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Oversendelse/videreformidling av e-post fra Einar Vaagland 

Det er mottatt henvendelse om videreformidling av dokumenter til Kontrollutvalget fra Einar Vaagland. 
Dokumentene er vedlagt. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Eva Randi Oldervik 
Rådgiver i Heim kommune 
   
   
   

 
         
 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur 
 
 
Vedlegg: 
Heim Kommune Kontrollutvalg 19.12.2019.msg 
Heim Kommune Kontrollutvalg 19.12.2019.pdf 
 
 
Mottakere: 
Rådmann, Torger Aarvaag 
Odd Jarle Svanem 
Konsek Trøndelag IKS 
 
 



From: Einar Vaagland <einarvaagland@gmail.com> 
Sent: Thursday, January 2, 2020 2:15 PM 
To: Heim Postmottak 
Cc: redaksjon@avisa-st.no 
Subject: Heim Kommune Kontrollutvalg 19.12.2019 
Attachments: Heim Kommune Kontrollutvalg 19.12.2019.pdf 
 

Kan dere sende denne eposten til kontrollutvalget, jeg finner ikke den offisielle 

adressen, og distribuere den til kommunestyremedlemmene i Heim? 

Send gjerne bekreftelse i etterkant. 

 

Kopi er sendt til Avisa Sør-Trøndelag. 

  

Vennlig hilsen 
  
Einar Vaagland 

HalsaLista 



Kommunestyremøte 19.12.2019 

Det ble gjort flere feil i forbindelse med kommunestyremøtet torsdag 19.12.2019. 
 

Spørsmål 

Det var meldt inn 4 spørsmål til kommunestyremøtet. 

1. Spørsmålene og svarene ble ikke distribuert til møtedeltakerne. 

2. Spørsmålene ble behandlet før saklista. 

3. Møteleder spurte ikke etter muntlige spørsmål ved gjennomgang av saklista. 

4. Spørsmålene og svarene ble utelatt fra møteboka. 

5. Møteboka er ikke tilgjengelig på nett. 

Heim kommune - Møtereglement: 
1.4.3 - «Spørsmål behandles som hovedregel til slutt i møtet.» 
1.10 - «Spørsmål og svar tas etter at sakslista er ferdig.» 
1.10 - «Under ordførers / leder åpning av møtet og merknader til sakslista, ber han om at de 
representanter som har muntlige spørsmål, kort nevner disse med tema slik at ordfører kan få tid 
til å tenke gjennom spørsmålet og konferere om svaret før det eventuelt besvares ved slutten av 
møtet.» 
1.11 - «Skriftlige spørsmål og interpellasjoner skal sendes ut / distribueres til alle møtedeltakere 
så snart praktisk mulig. Det skal også møteleders skriftlige svar.» 
https://www.nyeheim.no/EsaFile?id=1975685 

 

Protokolltilførsler 

6. En protokolltilførsel ble brukt som veiledning til vedtaket, og votert over.  

Protokolltilførsler skal ikke voteres over, men medlemmene kan tilslutte seg protokolltilførselen. 

Heim kommune - Møtereglement:  
«Krav om protokolltilførsler må framsettes i møtet. Møteleder kan avvise kravet dersom 
protokolltilførsler har en sjikanerende form, eller er unødig omfattende.» 
https://www.nyeheim.no/EsaFile?id=1975685 

KS - Møtet er satt: 
3 - «Dersom et mindretall i et folkevalgt organ er svært misfornøyd med det som ser ut til å bli vedtatt 
av kollegiets flertall, kan mindretallet på én person eller flere be om protokolltilførsel for å få 
ytterligere markert sin dissens i protokollen. Dette blir da en spesiell presisering i tillegg til det som 
stemmegivningen allerede viser.» 
https://www.ks.no/globalassets/fagomrader/for-deg-som-folkevalgt/motet-er-satt-nettversjon-
endelig.pdf 
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Utredning 

7. I saksutredningen til møtet var det ikke fremlagt godt nok tallgrunnlag til å gjøre et forsvarlig 
budsjettvedtak. 

8. Det var ikke lest korrektur på saksdokumentene, og de inneholdt hundrevis av skrivefeil og andre 
typografisk feil. 
 
Sakliste 19.12.2019 - Heim Kommune: 
https://nyeheim.no/innsyn/mote?Id=93840 

Kommuneloven: 
§ 23.2 - «Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er 
forsvarlig utredet…» 
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-09-25-107/KAPITTEL_9#§39b 

 

Svar 

HalsaLista har sendt skriftlig henvendelse til kommunen og bedt om å få: 
- kopi av enhetenes i Halsa og Hemne og Vens siste regnskap, budsjett og tertialrapport 
- kopi av detaljbudsjettet for Heim 
- kopi av investeringsprogrammet skjema 2A og 2B 
- oversikt over fondene 

9. Vi har ikke fått skriftlig svar på om henvendelsen er mottatt eller behandlet.  

10. Vi har ikke fått skriftlig svar på henvendelsen, og er dermed heller ikke gitt noen klagemulighet. 

På møtet ble det klart at rådmannen har kontaktet fylkesmannen for å slippe å gi ut tallene.  

Bare ett medlem i formannskapet har fått kopi av detaljbudsjettet fra administrasjonen. 
Kommunestyret måtte ta til takke med 4 linjer fra formannskapets flertallsversjon driftsbudsjett og 
11 linjer fra formannskapets flertallsversjon investeringsbudsjett.  

Det ble stilt spørsmål om det foreslåtte budsjettet oppfylte kravene til «netto driftsresultat minimum 
1,75» og «netto lånegjeld maksimum 80% av brutto driftsinntekter» slik saken forutsetter, men det 
ville ikke økonomiansvarlig regne ut. 

Det ble stilt spørsmål om hvor store de økonomiske virkningene av å justere eiendomsskatten ville 
bli, men det forble ubesvart. 

Pressens offentlighetsutvalg:  
«Sivilombudsmannen har i flere av sine uttalelser lagt til grunn at innsynskrav skal behandles 
samme dag, eller senest innen 1-3 virkedager…» 
https://presse.no/klagebrev/du-har-bedt-om-innsyn-men-far-ikke-svar 

Forvaltningsloven: 
§ 11 a - «Forvaltningsorganet skal forberede og avgjøre saken uten ugrunnet opphold.» 
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10#%C2%A711a 

§ 29 - «Fristen for å klage er 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til 
vedkommende part.»  
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10#%C2%A729 

https://nyeheim.no/innsyn/mote?Id=93840
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-09-25-107/KAPITTEL_9#%C2%A739b
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https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10#%C2%A711a
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10#%C2%A729


 

Dokumentformat 

11. For de som ikke bruker iPad oppfyller ikke saksdokumentene i FirstAgenda kravene til universell 
utforming. Det gjør heller ikke presentasjonen av dokumentene på nett, hvor hvert saksdokument og 
vedlegg må lastes ned individuelt. 

FirstAgenda på iPad tillater ikke utskrift av eller å søke i dokumentet eller kommentarene, merking 
forholder seg ikke til teksten, og det er ikke mulig å åpne flere dokumenter samtidig. FirstAgenda 
henger seg ofte opp ved rulling, merking løser ofte ut menyen og zooming fungerer ikke alltid. 
Dokumenter kan lagres lokalt, men bare enkeltvis. Etter et tidsavbrudd logges programmet ut, og 
man må lete opp igjen siste dokument og side. Bruksanvisningen er på engelsk. 
På andre plattformer er i tillegg presentasjonen grafisk, og umuliggjør tekstuthenting og høytlesing, 
og løsningen forutsetter kontinuerlig nettilgang. 

12. Ønsket om å få saksdokumentene i en samlet PDF-fil er gjentatte ganger avvist eller ikke besvart. 

Likestillingsloven: 
«Løsninger for IKT som underbygger virksomhetens alminnelige funksjoner, og som er hovedløsninger 
rettet mot eller stilt til rådighet for allmennheten, skal være universelt utformet…» 
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-06-16-51/KAPITTEL_3#%C2%A718 

Offentlighetsloven: 
§ 9 «Alle kan krevje innsyn i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i databasane til 
organet dersom samanstillinga kan gjerast med enkle framgangsmåtar.» 
https://lovdata.no/lov/2006-05-19-16/§10  

 

Video 

13. Videoen fra møtet ligger ikke på nett.  

KommuneTV - Heim kommune: 
https://heim.kommunetv.no 

 

Kontrollutvalget 

14. Kontrollutvalget er ikke tilgjengelig på Heim kommunes hjemmeside. 
 
Heim kommune: 
https://www.heim.kommune.no/index.php?find=kontrollutvalg 

 

Einar Vaagland 
HalsaLista 
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