
Trøndelag, som vil avgjøre om han mener det er grunn til å gjøre noen lovlighetskontroll.
Spørsmålet om inhabilitet i kommunestyre og formannskap
Sekretariatets har gått gjennom møteprotokollene fra formannskap og kommunestyre for de
datoene aksjonsgruppa nevner. Gjennomgangen viser at de tre har hatt forfall ved en rekke
av møtene (se under) og at habilitetsvurderingene har vært korrekte i samtlige tilfeller, så
nær som i to tilfeller, kommunestyrets møte 28.2, sak 12/19 og sak 13/19. I dette møtet
skulle kommunestyret ta stilling til to saker som angår vindkraftverket:
1. Om dispensasjonen skulle omgjøres, sak 12/19. Martin Nilsen meldte forfall til møtet.
Heidi Taraldsen og Ann Kristin Kristoffersen deltok i behandlingen. De er grunneiere
og dermed part i saken, de skulle derfor ikke deltatt. Ifølge møteprotokollen har ikke
habiliteten deres vært vurdert. I samme sak ba representanten Strømskag om å få sin
Postadresse:
Postboks 2564
7735 Steinkjer

Fakturaadresse:
Kongensgt. 9
7013 Trondheim
post@konsek.no

Telefon: 468 51 950
Bank: 8601.13.04038
Org.nr: 988 799 475
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habilitet i saken vurdert fordi hun hadde deltatt i den administrative forberedelsen av
saken. Hun ble kjent inhabil, noe som etter sekretariatets oppfatning er en korrekt
vurdering1.
2. Forslag til tilleggsuttalelse til detaljplan og MTA – Frøya vindkraftverk, sak 13/19. I
saken stemte representantene Taraldsen og Kristoffersen for tilleggsuttalelsen. I
tilleggsuttalelsen går kommunestyret inn for å redusere høyden på vindturbinene.
Som grunneiere og parter i saken er de automatisk inhabile og skulle ikke deltatt i
behandlingen.
I teknisk hovedutvalg 10.3.2016, der den omtalte dispensasjonssøknaden ble behandlet
første gang, deltok Ann Kristin Kristoffersen i behandlingen. Ifølge møteprotokollen har ikke
habiliteten hennes vært vurdert. Dersom hun på det tidspunktet var grunneier i området der
turbinene skal reises, var hun part i saken og automatisk inhabil.
Til tross for at inhabile representanter ved to anledninger har deltatt behandlingen av
vindkraftsaken mener sekretariatet at konsekvensene har vært små:
-

I teknisk hovedutvalg stemte alle de syv representantene for rådmannens forslag til
vedtak. Det er lite sannsynlig at utfallet ville blitt annerledes dersom Ann Kristin
Kristoffersen ikke hadde deltatt i behandlingen.
I kommunestyrets behandling av dispensasjonssaken tre år senere har de to inhabile
representantene medvirket til at dispensasjonsvedtaket ble stående. Sekretariatet vil
likevel peke på at den praktiske betydningen av kommunestyrets vedtak er liten, i og
med at to overordnete instanser slo fast at dispensasjonen skulle opprettholdes2.

Tabell: Saker om vindkraft i kommunestyret. Oppmøte og habilitetsvurderinger av
representantene Nilsen, Taraldsen og Kristoffersen.
Dato

Sak

Resultat

21.jun 89/19 Merknadsbehandling…

M.N

H.T

A.K.K

forfall

forfall

forfall

Vurdering

20.jun 70/19 Frøya vindkraftverk…

16 mot 7

inhabil inhabil inhabil Korrekt vurdering

23.mai 68/18 Krav om utsatt…

15 mot 3

inhabil inhabil inhabil Korrekt vurdering

23.mai 61/19 Godkjenning folkeavstemning Enstemmig deltok deltok deltok Korrekt vurdering
02.mai 56/19 Klage til KMD

21 mot 2

forfall

forfall

forfall

11.apr 53/19 Prosessvarsel

Enstemmig forfall

forfall

forfall

11.apr 52/19 Klage på MTA

20 mot 2

forfall

forfall

28.mar ****

Ingen saker om vindkraft

forfall

deltok deltok deltok

28.feb 12/19 Omgjøring av disp.

12 mot 11

forfall

deltok deltok Tvilsom vurdering: H.T og A.K.K

28.feb 13/19 Detaljplan og MTA

13 mot 9

forfall

deltok deltok Tvilsom vurdering: H.T. og A.K.K

31.jan 3/19

22 mot 1

deltok deltok deltok Korrekt vurdering

Folkeavstemning

Spørsmålet om administrativ omgjøring av vedtak
Aksjonsgruppa mener at rådmannen har omgjort formannskapets vedtak 11. april, sak 66/19
og kommunestyrets vedtak i samme sak 11.april, sak 53/19. Vedtaket lyder:
Frøya kommune registrerer at tiltakshaver ikke har igangsatt noe byggearbeid
Dispensasjonen av 10.03.16 har dermed bortfalt i henhold til treårsfristen. Frøya kommune må
vurdere pålegg om å stanse eventuelle bygge- og anleggsarbeider på stedet.

Vedtatt med 20 mot 2 stemmer.
Vedtakets ordlyd er at kommunen skal vurdere å stanse arbeidet, ikke at den skal stanse
arbeidet. Rådmannen var allerede da vedtaket ble fattet kjent med at kommunens advokat
1
2

Jf. kommuneloven § 40 nr. 3 bokstav b.
Fylkesmannen i Trøndelag 10.5.2019 og Kommunal- og moderniseringsdepartementet 6.6.2019.

Side 2 av 3

Kontrollutvalgets møte 18.09.2019

Side 15 av 47

hadde gitt en klar anbefaling om at dispensasjonsvedtaket av 2016 ikke skulle omgjøres3. Ut
fra kommunens forutsetninger framstår det derfor som hensiktsmessig å avvente videre
behandling hos fylkesmann og departement. Trønderenergi klaget som kjent kommunens
vedtak inn for Fylkesmannen4. Fylkesmannen satte kommunens vedtak til side, denne
avgjørelsen ble senere stadfestet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (se
fotnote forrige side). Sekretariatet er uenig i påstanden om at rådmannen har omgjort
vedtaket.
Videre behandling av henvendelsen
Henvendelsene fra aksjonsgruppa vil bli behandlet i kontrollutvalgets møte 17.9.2019.
Utvalget vil da ta stilling til hvordan det skal håndtere de nevnte bruddene på
habilitetsreglene.

Med hilsen
Konsek Trøndelag IKS
Torbjørn Berglann
daglig leder
Dette brevet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur.

Kopi til:
Kontrollutvalgets leder
Ordfører

3
4

Notat fra advokatfirmaet Bjerkan Stav datert 8.2.2019
Klage datert 16.4.2019
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Nytt fra utvalgene 18.9.19
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
18.09.2019

Saknr
27/19

Saksbehandler Torbjørn Berglann
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
15/168 - 20
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar nytt fra utvalgene til orientering.
Saksutredning
Medlemmene i kontrollutvalget følger hvert sitt hovedutvalg og orienterer resten av utvalget
om aktuelle saker. Utvalgene er fordelt slik:
Kommunestyre: Helge Borgen
Formannskap: Laila Wedø
Hovedutvalg for drift: Sten S. Arntzen
Hovedutvalg for forvaltning: Kirsten Dragsnes
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta nytt fra utvalgene til orientering.
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Kontrollutvalgets virksomhet i valgperioden 2015-2019
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
18.09.2019

Saknr
28/19

Saksbehandler Torbjørn Berglann
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
15/120 - 37
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og legger den fram for kommunestyret med
følgende innstilling:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets rapport til orientering.
Vedlegg
Rapport fra valgperioden (2015-2019)
Saksutredning
Kontrollutvalget er kommunestyrets kontrollorgan. Utvalget er pålagt en del faste oppgaver,
som er regulert gjennom kommuneloven og forskrift om kontrollutvalg. I tillegg gir loven
kontrollutvalget stor frihet til å undersøke forhold som utvalget finner nødvendig for å ivareta
kontrollfunksjonen.
Kontrollutvalget rapporterer løpende til kommunestyret om arbeidet; gjennom
årsmeldinger, rapporter fra forvaltningsrevisjon, rapporter fra selskapskontroll og
revisjonsrapporter om andre undersøkelser.
Kontrollutvalgets virksomhet i årene 2015-2019 er oppsummert i en egen rapport (vedlagt).
Rapporten gir en kort presentasjon av kontrollutvalget og utvalgets rolle, samt utvalgets
arbeid i perioden. Vedlagt rapporten følger en oversikt over gjennomførte
revisjonsundersøkelser i perioden 2015-2019. I oversikten er det gjort rede for
problemstilling, rapportens konklusjon, revisors anbefalinger, kontrollutvalgets vedtak,
kommunestyrets vedtak, samt den administrative oppfølgingen.
Rapportene er tenkt å gi informasjon både til det nye kontrollutvalget og til det nye
kommunestyret.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Den vedlagte rapporten med vedlegg er et utkast, som kontrollutvalget kan foreslå endringer
i. Sekretariatet vil innarbeide eventuelle endringer før de sendes kommunestyret for
behandling. Sekretariatet vil også sørge for at det nye kontrollutvalget blir kjent med
rapporten.
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Om kontrollutvalget, mandat og sammensetning

Kontrollutvalget er kommunestyrets kontrollorgan. Utvalget velges av kommunestyret og skal
utføre det løpende tilsynet med den kommunale forvaltningen. Alle kommuner skal ha et
kontrollutvalg.1

1.1

Kontrollutvalgets sammensetning i valgperioden

Medlemmer
Tone Småge Måsøval
Espen Håvard Hauan
Lars Nordgaard
Helge Borgen
Kirsten Dragsnes
Laila Wedø
Sten Strømskag Arntzen

Leder til 22.6.17
Leder til 31.5.18
Leder fra 31.5.18
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem

Varamedlemmer
Eirik Johansen Bjørgan (vara for Måsøval)
Eirik Johansen Bjørgan (vara for Hauan)
Eirik Johansen Bjørgan (vara for Nordgaard)
Anne Katrine Finne
(vara for Borgen)
Gustav Gjevik
(vara for Dragsnes)
Harry Osvald Hansen (vara for Wedø)
Bjørnar Espnes
(vara for Arntzen)

Kontrollutvalget har hatt tre ledere i perioden. Utvalget størrelse og representasjon i
kommunestyret er i henhold til kravene i kommuneloven. Kravene i kommuneloven til jevn
fordeling mellom kjønnene er ivaretatt.

1.2

Reglement for kontrollutvalget

Kontrollutvalgets reglement er vedtatt av kommunestyret2. Reglementet er publisert på
utvalgets nettside: http://www.konsek.no/kontrollutvalg/froya/

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 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.



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.

1
2

kommuneloven § 77 nr.1
Sak 132/17, dato 30.11.2017
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Kontrollutvalgets ressurser

1.3.1 Sekretariat
Kontrollutvalget har sekretariatsbistand fra Konsek Trøndelag IKS, selskapet har 36 eiere,
samt Trøndelag fylkeskommune. Til og med 2017 hadde utvalget sekretariatsbistand fra
Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS, Konsek. Konsek ble etablert i 2005 og har siden
levert tjenester til Frøya kommunes kontrollutvalg. Fra 1.1.2018 ble sekretariatet i tidligere
Nord-Trøndelag, Komsek Trøndelag IKS, innlemmet i Konsek og selskapet blir videreført
under navnet Konsek Trøndelag IKS.
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.
1.3.2 Revisjon
Frem til 2018 hadde Frøya kommune avtale om levering av revisjonstjenester med Revisjon
Midt- Norge IKS (RMN). RMN ble stiftet i 2005 og var eid av Sør-Trøndelag fylkeskommune
samt 14 kommuner, deriblant Frøya kommune. RMN utfører regnskapsrevisjon,
forvaltningsrevisjon og selskapskontroll for kommunen. Fra og med 1.1.2018 fusjonerte
Revisjon Midt-Norge IKS med Komrev Trøndelag IKS og dannet et nytt selskap, Revisjon
Midt-Norge SA. Frøya kommune har videreført sitt eierskap i selskapet.
1.3.3 Økonomi
Kontrollutvalget skal utarbeide budsjettforslag for kontroll- og tilsynsvirksomheten i
kommunen. Budsjettet fremmes for kommunestyret sammen med budsjettet for Frøya
kommune.
Budsjettet for Konsek Trøndelag IKS vedtas av selskapets representantskap, der alle
eierkommunene er representert. For Revisjon Midt-Norge SA er det selskapets styre som
vedtar dette.
Budsjett for kontroll- og tilsynsvirksomheten i valgperioden:
2015
Kontrollutvalgets egen virksomhet
Kjøp tjenester Revisjon Midt-Norge IKS
Kjøp tjenester Konsek Midt-Norge IKS
Sum
2016
Kontrollutvalgets egen virksomhet
Kjøp tjenester Revisjon Midt-Norge IKS
Kjøp tjenester Konsek Midt-Norge IKS
Sum
2017
Kontrollutvalgets egen virksomhet
Kjøp tjenester Revisjon Midt-Norge IKS
Kjøp tjenester Konsek Midt-Norge IKS
Sum
2018
Kontrollutvalgets egen virksomhet
Kjøp tjenester Revisjon Midt-Norge SA
Kjøp tjenester Konsek Trøndelag IKS
Sum
2019
Kontrollutvalgets egen virksomhet
Kjøp tjenester Revisjon Midt-Norge SA
Kjøp tjenester Konsek Trøndelag IKS
Sum

146.000
680.000
257.000
1.083.700
150.000
715.000
264.000
1.129.000
150.000
720.000
271.000
1.141.800
150.000
750.000
280.000
1.180.000
151.500
750.000
275.000
1.176.500
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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, samt informasjon om planlegging og status for finansiell revisjon og
eventuelle områder det arbeides spesielt med.
Kontrollutvalget skal uttale seg om kommunens årsregnskap. Uttalelsen blir lagt fram for
formannskapet og inngår som beslutningsgrunnlag ved kommunestyrets behandling av
regnskapet.
I 2017 og 2018 hadde revisor merknader i revisjonsberetningen gjennom nummererte brev.
For 2017 dreide dette seg om at regnskapsskjema 1A og investeringsregnskapet 2A og 2B
inneholdt poster med vesentlig avvik i forhold til regulert budsjett. For 2018 dreide dette seg
om at det ble tatt opp lån på kr. 177,3 millioner kroner. Budsjett for låneopptak i 2018 var på
125,8 millioner kroner, og revisor fant ikke opplysninger om at kommunestyret har behandlet
andre låneopptak, og lån utover dette anså revisor å være gjort uten nødvendige fullmakter.

2.2

Forvaltningsrevisjon

Kontrollutvalget skal utrede behovet for, planlegge og bestille forvaltningsrevisjoner i
kommunen og resultatene fra arbeidet skal rapporteres til kommunestyret. I valgperioden har
kontrollutvalget bestilt og behandlet tre forvaltningsrevisjoner:
Sak 20/16: Samhandlingsreformen-status (behandlet 09.6.16)
Sak 23/17: Rabben 1-undersøkelse (behandlet 28.6.17)
Sak 20/18: Økonomistyring i investeringsprosjekter (behandlet 22.8.18).
En oversikt over valgperiodens forvaltningsrevisjoner, kontrollutvalgets og kommunestyrets
vedtak og status for oppfølging ligger vedlagt.

2.3

Selskapskontroll

Kontrollutvalget skal kontrollere at selskapene som kommunen er eier 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. I valgperioden ble det gjennomført en
selskapskontroll og en eierskapskontroll:
Sak 19/16: Selskapskontroll HAMOS forvaltning IKS (behandlet 9.6.16)
Sak 4/18: Eierskapskontroll av eierstyringen i Frøya kommune (behandlet 28.2.19)
En oversikt over valgperiodens selskaps- og eierskapskontroll, kontrollutvalgets og
kommunestyrets vedtak og status for oppfølging ligger vedlagt.

2.4

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
orienterer oppdragsansvarlig revisor rutinemessig i utvalgets møter. Når det gjelder
forvaltningsrevisjon er dialogen knyttet til den enkelte undersøkelse.
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Kontrollutvalget har i løpet av valgperioden avholdt 22 møter og behandlet 139 saker. En
stor del av kontrollutvalgets saksbehandling omfatter forhold det 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.
I tillegg har kontrollutvalget gjennom valgperioden fått ulike orienteringer fra rådmannen, fått
orienteringer om statlige tilsyn, og vært på virksomhetsbesøk i kommunen.

3.2

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.

4.

Erfaringer fra arbeidet i valgperioden

Kontrollutvalget har hatt viktige og spennende oppgaver i valgperioden, og har undersøkt
mange av kommunens tjenesteområder. Utvalget har hatt et godt samarbeid med
kommunestyret og utvalget opplever at det er god forståelse for utvalgets rolle som
kontrollorgan i kommunen. Kommunestyret har også bedt utvalget gjennomføre en
undersøkelse, Rabben 1. Et godt forhold til kommunestyret er avgjørende for at utvalget skal
kunne gjøre en god jobb.
Kontrollutvalget har, med innspill fra øvrige politiske organer, hovedtillitsvalgte og verneombud, utarbeidet planene som var nødvendige for arbeidet i perioden: plan for
selskapskontroll og plan for forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalget mener å ha oppfylt sine
lovpålagte oppgaver etter kommuneloven på en fornuftig måte.
Kontrollutvalget skal være et upolitisk organ, det mener utvalget at det også har vært. I
møtene er det tilsynsperspektivet som styrer diskusjoner og vedtak, ikke partipolitiske
hensyn. Sakene som er behandlet i utvalget bærer heller ikke preg av å være politiske
omkamper, eller resultat av en partipolitiske agenda.
Avslutningsvis vil kontrollutvalget takke kommunestyret og administrasjonen i kommunen for
et godt samarbeid i valgperioden. Kontrollutvalget vil også ønske påtroppende kontrollutvalg
lykke til i den kommende fireårsperioden.

Frøya kommune 16.9.2019
Kontrollutvalget

Alle tidligere saker finnes på kontrollutvalgets nettside hos sekretariatet:
http://www.konsek.no/kontrollutvalg/froya/
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Vedlegg 1: Forvaltningsrevisjoner 2015 - 2019

Samhandlingsreformen
KU sak 20/16 (behandlet 9.6.16)
Konklusjoner og funn:
I denne forvaltningsrevisjonen undersøkte revisor hvorvidt Frøya kommune har
tilfredsstillende kapasitet og kompetanse til å ta imot utskrivningsklare pasienter fra
spesialisthelsetjenesten. Revisor undersøkte også om det er samsvar mellom tilgjengelig
kapasitet av tjenester i SiO og kommunens behov for disse tjenestene, samt hvorvidt
kommunen følger opp folkehelsearbeidet på en systematisk måte.
Frøya kommune har utfordringer knyttet til både kapasitet og kompetanse for å ta imot
utskrivningsklare pasienter. Kommunen har frem til nå betalt for relativt mange liggedøgn i
spesialisthelsetjenesten og flere av korttidsplassene ved sykehjemmet brukes til pasienter
med langtidsplass, og sykepleiere må gå hjemmevakter ved korttidsfravær.
Kommunen synes å ha god dekning av faglært personale, men kommunen er sårbar når det
gjelder sykepleierdekning. Revisor konkluderte likevel med at kommunen arbeider godt for å
løse disse utfordringene og har satt i gang en rekke tiltak for å bøte på dem. Revisor hadde
ikke grunnlag for å si at forholdene er uforsvarlige, men det er en uttrykt utfordring å
rekruttere og beholde tilstrekkelig sykepleiefaglig kompetanse.
Kontrollutvalgets innstilling til vedtak i kommunestyret:
1. Kommunestyret tar rapport fra forvaltningsrevisjon av samhandlingsreformen til
orientering.
2. Kommunestyret anbefaler rådmannen å fortsette arbeidet for å redusere sårbarhet
knyttet til sykepleiefaglig kompetanse ved sykehjemmet ved korttidsfravær.
3. Kommunestyret ber rådmannen sette i verk tiltak for å øke kommunens bruk av SiO.
4. Kommunestyret ber rådmannen invitere samhandlingsdirektøren ved St. Olavs
hospital til et kommunestyremøte for å orientere om samhandlingen mellom
kommunen og St. Olavs hospital.
5. Rådmannen bes rapportere om oppfølgingen av rapporten innen 31.12.2016
KST 146/16 - Kommunestyrets vedtak:
Som kontrollutvalgets innstilling.
KU sak 09/17 Orientering fra rådmannen:
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelser til orientering.
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Rabben 1 – undersøkelse
KU sak 23/17 (behandlet 28.6.17)
Konklusjoner og funn:
Kontrollutvalget bestilte våren 2017 en undersøkelse av kommunens håndtering av
utbyggingen av boligområdet Rabben 1. Følgende forhold ble undersøkt:



Hvem som har betalt for sanering / omlegging av slamavskiller
Et utvalg av dispensasjonssaker i tilknytning til utbyggingen, med tanke på om
saksfremlegg var tilstrekkelig utredet før de ble fremmet til politisk behandling.

Revisor konkluderte med følgende: Det er kommunens innbyggere / VAR-abonnentene som
har betalt for sanering / omlegging av slamavskiller i Rabben 1. Dette er finansiert av
kommunestyret i budsjettprosessen og i samsvar med delegert myndighet til rådmannen.
Revisor mente også at det var svakheter i saksbehandlingen ved dispensasjonssaker.
Revisor var kritisk til den praksis som kommunen hadde ført med hensyn til innvilgelse av
dispensasjoner.
Kontrollutvalgets innstilling til vedtak i kommunestyret:
1. Kommunestyret ber rådmannen påse at saker som skal behandles politisk er
forsvarlig utredet. I den grad det er behov for kapasitets- og kompetansehevende
tiltak ber kommunestyret om at rådmannen iverksetter slike tiltak.
2. Rådmannen bes om å kartlegge den tekniske infrastrukturen slik at
administrasjonen kan gjøre konkrete økonomiske vurderinger i utbyggings- og
dispensasjonssaker.
3. Kommunestyret ber rådmannen legge fram utkast til retningslinjer for behandling av
dispensasjonssøknader i løpet av høsten.
4. Rådmannen bes rapportere til kommunestyret om oppfølgingen av punkt 1-3 innen
utgangen av 2017.

Økonomistyring i investeringsprosjekter
KU sak 20/18 (behandlet 22.8.18)
Konklusjoner og funn:
I revisjonen undersøkte revisor følgende to problemstillinger:
1. Er det betryggende styring og kontroll av Frøya kommunes investeringsprosjekter?
2. Er det tilfredsstillende rutiner for avslutning av investeringsprosjekter og følges disse?
Revisor konkluderer med at kommunen har hatt et system for styring og kontroll med
kommunens investeringsprosjekter. Utfordringen var at systemene har vært personavhengig,
noe det er knyttet betydelig risiko til. Kommunen har startet arbeidet med å utarbeide et
oppfølgingssystem av investeringsprosjekter som er personuavhengig. Systemet omfatter
blant annet lagring av dokumenter for planlegging og gjennomføring av prosjekter. Det
vektlegges at dette systemet bør ferdigstilles snarlig for å sikre oversikt over sentrale
dokumenter. Informasjonen til kommunestyret bør også forbedres. Blant annet bør
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kommunestyret gjennom året få oversendt statusrapporter om aktuelle
investeringsprosjekter.
Ansatte med ansvar for gjennomføring av investeringsprosjekter har møter for å utveksle
erfaringer om avslutning av prosjekter, men det mangler systematisering og dokumentering
av hvordan dette skal gjøres. Kommunen har rutiner for sluttregnskap, men det må avklares
hvilke investeringsprosjekter rutinene gjelder for, ettersom dette er uklart i dag.
Prosjektledere har vært usikre på i hvilke tilfeller sluttregnskap for investeringsprosjekter skal
sendes til kommunestyret.
Kontrollutvalgets innstilling til vedtak i kommunestyret:
1. Kommunestyret tar rapporten fra forvaltningsrevisjon av økonomistyring i
investeringsprosjekter til etterretning.
2. Kommunestyret ber rådmannen om å etablere rutiner og systemer for å:
a. Oppdatere rutiner for planlegging, gjennomføring, evaluering og avslutning
av investeringsprosjekter og sikre at disse følges.
b. Ferdigstille og sikre at alle bruker felles oppfølgingssystem for
investeringsprosjekter.
c. Etablere rutiner for arkivering av sentrale dokumenter for
investeringsprosjekter i saks- og arkivsystem.
d. Sikre at rapporter til kommunestyret om investeringsprosjekter har lik
benevnelse og tilstrekkelig innhold til at disse kan følges opp på en god
måte.
e. Sikre at tilleggsbevilgninger for investeringsprosjekter rapporteres til
kommunestyret i budsjettåret de oppstår i samsvar med kommuneloven §
47 nr. 2.
f. Legge klare føringer for sluttregnskap i kommunen.
g. Sikre at de som har ansvar for planlegging og gjennomføring av
kommunens investeringsprosjekter, medvirker til etablering av rutiner,
systemer og rapportering – noe som bør sikre eierskap og etterlevelse av
disse.
3. Kommunestyret ber rådmannen rapportere tilbake til kontrollutvalget om status i
saken innen utgangen av april 2019.
KU sak 20/19 Orientering om oppfølging av forvaltningsrevisjon
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.
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Vedlegg 2: Selskapskontroller 2015 - 2019

Hamos forvaltnings IKS - selskapskontroll
KU sak 19/16 (behandlet 9.6.16)

Konklusjoner og funn:
Kontrollutvalgene i Meldal, Skaun, Hitra, Frøya, Agdenes, Hemne og Snillfjord bestilte en
selskapskontroll/forvaltningsrevisjon rettet mot utvalgte områder i HAMOS. Revisjonen
undersøkte følgende:
Er eierstyring og selskapsledelse i HAMOS i samsvar med gitte føringer og anbefalinger?
Eierstyringen og selskapsledelsen i HAMOS utøves i hovedsak i samsvar med krav og
anbefalinger. En av kommunene mangler system for eierstyring og flere av kommunene
mangler en årlig behandling av eiermeldingen i kommunestyret. Ved valg til styret var det
mangler knyttet til det å dokumentere at styresammensetningen ivaretar selskapets behov
for komplementær kompetanse. Revisor anbefalte at styresammensetningen å ta høyde for
habilitetsutfordringer som måtte oppstå.
Sikrer HAMOS et tydelig skille mellom kommersiell virksomhet og monopolvirksomheten?
HAMOS har etablert et regnskapsmessig skille mellom selvkostområdene og næring i
samsvar med krav til dette. Fondene for husholdning, fritid og slam har hatt overskudd over
tid og selskapet må sørge for å bruke av dette, for å ivareta kravet til selvkost. Datterselskap
har tilført HAMOS utbytte, noe som er avsatt til annen egenkapital. Dette bygger opp
egenkapitalen i selskapet, reduserer sårbarheten samt gir mulighet til å utvikle
næringsvirksomhet i selskapet (ikke selvkostdelen).
Er det organisatorisk skille av ledende roller i konsernet HAMOS i samsvar med
anbefalinger?
Styret og datterselskaper har skille i ledende roller, noe som er i samsvar med anbefalingene
og konkurranselovens bestemmelser. Administrativ ledelse i HAMOS har styreverv i heleide
datterselskaper, noe KS anbefalingene åpner for. HAMOS har etablert en innkjøpskomite
ved kjøp og salg av varer og tjenester og det beregnes fortjeneste ved salg av tjenester til
datterselskaper, noe som er med å hindre rolleblanding og kryssubsidiering mellom
selskapene.
Utføres tømmerrutiner, hytterenovasjon og differensiering av avfallsgebyr i samsvar med
krav?
HAMOS har etablert tømmerutiner samt tilrettelagt for oppfølging av disse, noe som sikrer
likebehandling av abonnentene på dette området. To av eierkommunene har gitt fritak for
renovasjonsplikt til fritidsbebyggelse, i samsvar med HAMOS forskriftens § 6. Nye
avklaringer fra Miljødirektoratet om fritidseiendommers renovasjonsplikt, medfører at
forskriften må endres på dette punktet, for å være i samsvar med forurensningslovens krav.
Selskapet differensierer avfallsgebyr i samsvar med dagens krav. Det er signalisert økte krav
til avfallsbehandling, noe selskapet må ha oppmerksomhet på fremover.
Fattes det vedtak om delegert myndighet for innfordring av renovasjonsgebyr fra den enkelte
eierkommune til selskapet?
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Det er fattet vedtak om delegering av myndighet knyttet til innfordring av renovasjonsgebyret
fra eierkommunene til HAMOS. Disse er noe endret fra selskapet ble etablert i 1995 til Hitra
og Frøya ble medlem i 2006 og senere. Selskapet bør sørge for at delegeringen av
myndighet knyttet til innfordring av renovasjonsgebyr er lik for alle eierkommunene i
selskapet. Ved inkasso ber selskapet den enkelte kommune om konkret frigivelse av
legalpanten i den enkelte sak, noe som er i samsvar med krav til dette.
Kontrollutvalgets innstilling til vedtak i kommunestyret:
Kommunestyret tar rapporten til orientering, og forventer at:
1. Eierne gjør en vurdering av styresammensetning og praksis for valg av styre i tråd
med revisjonens anbefalinger.
2. Selskapet sikrer at selvkostfondet brukes i samsvar med krav til selvkost.
3. Forskrift for husholdning i HAMOS vedrørende fritidsbebyggelse endres slik at den
blir i tråd med krav fra Miljødirektoratet.
4. Selskapet og eierne sikrer at delegering av myndighet for innfordring av
renovasjonsgebyret blir lik i eierkommunene.
Kommunestyret ber formannskapet og kommunens eierrepresentant sørge for at dette
etterkommes.
Kommunestyret ber om at det rapporteres om oppfølging av punktene i forbindelse med
neste behandling av eierskapsmeldingen i kommunestyret.
KST 147/16 - Kommunestyrets vedtak:
Som kontrollutvalgets innstilling.

Eierstyring i Frøya kommune – Eierskapskontroll
KU sak 4/18 (behandlet 28.2.18)
Konklusjoner og funn:
Revisjonen tok for seg kommunens system og praksis for eierstyring i de selskapene
kommunen har eierinteresser i. Kommunen har gjennom kommunestyret eierposisjon i en
rekke selskaper. Dette innebærer at kommunestyret må være bevisst de styringsmulighetene
som ligger i eierrollen, og utnytter denne til det beste for kommunen interesser, innenfor
rammene av god eierstyring. I undersøkelsen ble det sett på kommunens eierrepresentasjon,
kommunikasjonene mellom kommunestyret og valgte eierrepresentanter, samt prosessen for
valg av styremedlemmer i selskapene.
Revisor fant at kommunikasjonen i form av styringssignal mellom kommunestyret og den
enkelte eierrepresentant kunne vært bedre. Det savnes et eierutvalg for behandling og
utarbeidelse av saker knyttet til kommunens eierstyring.
Kontrollutvalgets innstilling til vedtak i kommunestyret:
1. Kommunestyret er tilfreds med at eierskapsmeldingene oppfyller KS sine anbefalinger
og at det er fokus på habilitet i styrende organer.
2. Kommunestyret ber rådmannen om at det inntas en beskrivelse av et årshjul for
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kommunens eierstyring i fremtidige eiermeldinger og at eiermeldingene rulleres årlig.
3. Kommunestyret ber rådmann legge frem sak vedrørende opprettelsen av et eierutvalg
for Frøya kommune.
4. Kommunestyret ber rådmann legge frem en egen sak for valg av eierrepresentant med
vararepresentant til Trondheim Havn IKS.
5. Kommunestyret ber rådmannen sikre at valgte eierrepresentanter med vara i IKS,
benevnes med navn i vedtaksprotokollen.
6. Kommunestyret ber rådmannen orientere kontrollutvalget om oppfølgingen av denne
eierskapskontrollen i løpet av 2018.
7. Kommunestyret tar for øvrig rapporten til orientering.
KST 42/18– kommunestyrets vedtak:
Som kommunestyrets innstilling.
KU sak 7/19 Orientering om oppfølging av eierskapskontroll:
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.
Utvalget anser saken som lukket.
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Budsjett for kontrollarbeidet 2020
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
18.09.2019

Saknr
29/19

Saksbehandler Torbjørn Berglann
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
19/234 - 1
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget slutter seg til sekretariatets forslag til budsjett for kontrollarbeidet i 2020 og
legger saken fram for kommunestyret med denne innstillinga:
Kommunestyret vedtar budsjett for kontrollarbeidet for 2020 med en ramme på kr 1.173.500
Vedlegg
Vedlegg: Budsjettforslag 2020
Saksutredning
I henhold forskrift om kontrollutvalg skal kontrollutvalget utarbeide forslag til budsjett for
kontrollarbeidet i kommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme skal følge
formannskapets budsjettinnstilling til kommunestyret.
Kontrollutvalget fremmer med dette sak om budsjettet for neste års kontrollarbeid.
Kontrollutvalgets budsjett omfatter godtgjørelser til utvalgsmedlemmene, kostnader til drift av
utvalget, utgifter til kjøp av sekretariat og utgifter til kjøp av revisjonstjenester.
Godtgjørelser og drift av kontrollutvalget
Godtgjørelsene er satt opp i henhold til Frøya kommunes reglement for godtgjørelse til
folkevalgte. Møtegodtgjørelsen dekker 6 møter i året.
De største utgiftene til drift av kontrollutvalget knytter seg til kurs og opplæring og reising i
den forbindelse. Kontrollutvalget for valgperioden 2015-2019 benyttet seg i liten grad av
opplæringstilbudene. Budsjettpostene til kurs og faglig oppdatering ble derfor stort sett ikke
brukt. Når det skal velges nytt utvalg med nye medlemmer er det viktig å holde muligheten
åpen for at disse kan delta i faglige sammenhenger. Sekretariatet foreslår derfor å
opprettholde størrelsen på disse budsjettpostene.
Kjøp av sekretariats- og revisjonstjenester
Konsek Trøndelag IKS har vedtatt en ny modell for honorarfordeling. Honorarene er tilpasset
bemanning og eiersammensetning etter kommune- og regionreformenen. For Frøya
kommune innebærer modellen en reduksjon i honoraret med kr 34.500 i forhold til 2019.
Honoraret for 2020 blir kr 240.000.
Utgiftene til revisjons- og sekretariatstjenester utgjør hoveddelen av kontrollutvalgets
budsjett. Honoraret til Revisjon Midt-Norge SA øker trolig med 3 % i 2020. Endelig vedtak blir
fattet i selskapets årsmøte 7.10.2019. I budsjettforslaget for kontrollutvalget har sekretariatet
lagt til grunn at honoraret øker med 3 %, til kr 750.000.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Vi tilrår at kontrollutvalget slutter seg til sekretariatets vurderinger og ber kommunestyret om
å vedta forslaget til budsjett for kontrollarbeidet for 2020. Budsjettet for 2020 har en ramme
på kr 1.173.500.
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Konto/tekst
Regnskap 31.8.19
10502 Skattepliktig km.godtgjørelse
95
10802 Godtgjørelse utvalgsformenn
11 478
10803 Møtegodtgjørelse
8 200
10804 Tapt arbeidsfortjeneste
10990 Arbeidsgiveravgift
1 008
Sum godtgjørelser folkevalgte
20 781
11001 Abonnementer
11501 Kursavgifter ansatte
1 352
11600 Skyss/kost - tjenesteoppdrag
630
11605 Avg. pl. Kilometergodtgørelse
11706 Direkte utlegg ifm. Tjenestereiser
11950 Kontingenter
2 227
Sum drift
4 209
13750 Kjøp fra IKS - Revisjon
500 000
13755 Kjøp fra IKS - Konsek
137 179
Sum kjøp av tjenester
637 179
Totalt
662 169
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Forslag 2020
17 800
25 500
15 000
8 200
66 500
6 000
42 000
32 000
4 500
4 500
5 000
94 000
773 000
240 000
1 013 000
1 173 500

Budsjett 2019
16 500
24 000
15 000
3 000
58 500
6 200
42 000
32 000
4 100
4 100
4 600
93 000
750 000
275 000
1 025 000
1 176 500
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Orientering om Fylkesmannens tilsyn med kommunens beredskap
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
18.09.2019

Saknr
30/19

Saksbehandler Torbjørn Berglann
Arkivkode
FE - 216, TI - &58
Arkivsaknr
13/166 - 6
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar Fylkesmannens tilsyn til orientering.
Vedlegg
Fylkesmannnens tilsyn med kommunalt- og helsemessig beredskap
Saksutredning
Den 12. mars gjennomførte Fylkesmannen i Trøndelag tilsyn med kommunal beredskapsplikt
og helsemessig og sosial beredskap i Frøya kommune.
Formålet med tilsynet var å fastslå om kommunen har kartlagt hvilke uønskede hendelser
som kan inntreffe i kommunen, og om kommunen har utarbeidet en egen beredskapsplan. I
tillegg var formålet å fastslå om kommunen har tilstrekkelige planer og prosedyrer for
utarbeidelse av beredskapsplan for de helse- og omsorgstjenester som kommunen er
ansvarlig for.
Tilsynet ble gjennomført ved gjennomgang av relevante dokumenter og gjennom intervjuer.
Resultatet fra tilsynet er at det ikke er avvik eller merknader hverken på den kommunaleeller den helsemessige og sosiale beredskapen.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta Fylkesmannens tilsyn til orientering.
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Dokument dato: 25.04.2019

Rapport
Tilsyn med kommunal beredskapsplikt og
helsemessig og sosial beredskap i Frøya kommune 12. mars 2019
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Bakgrunn for tilsynet
Hensikten med tilsynet var å kontrollere kommunens arbeid og etterlevelse av
bestemmelsene om kommunal beredskapsplikt og helsemessig- og sosial beredskap.

Tilsynet ble gjennomført med hjemmel i:
•
•

Lov 26. juni 2010 om kommunal beredskapsplikt, sivilbeskyttelse og Sivilforsvaret
(sivilbeskyttelsesloven) § 29 og forskrift av 22. august 2011 om kommunal
beredskapsplikt § 10.
Lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m.m. (helsetilsynsloven) § 2, 1.
ledd, jfr. lov om helsemessig og sosial beredskap (helseberedskapsloven) § 2-1. Det
ble ført tilsyn med følgende lovbestemmelser:
o Helseberedskapsloven § 2-2, 1. ledd, jfr. lov om folkehelsearbeid
(folkehelseloven) § 28, 2. ledd
o Forskrift om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid mv. §§ 1 til 9
o Folkehelseloven § 27 og Smittevernloven § 7-1 og § 7-2

Formålet med tilsynet var å:
•
•
•

Fastslå om kommunen har kartlagt hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe i
kommunen (sivilbeskyttelsesloven § 14)
Fastslå om kommunen har utarbeidet en egen beredskapsplan (sivilbeskyttelsesloven
§ 15)
Fastslå om kommunen har tilstrekkelige planer og prosedyrer for utarbeidelse av
beredskapsplan for de helse- og omsorgstjenester de er ansvarlige for (helsemessig
beredskapslov § 2-2)

Dokumenter
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Overordnet ROS Frøya kommune
Kommunal beredskapsplan 01.02.2019
Planstrategi Frøya kommune, med politisk vedtak
Kommuneplanens samfunnsdel
Kommuneplanens arealdel 2018-2030 (høring)
KPA ROS-analyse
Smittevernplan
Plan for helse- og sosialberedskap Frøya revisjon 2019
Handlingsplan Psykososialt kriseteam 2019
Plan for distribuering av jodtabletter i Frøya kommune
Politisk vedtak helhetlig omsorgsplan
Tilkallingsliste kriseteam
Beredskapsplan BAM, brann og andre alvorlige hendelser
Beredskapsplan familie og helse
Beredskapsplan PLO
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Navn

Funksjon/rolle

Virksomhet

Åpnings
møte

Intervju

Sluttmøte

Deltakere

Berit Flåmo
Beathe Sandvik Meland
Marit Wisløff Norborg

Ordfører
Konst. rådmann
Virksomhetsleder strategi og
utvikling og beredskapskontakt
Avd. leder hjemmetjenesten
Kommuneoverlege og leder
kriseteam
Avdelingsleder korttidsavdelingen
Fylkesberedskapssjef og
tilsynsleder
Seniorrådgiver beredskap og
sekretær
Fagdirektør helse og samfunn

Frøya kommune
Frøya kommune
Frøya kommune

x
x
x

x
x
x

x

Frøya kommune
Frøya kommune

x
x

x
x

x
x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Sandra Holm
Ingrid Kristiansen
Kristin Grønskag
Dag Otto Skar
Kaja Kristensen
Marit Dypdal Kverkild
Siri Ramberg Stav

Seniorrådgiver helse- og
omsorgsavdelingen

Frøya kommune
Fylkesmannen i
Trøndelag
Fylkesmannen i
Trøndelag
Fylkesmannen i
Trøndelag
Fylkesmannen i
Trøndelag

Gjennomføring av tilsynet
Varsel om tilsyn ble sendt i brev av 31.01.2019. Tilsynsdato ble endret jfr epost av
05.02.2019. Innledningsvis informerte tilsynsleder om bakgrunn og plan for tilsynet. Det ble
deretter gjennomført intervjuer. Intervjuene relatert til helsemessig- og sosial beredskap ble
ledet av representanter fra Fylkesmannens helse- og omsorgsavdeling.

Hovedinntrykk
Kommunal beredskap
Arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap synes godt forankret i ledelsen og
organisasjonen for øvrig. Samfunnssikkerhet og beredskap er tatt inn i kommunens
overordna planer på en god måte.
Kommunen har en helhetlig ROS-analyse fra 2015 som gir en god oversikt over risiko og
sårbarheter i kommunen. Analysen er utarbeidet sammen med Hitra kommune. For å innfri
kravene i § 14 i sivilbeskyttelseloven må ROS-analysen oppdateres ila 2019. Kommunen
opplyser at analysen skal revideres ifm nytt kommunestyre.
Kommunen har en oppdatert overordnet beredskapsplan. Planen beskriver roller og ansvar i
kriseledelsen, og det synes å være stort engasjement for beredskapsarbeidet blant de
involverte. Kommunens kriseledelse øver årlig og ansvarlige for krisestøtteverktøyet CIM
øves hver måned.
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Kommunen har ikke et beredskapsråd, men benytter politirådet som forum for diskusjon
med relevante parter.

Helsemessig og sosial beredskap
Kommunelegen sin rolle
Kommunen har kommuneoverlege i 50% stilling. Stillingen ligger under strategi og utvikling i
kommunens organisasjonskart. Kommuneoverlegen fungerer som medisinskfaglig rådgiver
og er medlem i kommunens kriseledelse. Kommuneoverlegen er også leder for kommunens
kriseteam.
Kommuneoverlegen har en viktig rolle i forhold til kommunens overordnede plan for
helsemessig og sosial beredskap. Kommunen skal utarbeide en ny risiko- og
sårbarhetsanalyse, og kommuneoverlegen er tenkt en viktig rolle i dette arbeidet.
Kommunen har ikke et team for miljørettet helsevern. Dette er et ønske fra
kommuneoverlegen.
Smittevern er en viktig jobb for kommuneoverlegen. Kommuneoverlegen har ansvaret for
smittevern på sykehjemmet sammen med fagutviklingssykepleier. Kommuneoverlegen
bruker også mye tid på å jobbe med folkehelsearbeid.
Kriseteam
Kommunen har et velfungerende kriseteam der kommuneoverlegen har lederansvaret.
Kriseteamet har det siste året jobbet med å få skriftlige rutiner for arbeidet. Kompetanse i
teamet er sentralt og det jobbes med å arrangere fagdager for kriseteamets medlemmer. I
tillegg til felles fagdager, er teamet opptatt av at hvert enkelt medlem skal få individuell
kompetanseheving. Kriseteamet jobber godt. Det siste året har teamet rykket ut på 11-12
hendelser. Det legges stor vekt på debreefing etter hver hendelse. I tillegg til hendelser,
samles teamet jevnlig til møter. Kriseteamet samarbeider med kriseteamene i
nabokommunene.
Kriseteamet har ikke deltatt på kommunens beredskapsøvelser. Neste beredskapsøvelse i
kommunen skal omhandle pandemi. Da skal kriseteamet delta.
Helsetjenesten, Pleie- og omsorgstjenesten
Pleie- og omsorg har vært delaktig i utarbeidelse av plan for helsemessig og sosial
beredskap. Sykehjemmet har jevnlige brannøvelser. Det er utarbeidet skriftlige rutiner for
pasienter som forsvinner fra sykehjemmet. Sykehjemmet har eget nødaggregat, og det er et
eget rom på sykehjemmet med nødstrøms-kontakter. Nødaggregatet testes med jevne
mellomrom og ved varsling om uvær. Sykehjemmet har en prioriteringsliste for kontakt med
hjemmeboende pasienter for eventuell overføring av pasienter til sykehjemmet ved uvær.
Kommunen har kjøpt inn «hvite biler» til pasienttransport. Disse bilene er stasjonert på
øyene utenfor Frøya, og frakter pasientene til legebåt eller helikopter.
Kommunen har ikke utarbeidet skriftlige planer for helsehjelp dersom veier blir blokkert ved
f.eks uvær. Praksis er at ledere og ansatte i pleie- og omsorgstjenesten kontakter
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brannvesenet når det oppstår behov for hjelp til å komme seg ut til pasienter eller for å
frakte pasienter til sykehjem eller sykehus.
Pleie- og omsorgstjenesten har individuelle opplæringsplaner som ivaretar det enkelte
helsepersonells behov for kompetanseheving.
Kommunen har ikke medisinlager.
Ved neste gjennomgang av risiko- og sårbarhetsanalyse er planen at ansatte i pleie- og
omsorgssektoren skal delta i dette arbeidet.

Resultater fra tilsynet
Kommunal beredskap
•

Ingen avvik eller merknader

Helsemessig og sosial beredskap
•

Ingen lovbrudd eller merknader
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Referatsaker
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
18.09.2019

Saksbehandler Helene Hvidsten
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
19/157 - 2
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Referatsakene tas til orientering.
Vedlegg
Bare utvalget selv som kan utsette en sak
Bør vurdere karantenebestemmelse for kommunepolitikere
Kan man klage på gebyret for vann og avløp
Offentlig ansatte må tåle åpenhet
Saksutredning
Følgende referatsaker vil bli presentert i møtet:
1. Det er bare utvalget selv som kan utsette en sak
2. Bør vurdere karantenebestemmelse for kommunepolitikere
3. Kan man klage på gebyret for vann og avløp?
4. Offentlig ansatte må tåle åpenhet

Saknr
31/19
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Bare utvalget selv som kan utsette en sak
Kommunal Rapport 29.04.2019

Har ordfører myndighet til å fjerne en sak fra saklisten til et av kommunens utvalg?
Når saklisten er sendt ut, er det denne som i utgangspunktet er ramme for hva som skal
behandles i møtet. Det er da bare utvalget selv som kan ta en sak av saklisten, skriver
professor Jan Fridthjof Bernt.
SPØRSMÅL: I innkalling til et møte i utvalg for næring og tiltak i en kommune var oppført sak
om manglende oppfølging av rivingsforbud og korrekt registrering av fradelt tomt, eid at et
medlem av formannskapet. Dagen før møtet fjernet ordføreren saken fra saklisten under
henvisning til at den ikke var godkjent av rådmannen, og at det ikke forelå en tilstrekkelig
saksutredning til at den kunne behandles.
Kan ordfører gripe inn i saksbehandlingen i et utvalg på denne måten?
(Dette spørsmålet tar utgangspunkt i en konkret sak, senere har det vist seg at de faktiske
forhold var mer komplisert enn det spørsmålet gir uttrykk for. Det generelle spørsmålet om
hvilken myndighet ordfører har, er likevel interessant. Red anmerk.)

SVAR: Nei, her ser det ut som om ordføreren har handlet utenfor det hun har myndighet til å
gjøre.
I kommuneloven (1992) § 32 nr. 2 er det fastsatt at «Lederen for folkevalgt organ setter opp
sakliste til det enkelte møte», og at denne så «skal sendes organets medlemmer med
høvelig varsel, og skal inneholde en oversikt over de saker som skal behandles».
Når saklisten er sendt ut, er det denne som i utgangspunktet er ramme for hva som skal
behandles i møtet. Det er da bare utvalget selv som kan ta en sak av saklisten – ved vedtak
om «å utsette realitetsbehandlingen», se § 34 nr. 1, første setning.
Ordfører kan verken stoppe eller «trekke» en sak som er oppført på saklisten. Det kan heller
ikke utvalgsleder. Ordfører og rådmann kan ta kontakt med utvalgsleder før møtet og
anmode om at denne fremmer forslag der om at saken blir utsatt, men det er opp til
utvalgsleder om hun vil ta hensyn til. Ordfører og rådmann har møte- og talerett i
utvalgsmøtene, se hhv. § 9 nr. 4 og § 23 nr. 3, og kan da anbefale at saken utsettes, men
det er bare medlem av utvalget som kan fremme formelt forslag om dette som utvalget kan
votere over.
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Bør vurdere karantenebestemmelse for kommunepolitikere
Kommunal Rapport 06.05.2019

I dag har vi ingen lovbestemmelser om karantene for kommunalpolitikere når de går inn
andre verv eller stillinger. Det bør departement snarest vurdere å innføre, mener professor
Bernt.
I motsetning til det som gjelder for politikere knyttet til statsapparatet, har vi ingen
lovbestemmelse om adgang til å ilegge karantene for kommunale politikere, påpeker Jan
Fridthjof Bernt.
SPØRSMÅL: I Bergen har de nå en sak der man vurderer om en byråd med ansvar for
helsesaker som nå har fått en stilling i et privat helseforetak, skal ilegges karantene i et halvt
år før hun kan gå over i denne stillingen. Hvilke regler har vi om dette?
SVAR: Vi har en lov om slike forhold i statstjenesten – karanteneloven. Denne inneholder
bestemmelser som gir en «karantenenemnd» adgang til å pålegge karantene for
regjeringsmedlemmer, statssekretærer, politiske rådgivere statsansatte «i særlige tilfeller» i
inntil seks måneder, bl.a. når «politikerens tidligere ansvar og arbeidsoppgaver har gitt eller
kan gi virksomheten politikeren blir tilknyttet eller etablerer særlige fordeler» (karanteneloven
§ 6). Men vi har ingen tilsvarende lovbestemmelser om karantene for kommunalpolitikere når
de går inn andre verv eller stillinger.
En kommune må likevel kunne vedta reglement som gir adgang til å pålegge tilsatte der
tilsvarende begrensninger. Dette er da en del av tilsettingsvilkårene for dem det gjelder, og
er lovlig så lenge det ikke strider mot forbudet i avtaleloven § 38 mot slike klausuler som
«urimelig innskrenker vedkommendes adgang til erverv eller må anses for å strekke seg
lenger enn nødvendig for å verne mot konkurranse».
Etter min oppfatning bør alle kommuner ha et slikt reglement for sine tilsatte. På samme
måte som for tilsatte og politikere i statsforvaltning, har et karanteneutvalg ingen rettslig plikt
til å pålegge karantene, men det ligger da selvsagt under i et slikt reglement at det skal
håndheves konsekvent og likt for alle det gjelder.
Spørsmålet blir så om kommunen kan – og bør – vedta og håndheve et tilsvarende
reglement for en byråd eller andre folkevalgte. Byråden er i denne forbindelse en folkevalgt.
Hun er ikke tilsatt av kommunen, men utpekt til dette vervet ved en politisk prosess. Og i
motsetning til det som gjelder for politikere knyttet til statsapparatet, har vi ingen
lovbestemmelse om adgang til å ilegge karantene for kommunale politikere. Et slikt pålegg,
som innskrenker en privatpersons handlefrihet, må da ha hjemmel i lov, slik man nå har for
statsråder og politikere knyttet til regjeringsapparatet. Uten hjemmel i lov har et
kommunestyre ikke rettslig hjemmel for å begrense politikeres yrkesvalg verken samtidig
med eller etter at de sitter i sine verv. Det meste man kan gjøre så lenge det ikke er
lovbestemmelser om dette, er å vedta et etisk reglement som anbefaler at folkevalgt som går
ut av visse verv, frivillig avstår fra å tiltre i stilling der det oppstår slike problemer.
Men jeg vil sterkt anbefale at departement ser på denne problemstillingen så raskt som
mulig, og vurderer om vi ikke burde ha en bestemmelse om dette i kommuneloven.
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Kan man klage på gebyret for vann og avløp?
Kommunal Rapport 14.05.2019

Etter å ha fått innvilget søknaden om å koble seg på vann og avløp kommer fakturaen fra
kommunen to ganger i året. Men kan man klage på gebyret?
Jeg har vanskelig for se at lovavdelingen har rettslig grunnlag for en slik innskrenkende
tolking av en grunnleggende rettssikkerhetsgaranti i forvaltningsloven, skriver Jan Fridthjof
Bernt.
SPØRSMÅL: I forbindelse med nybygging blir det søkt om sanitærabonnement. Etter
behandling av sanitærsøknaden blir det sendt ut et brev der søknaden blir godkjent og
opplyst hvilket areal som legges til grunn i forbindelse med gebyrinnkrevingen. Faktura for
innkreving av vann og avløp utsendes normalt to ganger i året. Kan man påklage en slik
fakturafastsettelse?
SVAR: i forvaltningsloven § 28 har vi regler om klagerett. Slik klagerett har som alminnelig
regel den som er part i saken, over alle «enkeltvedtak». Enkeltvedtak er i lovens § 2 bokstav
a og b definert som «en avgjørelse som treffes under utøving av offentlig myndighet og som
… konkret er bestemmende for rettigheter … til en eller flere bestemte personer».
Spørsmålet er blir da om den gebyrfastsettingen som her skjer, er et enkeltvedtak.
I et brev 15. april i år legger Justisdepartementets lovavdeling til grunn at når fastsetting av
slikt gebyr «følger automatisk av regler fastsatt i forskrift», er det ikke et enkeltvedtak, idet
det viser til sin egen uttalelse fra 2003 (JDLOV-2002-4149) der man la til grunn at
«fastsetting av gebyr for den enkelte gebyrpliktige som følger automatisk av regler fastsatt i
forskrift, ikke er enkeltvedtak». Enkeltvedtak vil det etter lovavdelingens oppfatning bare
være «Dersom gebyrfastsettingen bl.a. er resultat av vedtak truffet individuelt overfor den
enkelte gebyrpliktige». I motsatt fall vil «regnes ikke fastsettingen som “bestemmende for”
plikten til å betale gebyr».
Jeg finner at det i beste fall er uklart på hvilket grunnlag lovavdelingen kommer fram til denne
forståelsen av forvaltningslovens definisjon av «enkeltvedtak» Spørsmålet er hva som er den
rettslige begrunnelsen for dette?
Lovavdelingens utgangspunkt at det avgjørende er om en gebyrfastsetting «er et resultat av
vedtak truffet individuelt overfor den enkelte gebyrpliktige» Det er det, uttaler Lovavdelingen,
ikke dersom det er tale om «fastsetting av gebyr for den enkelte gebyrpliktige som følger
automatisk av regler fastsatt i forskrift».
Det kan ut fra dette se ut som man mener at alle avgjørelser hvor man bare konstaterer at
vilkår i en lov eller forskrift for et gebyr er til stede, og man så meddeler dette til borgeren i
form av faktura eller på annen måte, gjelder ikke reglene i forvaltningsloven om klagerett for
parten. Parten har med andre ord ikke noen mulighet til å få overprøvd verken det faktiske
grunnlag gebyrfastsettelsen bygger på eller forståelsen av lov eller forskrift som denne skjer
på grunnlag av. Dette gjelder også, sier Lovavdelingen, der «boligens areal inngår i
vurderingen av gebyrets størrelse», idet opplysninger om dette hentes fra
eiendomsregisteret/matrikkelen. Først hvis «det viser seg at disse opplysningene er feil, vil
det oppstå behov for å korrigere gebyret». Et vedtak om å korrigere gebyret vil, sier
lovavdelingen, «i utgangspunktet være et enkeltvedtak», men altså forutsetningsvis ikke en
beslutning om ikke å korrigere dette etter anmodning fra grunneier.
Jeg har vanskelig for se at lovavdelingen har rettslig grunnlag for en slik innskrenkende
tolking av en grunnleggende rettssikkerhetsgaranti i forvaltningsloven. Plikten til å betale
gebyr begynner ikke å løpe før det foreligger en faktura eller annen melding fra forvaltningen
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om dette, og for borgeren er det da ganske likegyldig om gebyrfastsettelsen er basert på et
generelt regelverk eller på en mer individualisert vurdering. Behovet for å kunne få kontrollert
regelforståelse og de faktiske forutsetninger for avgjørelsen er åpenbart like stort der denne
er en mekanisk regelanvendelse som der det utøves et mer konkret skjønn. Jeg viser her til
det jeg skriver om dette i Bernt og Rasmussen, Frihagens forvaltningsrett s. 166-167, og til
godkjent merknad til bestemmelsen i Lovdata, skrevet av professor Tarjei Bekkedal. (3.
oktober 2009 14:24.)
Noen stor merbelastning for forvaltningen er dette ikke. Hvis en borger henvender seg til
myndighetene og hevder at en gebyrfastsetting enten feil, må man selvsagt se på denne og
vurdere om den er riktig. Hvis det ikke er gjort noen feil, sendes klagen til klageinstansen,
som raskt vil kunne konstatere om det foreligger opplysninger som tilsier at det kan ha vært
gjort feil. Hvis det gebyret er fastsatt korrekt på grunnlag av forskriften om dette, og det ikke
er tvil om de faktiske forhold, er det en enkel operasjon å avslutte saken. I motsatt fall må
man selvsagt gjøre det som er nødvendig for å få avklart de faktiske og rettslige
tvilsspørsmålene. Det skulle da bare mangle at ikke borgeren skulle kunne be om dette, som
ved alle andre typer enkeltavgjørelser som pålegger henne plikter eller utgifter.
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Offentlig ansatte må tåle åpenhet
Kommunal Rapport 16.05.2019

Hvordan toppledere i Kommune-Norge utfører jobben sin, kan ikke ses som et personlig
forhold.
Etter klage fra Kommunal Rapport, har Fylkesmannen i Innlandet nå gjort en solid og
opplysende vurdering – og krevd slutt på hemmelighold om det som beskrives som
tjenestehandlinger.
Foranledningen er at Kongsvinger kommune har nektet innsyn i et varslingsbrev med
anklager om trakasserende lederstil. Kommunen gikk beklageligvis så langt at de definerte
brevet i sin helhet som taushetsbelagt informasjon, med henvisning til forvaltningslovens
bestemmelser om «noens personlige forhold».
Det holdt naturlig nok ikke for Fylkesmannen, som altså tok innsynsklagen til følge.
Fylkesmannen sier forbilledlig klart at forvaltningsloven ikke beskytter eventuell kritikk mot
hvordan offentlige tjenestemenn utfører jobben sin. Vedtaket er endelig, og Fylkesmannen
gir nyttige henvisninger til Sivilombudsmannen og rettledningen til offentlighetsloven, i tillegg
til lovparagrafer. Ettersom offentlig ansatte skal ivareta allmenne interesser, er det rimelig
med større grad av åpenhet enn det som gjelder ellers, og selvsagt i større grad jo høyere
stilling det er snakk om.
Med dette bakteppet, er kommunens reaksjon fornuftig: Kommunen tar til etterretning at
Fylkesmannen vurderer den konkrete saken annerledes enn kommunen. Vi må kunne
forvente at både Kongsvinger og andre kommuner vil ta med seg lærdommen fra denne
saken i behandling av framtidige saker.
Åpenhet er i seg selv egnet til å skape tillit. Og Kommunal Rapport og andre medier ber
gjerne om innsyn – i et demokratisk og sannhetssøkende perspektiv. Når det er sagt, vil det
opplagt ha verdi for alle involverte å overholde taushetsplikten, der den må gjelde.
Uansett er effektiv behandling viktig. For å oppnå ønskelig resultat, må kommunen også
sørge for oversendelse av klagesaker snarest mulig – som blant annet Kongsvinger her
bestreber seg på.
Offentlighet er heldigvis et tema som fenger mange i Kommune-Norge. Saken fra Kommunal
Rapport om at Fylkesmannen opphever Kongsvingers hemmelighold, er blant de mest leste
sakene i nettavisa i skrivende stund. Søkelys på hvordan toppledere i det offentlige utøver
jobben sin må tåles. Det er viktigere enn det er ubekvemt.
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Eventuelt
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Frøya kommune
Saksbehandler Helene Hvidsten
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
19/157 - 1
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges fram uten innstilling.

Møtedato
18.09.2019

Saknr
32/19
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Godkjenning av møteprotokoll
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Frøya kommune
Saksbehandler Helene Hvidsten
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
19/157 - 3
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Protokollen godkjennes.
Saksutredning
Godkjenning av møteprotokoll.
Protokollen er tidligere distribuert til utvalget.

Møtedato
18.09.2019

Saknr
33/19

