
Feil - Heim Kommune - 14.05.2020 
 

1. Innkalling til møtet utsendt etter fristen for innsending av spørsmål og interpellasjoner. 

I Heim er det frist på 10 dager før kommunestyremøter for å sende inn spørsmål og interpellasjoner. 

Dette er for lang tid. Når saklisten ble sendt ut 6 dager før møtet, ble det umulig å følge opp saker på 

saklisten. 

 

KS foreslår en frist på 3 hverdager i sin håndbok: 

«Grunngitte spørsmål fremmes vanligvis skriftlig av en representant innen en bestemt frist, f.eks. 

senest tre hverdager før kommunestyremøtet/fylkestingsmøtet.» 

KS – Møtet er satt 

https://www.ks.no/globalassets/fagomrader/for-deg-som-folkevalgt/motet-er-satt-nettversjon-

endelig.pdf 

 

 

2. Tok ikke forslag til vedtak til votering. 

Forslaget til vedtak i sak 13-20 om å sende SFO- og barnehagevedtektene på høring før disse skal 

behandles på neste kommunestyremøte, ble ikke tatt til votering, uten noen forklaring. 

 

Ordføreren avklarte i starten av saken at den ville bli delt i to, og at SFO- og barnehagereglementet 

ville bli behandlet på neste møte. Men å sende dagens vedtekter på høring strider ikke mot dette 

siden det ikke førte til endringer eller diskusjon. Det er bare en måte å innhente flere innspill fra 

innbyggerne i Heim til det neste møtet, og vedtaksforslaget skulle blitt votert over. 

 

Også i en referatsak R13-20 ønsket ikke ordføreren å ta inn forslag til vedtak om å utarbeide en plan 

for støtte til kompostering. Rådmannen støtter ordføreren. Heller ikke et ønske om å gjøre 

vedtaksforslaget om til et innspill til administrasjonen ble hørt. 

 

Men hvilken funksjon har referatsaker hvis de ikke skal behandles?  

Her er et eksempel fra Gausdal kommune: 

«Referatsakene tas til etterretning med følgende merknad til referatsak 2: Administrasjonen bes 

fremme en sak om hvordan oversittelse av byggefrister og mulighet for ileggelse av eiendomsskatt, 

skal håndteres. Forslaget fra Jan Erik Kristiansen enstemmig vedtatt.»  

Gausdal kommune 

https://www.gausdal.kommune.no/cpclass/run/cpesa62/file.php/def/16005570d16005570ocf069e/c

ppage.pdf 

 

3.  Udemokratisk  håndtering av interpellasjoner. 

Ingen av vedtakene i interpellasjonene innmeldt til møtet ble realitetsbehandlet. Dette er 

udemokratisk. Ordføreren begrunnet heller ikke avslagene, eller formaliserte avslagene i sine svar til 

interpellantene. 

 

Det er urimelig at ordføreren blokkerer forslag til vedtak bare fordi han er uenig i forslaget. 

Begrunnelsen for at møteleder eller 1/3 av forsamlingen kan avvise å votere over et forslag til vedtak, 

er hvis forslaget er fremsatt i møtet og at representantene ikke har rukket å sette seg inn i 

konsekvensene av det. 

 

Et forslag til vedtak i en interpellasjon innmeldt innen fristen, skal realitetsbehandles. 
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Ordføreren har to hatter: Nøytral møteleder og politisk representant. I vurderingen av 

interpellasjoner er han møteleder, og skal kun vurdere om kommunestyret har fått nok informasjon 

til å ta en forsvarlig vurdering. Det er opp til flertallet å avgjøre utfallet av vedtaksforslag, ikke 

ordføreren alene. 

 

Dagnes tolking av interpellasjoner gjør at partier som ikke har plass i formannskapet og kommer på 

kant med ordføreren, i praksis er utestengt fra å fremme egne politiske saker. 

 

«Forslag som settes frem i forbindelse med slik interpellasjon, kan ikke avgjøres i møtet dersom 

møtelederen eller 1/3 av forsamlingen setter seg mot det.» 

Heim kommunes møtereglement 

https://www.heim.kommune.no/moetereglement-folkevalgte.519250.no.html  

 

 

4.  Mangelfull rolleforståelse. 

Ordføreren besvarte innleggene i møtet fortløpende, uten å tegne seg på talerlisten eller innta 

talerstolen. 

 

En ordfører har to hatter: Nøytral møteleder og politisk representant. Å fortløpende kommentere og 

besvare innlegg er politikk, ikke møteledelse. 

Også ordførerens håndtering av interpellasjonene viser at han ikke skiller på rollene. 

 

«At ordføreren som møteleder kjenner de formelle reglene som gjelder for møteledelse, opptrer 

korrekt overfor alle representanter og er nøytral, er viktig for å kunne gjennomføre kommunestyre- 

eller fylkestingsmøtet på en tilfredsstillende måte.» 

KS – Møtet er satt 

https://www.ks.no/globalassets/fagomrader/for-deg-som-folkevalgt/motet-er-satt-nettversjon-

endelig.pdf 

 

 

5.  Votering over protokolltilførsel. 

Både ordfører og rådmann mente at kommunestyret skulle votere over om den fremsatte 

protokolltilførselen skulle tas inn i møteprotokollen, og flere av representantenes innspill støttet 

møteledelsens tolkning. Dette er feil, og ordføreren ombestemte seg da også etter en diskusjon om 

reglementet. 

 

En protokolltilførsel er mindretallets rett til å kommentere flertallets avgjørelser. Da kan ikke en slik 

kommentar nektes tatt inn gjennom en flertallsvotering. Representantene kan kun velge å støtte 

protokolltilførselen.  

 

«Møteleder kan avvise kravet dersom protokolltilførsler har en sjikanerende form, eller er unødig 

omfattende.» 

Heim kommunes møtereglement 

https://www.heim.kommune.no/moetereglement-folkevalgte.519250.no.html  
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6. Mangelfull protokoll. 

Hverken behandlingen av grunngitte spørsmål, interpellasjoner eller ordførerens svar er tatt med i 

møteprotokollen. Også representant Sæthers forslag til vedtak i sak 32-20 er utelatt fra protokollen. 

 

Interpellasjoner kan inneholde forslag til vedtak det skal voteres over, og må selvsagt inkluderes i 

protokollen. 

 

 

7. Manglende opptak. 

Opptaket fra møtet er ikke publisert. 

 

https://heim.kommunetv.no/ 

 

 

8. Ansatte mangler arbeidsavtaler. 

Det er fremdeles mange ansatte i Heim kommune som ikke har fått arbeidsavtaler. 

 

«Det er god arbeidsgiverpolitikk at representant for ny arbeidsgiver (fellesnemnda) utsteder nye 

arbeidskontrakter før arbeidsgiverskiftet skjer.» 

KS – Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger 

https://www.ks.no/contentassets/0142d7ad67c14849b9c2fc08695fb8a6/sluttrapport-verktoy-

arbeidsrettslige-sporsmal-som-oppstar-ved-kommunesammenslainger.pdf 

 

 

9. Mangelfull avvikshåndtering. 

I formannskapsmøtet 12. mai 2020 gjentok rådmannen at avvikssystemet er plass, og at ansatte på 

Halsa skal bruke Compilo. 

 

En spørrerunde blant noen ansatte på Halsa viser at det kun var enhet helse som kjente 

avvikssystemet sitt. Én meldte avvik på papir, og de andre visste ikke hvordan de skal melde avvik. 

 

«Alle verksemder skal ha rutinar for å avdekke, rette opp og førebygge avvik frå helse-, miljø- og 

sikkerheitslovgivinga (HMS-lovgivinga)» 

Arbeidstilsynet - Avvik og avvikshandtering 

https://www.arbeidstilsynet.no/hms/avvik-og-avvikshandtering/ 
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