Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Verdal kommune
Arkivsak:

20/335

Møtedato/tid:

15.06.2020 kl. 09:00

Møtested:

Kommunestyresalen, Verdal rådhus

Eventuelle forfall, eller spørsmål om habilitet, meldes til Konsek Trøndelag IKS
v/ Liv Tronstad på telefon 900 38 551, eller e-post: liv.tronstad@konsek.no
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Steinkjer, 08.06.2020

Ove Morten Haugan (sign.)
Leder av kontrollutvalget

Liv Tronstad
seniorrådgiver
Konsek Trøndelag

Kopi: Varamedlemmer, ordfører, rådmann og Revisjon Midt-Norge SA

Sakliste
Saksnr.
22/20
23/20
24/20
25/20
26/20
27/20
28/20

Sakstittel
Referatsaker 12.06.2020
Orientering til kontrollutvalget - Brukerstyrt personlig assistanse
Orientering fra revisor og diskusjon om hva som er brudd på budsjettpremisser
Undersøkelse hjemmetjenesten - Oppdatert statusrapport
Planlegging av besøk ved kommunal virksomhet høsten 2020
Oppfølging av kontrollutvalgets saker pr mai 2020
Godkjenning av møteprotokoll

Referatsaker 12.06.2020
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
15.06.2020

Saknr
22/20

Saksbehandler Liv Tronstad
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
20/57 - 4
Forslag til vedtak:
Referatsakene tas til orientering.
Vedlegg
Melding om vedtak Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024
Melding om vedtak - Plan for eierskapskontroll 2020-2024
Bruk av fjernmøte kan nå avgjøres av organets leder som ledd i innkallingen
Hvorfor er tilsyn og kontroll blitt så viktig
Ingen enkeltperson kan trekke en sak fra saklisten til et folkevalgt organ
Ingen straff for brudd på regler om dokumentinnsyn
KMD svarer Valgbarhet og habilitet i kontrollutvalget
Kontrollutvalgsleder mener forslag om å overføre fullmakter i Vestland er lovstridig
Nå kan barnevernet ta imot bekymringsmeldinger digitalt
Uheldig med posisjonsflertall i kontrollutvalg
Saksopplysninger
Følgende referatsaker vil bli presentert i møtet:
1. Melding om vedtak Plan for Forvaltningsrevisjon 2020-2024
2. Melding om vedtak Plan for Eierskapskontroll 2020-2024
3. Bruk av fjernmøte kan nå avgjøres av organets leder som ledd i innkallingen
4. Hvorfor er tilsyn og kontroll blitt så viktig
5. Ingen enkeltperson kan trekke en sak fra saklisten til et folkevalgt organ
6. Ingen straff for brudd på regler om dokumentinnsyn
7. KMD svarer Valgbarhet og habilitet i kontrollutvalget
8. Kontrollutvalgsleder mener forslag om å overføre fullmakter i Vestland er lovstridig
9. Nå kan barnevernet ta imot bekymringsmeldinger digitalt
10. Uheldig med posisjonsflertall i kontrollutvalg
11. Innkalling til årsmøte i FKT: Link til innkallingen:
https://www.fkt.no/wp-content/uploads/2019/08/innkalling-arsmotefkt-2020.pdf
1.

Verdal kommune
Rådmannen

KONSEK TRØNDELAG IKS
Seilmakergata 2
7725 STEINKJER

Deres ref:

Vår ref: LIER 2018/4675

Dato: 26.05.2020

Melding om vedtak: Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024
Verdal kommunestyre behandlet nevnte sak i møte 25. mai 2020 og vedtok følgende:
1. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 og slutter seg til
kontrollutvalgets prioriteringer i planen:
1. Omstilling, effektivisering, HMS, IA, etikk
2. Arkiv
3. Hjemmetjenesten
4. Kvalitet I skolen
I uprioritert rekkefølge, alfabetisk:
• Barnevern
• Eiendomsforvaltning
• Finans
• Legevakt
• Økonomi
2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i planen.
Samlet saksframstilling av saken følger vedlagt.
Dette til underretning.
Med hilsen
Line Therese Ertsås
Formannskapssekretær
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.
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Verdal kommune
Samlet saksframstilling
Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024
Saksbehandler: Jostein Grimstad
E-post:
jostein.grimstad@verdal.kommune.no
Tlf.:
958 48 148

Arkivref:
2018/4675 - /

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg

Møtedato
25.05.2020

Kommunestyre

Saksnr.
45/20

Saksprotokoll i Kommunestyre - 25.05.2020 - 45/2020

BEHANDLING:
Ved votering ble kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
1. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 og slutter seg til
kontrollutvalgets prioriteringer i planen:
1. Omstilling, effektivisering, HMS, IA, etikk
2. Arkiv
3. Hjemmetjenesten
4. Kvalitet I skolen
I uprioritert rekkefølge, alfabetisk:
• Barnevern
• Eiendomsforvaltning
• Finans
• Legevakt
• Økonomi
3. Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i planen.

Kontrollutvalgets innstilling:
1. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 og slutter seg til
kontrollutvalgets prioriteringer i planen:
1. Omstilling, effektivisering, HMS, IA, etikk
2. Arkiv
3. Hjemmetjenesten
4. Kvalitet I skolen
I uprioritert rekkefølge, alfabetisk:
• Barnevern
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• Eiendomsforvaltning
• Finans
• Legevakt
• Økonomi
4. Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i planen.

Vedlegg:
1
2

Plan for forvaltningsrevsjon 2020-2024(55482)(1)
Revisors risiko- og vesentlighetsvurdering(53164)

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Behandling i kontrollutvalget 27. april 2020:
Behandling:
Omforent forslag om følgende rekkefølge under punkt 1
1. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 og slutter seg til
kontrollutvalgets prioriteringer i planen:
1. Omstilling, effektivisering, HMS, IA, etikk
2. Arkiv
3. Hjemmetjenesten
4. Kvalitet I skolen
I uprioritert rekkefølge, alfabetisk:
• Barnevern
• Eiendomsforvaltning
• Finans
• Legevakt
• Økonomi
2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i planen.
Forslag til vedtak og omforent prioritering enstemmig vedtatt
Vedtak:
1. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 og slutter seg til
kontrollutvalgets prioriteringer i planen:
1. Omstilling, effektivisering, HMS, IA, etikk
2. Arkiv
3. Hjemmetjenesten
4. Kvalitet I skolen
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I uprioritert rekkefølge, alfabetisk:
• Barnevern
• Eiendomsforvaltning
• Finans
• Legevakt
• Økonomi
2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i planen.
Saksopplysninger
Kontrollutvalget skal påse at det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens virksomhet og
av selskaper kommunen har eierinteresser i. Forvaltningsrevisjonene skal følge en plan, som
kontrollutvalget skal lage i løpet av det første året etter at det er konstituert.
Det vedlagte utkastet angir et prioritert forslag til hvilke tjenesteområder og selskaper som
skal undersøkes i planperioden. Planen bygger på risiko- og vesentlighetsvurderinger som er
utført av kommunens revisor, Revisjon Midt-Norge SA. Revisors vurderinger er supplert
med innspill til risikoområder fra kommunens politiske og administrative ledelse og fra
hovedtillitsvalgte og hovedverneombud. Risiko- og vesentlighetsvurderingene skal bidra til
at kommunens ressurser til kontrollarbeid blir brukt mest mulig målrettet.
Forvaltningsrevisjon i selskaper med flere eiere, kan derfor være hensiktsmessig å samordne
med øvrige eiere.
Områdene som vurderes å være av størst vesentlighet er prioritert og nærmere beskrevet i
den vedlagte planen.
Kommunen har årlig ca 550 timer til rådighet til forvaltningsrevisjon, eierskapskontroll og
andre undersøkelser. Sett over en fireårsperiode utgjør dette ca 2200 timer. Gjennomsnittlig
antall timer pr forvaltningsrevisjon er ca 300 timer, og eierskapskontroller ca 100 timer.
Kommunen kan på bakgrunn av dette forvente til sammen 6-7 forvaltningsrevisjoner og 1-3
eierskapskontroller i perioden, avhengig av omfang.
I planen er det listet opp og prioritert 9 forvaltningsrevisjoner. Det vil ikke være mulig å
gjennomføre alle disse i planperioden, men det er viktig at kontrollutvalget har et
tilstrekkelig antall forvaltningsrevisjoner å ta av. Erfaringsmessig vil det være
forvaltningsrevisjoner som naturlig vil gå ut av planen av ulike årsaker.
Vurdering:
På bakgrunn av kontrollutvalgets vedtak i sak 9/20, basert på revisors risiko- og
vesentlighetsvurderinger, innspill fra politisk og administrativ ledelse samt hovedtillitsvalgte
og hovedverneombud er det nå utarbeidet en plan for forvaltningsrevisjon for 2020-2024.
Forslag til prioriterte områder går fram av oversikten i planen, der områdene er listet opp
alfabetisk. Det vil ikke være mulig å gjennomføre alle forvaltningsrevisjonene i perioden,
men det er viktig at kontrollutvalget har et tilstrekkelig antall forvaltningsrevisjoner å ta av.
I oversikten gis det også forslag til hvilke spørsmål forvaltningsrevisjonen kan gi svar på.
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Forslag til spørsmål/vinkling/innretningen er ikke bindende for kontrollutvalget, og vil bli
nærmere vurdert i forbindelse med oppstart av hver enkelt forvaltningsrevisjon.
Kontrollutvalget bør, slik kommuneloven legger opp til, gis fullmakt til å foreta
omprioriteringer innenfor planen. Endringer i risikobildet kan gjøre det nødvendig å endre
prioriteringsrekkefølgen og det vil være tidsbesparende om kontrollutvalget kan gjøre
endringene selv. Hvis kontrollutvalget ønsker å gjennomføre forvaltningsrevisjoner som ikke
er beskrevet i den vedlagte planen skyldes det at risikobildet har endret seg, eller at det har
oppstått ekstraordinære forhold. Utvalget vil i slike tilfeller holde kommunestyret orientert.
Vi anbefaler at kontrollutvalget slutter seg til vedlagte plan, og gjøre en prioritering fra 1-9.
Planen sendes til kommunestyret for endelig vedtak
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KONSEK TRØNDELAG IKS
Seilmakergata 2
7725 STEINKJER

Deres ref:

Vår ref: LIER 2018/4675

Dato: 26.05.2020

Melding om vedtak - Plan for eierskapskontroll 2020-2024
Verdal kommunestyret behandlet nevnte sak i møte 25. mai 2020 og vedtok følgende:
1. Kommunestyret vedtar plan for eierskapskontroll 2020-2024 og slutter seg til
kontrollutvalgets prioriteringer i planen:
1. Tindved kulturhage AS
2. Innherred Interkommunale legevakt IKS
3. Nord-Trøndelag Krisesenter IKS
2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i planen
Samlet saksframstilling av saken følger vedlagt.
Dette til underretning.
Med hilsen
Line Therese Ertsås
Formannskapssekretær
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.
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Verdal kommune
Samlet saksframstilling
Plan for eierskapskontroll 2020-2024
Saksbehandler: Jostein Grimstad
E-post:
jostein.grimstad@verdal.kommune.no
Tlf.:
958 48 148

Arkivref:
2018/4675 - /

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg

Møtedato
25.05.2020

Kommunestyre

Saksnr.
46/20

Saksprotokoll i Kommunestyre - 25.05.2020 - 46/2020

BEHANDLING:
Ved votering ble kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
1. Kommunestyret vedtar plan for eierskapskontroll 2020-2024 og slutter seg til
kontrollutvalgets prioriteringer i planen:
1. Tindved kulturhage AS
2. Innherred Interkommunale legevakt IKS
3. Nord-Trøndelag Krisesenter IKS
2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i planen

Kontrollutvalgets innstilling:
1. Kommunestyret vedtar plan for eierskapskontroll 2020-2024 og slutter seg til
kontrollutvalgets prioriteringer i planen:
1. Tindved kulturhage AS
2. Innherred Interkommunale legevakt IKS
3. Nord-Trøndelag Krisesenter IKS
2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i planen

Vedlegg:
1
2
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Plan for eierskapskontroll 2020-2024(55409)(1)
Revisors risiko- og vesentlighetsvurdering kap 4.3(53467)
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Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Behandling i kontrollutvalget 27. april 2020:
Forslag til vedtak
Kontrollutvalget legger fram plan for eierskapskontroll 2020-2024 for kommunestyret med
følgende forslag til vedtak:
1. Kommunestyret vedtar plan for eierskapskontroll 2020-2024 og slutter seg til
kontrollutvalgets prioriteringer i planen:
1. Innherred Interkommunale legevakt IKS
2. Nord-Trøndelag Krisesenter IKS
3. Tindved kulturhage AS
2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i planen
Behandling:
Omforent forslag om følgende rekkefølge
1. Tindved kulturhage AS
2. Innherred Interkommunale legevakt IKS
3. Nord-Trøndelag Krisesenter IKS
Omforent forslag enstemmig vedtatt
Vedtak:
1. Kommunestyret vedtar plan for eierskapskontroll 2020-2024 og slutter seg til
kontrollutvalgets prioriteringer i planen:
1. Tindved kulturhage AS
2. Innherred Interkommunale legevakt IKS
3. Nord-Trøndelag Krisesenter IKS
2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i planen
Saksopplysninger
Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eierskap i
selskaper som kommunen har eierinteresser i. Eierskapskontrollene skal følge en plan, som
kontrollutvalget skal lage i løpet av det første året etter at det er konstituert.
Det vedlagte utkastet angir et prioritert forslag til hvilke eierskap som skal undersøkes i
planperioden. Planen bygger på risiko- og vesentlighetsvurderinger som er utført av
kommunens revisor, Revisjon Midt-Norge SA. Revisors vurderinger er supplert med innspill
fra kommunens politiske og administrative ledelse. Risiko- og vesentlighetsvurderingene
skal bidra til at kommunens ressurser til kontrollarbeid blir brukt mest mulig målrettet.
Eierskapskontrollene som vurderes ifh. størst risiko og vesentlighet er prioritert og nærmere
beskrevet i den vedlagte planen.
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Kommunen har årlig ca 550 timer til rådighet til forvaltningsrevisjon, eierskapskontroll og
andre undersøkelser. Sett over en fireårsperiode utgjør dette ca 2200 timer. Gjennomsnittlig
antall timer pr forvaltningsrevisjon er ca 300 timer, og eierskapskontroller ca 100 timer.
Kommunen kan på bakgrunn av dette forvente til sammen 6-7 forvaltningsrevisjoner og 1-3
eierskapskontroller i perioden, avhengig av omfang.
I planen er det listet opp og prioritert 3 eierskapskontroller. Det er ikke sikkert det er mulig å
gjennomføre alle disse i planperioden, men det er viktig at kontrollutvalget har et
tilstrekkelig antall eierskapskontroller å ta av.
Vurdering:
På bakgrunn av kontrollutvalgets vedtak i sak 10/20, basert på revisors risiko- og
vesentlighetsvurderinger, innspill fra politisk og administrativ ledelse er det nå utarbeidet en
plan for eierskapskontroll for 2020-2024.
Forslag til prioriteringer går fram av oversikten i planen. Det er ikke sikkert det vil være
mulig å gjennomføre alle eierskapskontrollene i perioden, men det er viktig at
kontrollutvalget har et tilstrekkelig antall eierskapskontroller å ta av.
I oversikten gis det også forslag til hvilke spørsmål eierskapskontrollen bør gi svar på.
Forslag til spørsmål/vinkling er ikke bindende for kontrollutvalget. Spørsmål/vinkling vil bli
nærmere vurdert ifm med oppstart av hver enkelt eierskapskontroll.
Kontrollutvalget bør, slik kommuneloven legger opp til, gis fullmakt til å foreta
omprioriteringer innenfor planen. Endringer i risikobildet kan gjøre det nødvendig å endre
prioriteringsrekkefølgen og det vil være tidsbesparende om kontrollutvalget kan gjøre
endringene selv. Hvis kontrollutvalget ønsker å gjennomføre eierskapskontroller som ikke er
beskrevet i den vedlagte planen skyldes det at risikobildet har endret seg, eller at det har
oppstått ekstraordinære forhold. Utvalget vil i slike tilfeller holde kommunestyret orientert.
Det anbefales kontrollutvalget å slutte seg til vedlagte plan, og oversende denne til
kommunestyret for endelig vedtak
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Bruk av fjernmøte kan nå avgjøres av organets leder som
ledd i innkallingen
Kommunal Rapport mars 2020

Hvordan reguleres fjernmøter og formannskapets mulighet til å ta over saker som skulle vært
for kommunestyret?
SPØRSMÅL: I flere kommuner er det lansert forslag for å begrense møtevirksomheten i
folkevalgte organer. Ett er å la formannskapet ta over saker som ellers skulle behandles av
kommunestyret, enten ved delegeringsvedtak eller som hastevedtak. Et annet er at ordfører
gis en hastefullmakt i situasjoner der det ikke er mulig eller forsvarlig å innkalle
kommunestyret eller annet folkevalgt organ. Endelig foreslås at folkevalgte organer treffer
vedtak ved fjernmøte. Hvilken adgang til å ta i bruk slike virkemidler etter kommuneloven?
SVAR:
(1) Kan kommunestyret la formannskapet ta over sine oppgaver?
Det rettslige utgangspunktet er etter kommunelovens § 5–3 at kommunestyret er det øverste
ansvarlige organet i kommunen, og andre – folkevalgte eller tilsatte – bare kan treffe vedtak
der dette enten er fastsatt direkte i lov, eller ved fullmakt – delegeringsvedtak – i siste instans
fra kommunestyret selv.
Utgangspunktet er her (kommunelovens § 5-3) at kommunestyret står ganske fritt til å
delegere vedtaksmyndighet til andre organer i kommunen så langt ikke annet er fastsatt i
kommuneloven eller i andre lover, normalt ved at det sies at slike vedtak skal treffes av
«kommunestyret selv».
Dette gjelder blant annet vedtak om kommunens årsbudsjett og endringer i dette
(kommuneloven § 14-2, jf. § 14-5) og vedtak om reguleringsplan som ikke bare er begrenset
planvedtak i overensstemmelse med arealdelen i en mindre enn fire år gammel
kommuneplan (plan- og bygningsloven § 12-2).
I tillegg er det fastsatt at delegering til ordføreren eller kommunedirektøren bare kan skje «i
saker som ikke har prinsipiell betydning» (kommunelovens § 6–1 fjerde avsnitt og § 13–
1 sjette avsnitt).
Det betyr at som alminnelig regel står kommunestyret ganske fritt til å delegere nesten all
vedtaksmyndighet til formannskapet eller folkevalgte utvalg, og til kommuneråd (byråd) i
kommuner med parlamentarisk styringsform. Slik delegering kan være helt generelt utformet,
begrenset til visse sakstyper, eller i et mer eller mindre presist angitt tidsrom – eventuelt inntil
kommunestyret bestemmer noe annet, og kan være innrammet med krav om kvalifisert
flertall for vedtak eller rett for mindretall til å kreve saken lagt fram for kommunestyret.
Slik omfattende delegering kan oppleves som problematisk, ikke bare i parlamentarisk styrte
kommuner, men også særlig av små partier som ikke er representert i formannskapet eller
de aktuelle utvalgene.
Dette er det imidlertid som alminnelig regel, opp til flertallet i kommunestyret å avgjøre. En
tredel av medlemmene av kommunestyret kan riktignok kreve at en sak som i
utgangspunktet er delegert til annet organ, eller et vedtak truffet av dette, tas opp til
behandling eller overprøving i kommunestyret (kommunelovens § 11–3 første avsnitt, andre

setning), om nødvendig ved at det innkalles til ekstraordinært møte i dette
(kommunelovens. § 11–2 andre avsnitt, bokstav c.
Men i siste instans er det kommunestyrets flertall som avgjør om saken skal tas til
realitetsbehandling der (kommunelovens § 11–3 fjerde avsnitt).
(2) Kan formannskapet eller ordfører treffe vedtak i saker som haster?
I den utstrekning kommunestyret kan delegere generell vedtaksmyndighet til andre, kan de
selvsagt delegere til disse med den begrensning at dette bare gjelder når saken haster så
mye at man ikke kan vente til kommunestyret selv kan ta den.
Bestemmelsen i kommunelovens § 11–8 om at kommunestyret kan gi slik fullmakt til
formannskap, kommuneråd, folkevalgt utvalg eller ordføreren er derfor et langt stykke på vei
overflødig, men kan ha betydning i saker som ellers ikke kunne delegeres, mest praktisk
bevilgninger som krever budsjettendring eller for å gjøre det mulig for ordfører å treffe vedtak
i sak «av prinsipiell betydning».
Forutsetningen for at noen i kommunen skal ha slik hastekompetanse, er imidlertid at
kommunestyret selv har truffet vedtak om at det skal være en slik ordning. I motsatt fall må
saken vente til kommunestyret selv kan treffe vedtak.
(3) Kan folkevalgte organer gå over til å bruke fjernmøte?
I kommunelovens § 11–7 er det gitt regler om «fjernmøter». Fjernmøte er her definert som et
møte der deltakerne ikke sitter i samme lokale, men benytter tekniske hjelpemidler som
medfører at de kan se, høre og kommunisere med hverandre.
I loven er det fastsatt at denne møteformen bare kan benyttes av folkevalgte organer der
kommunestyret har fastsatt at det skal være adgang til det, og ikke i saker som etter § 11–5 i
loven skal behandles i lukket møte, altså om tilsattes tjenestemessige forhold og der det vil
komme fram opplysninger som er underlagt taushetsplikt etter lov.
Men disse kravene er langt på vei suspendert fram til 1. august ved midlertidig forskrift av 13.
mars 2020, om fjernmøter for å begrense spredning av Covid-19 (korona). Samme dag
opphevet departementet den eldre forskriften om fjernmøter og skriftlig saksbehandling, der
det blant annet var en regel om at en tredel av organets medlemmer kunne kreve at en sak
skulle utsettes til ordinært møte kunne holdes, og at det skal være mulig for tilhørere å
overhøre det som foregår i møtet, hvis ikke dette er lukket.
Rammene for bruk av fjernmøter blir dermed:
(i) Beslutning om bruk av denne møteformen treffes av organets leder som ledd i
innkallingen til møtet. Dette sies ikke uttrykkelig i loven eller forskriften, men ligger
innebygget i at det er leder som innkaller til møter. I møtet kan så et flertall vedta at saken
utsettes til den kan behandles i ordinært møte.
(ii) Innkalling til møtet kan skje telefonisk. Dette var sagt uttrykkelig i den nå opphevde
generelle forskriften, og når denne regelen ikke ble videreført her, skulle det strengt tatt bety
at de alminnelige reglene i § 11–3 om utsendelse av innkalling til møtet skulle gjelde også
her. Men det har åpenbart ikke vært meningen, så vi må kunne lese inn i forskriften en
underforstått forutsetning om at telefonisk innkalling fortsatt skal kunne brukes.

(iii) Kravet om at deltakerne i møtet skal kunne se hverandre, er tatt ut. Men her ligger klart
nok en forutsetning om at dette bare gjelder der det ikke lar seg gjennomføre av tekniske
årsaker.
(iv) Kravet om at tilhørere skal ha mulighet til å overhøre de deler av møtet som ikke er
lukket, gjelder fortsatt, men her er det gjort et unntak i den nye forskriften for situasjoner der
kommunen «ikke har tekniske løsninger for å sikre at allmennheten får tilgang til møtet».
Dette kan neppe begrunne at man helt avskjærer muligheten for andre enn deltakerne til å
overhøre det som blir sagt. Normalt vil det være uproblematisk å legge den samme
overføring som skjer mellom medlemmene, ut på nettet til alminnelig innsyn, og i alle fall må
lovens krav om åpne møter kunne ivaretas ved at det skjer direkte overføring til oppstilt TVskjerm på et angitt sted.
For øvrig gjelder de generelle reglene i loven om sakliste, gjennomføring av møtet, votering
og møtebok.

Hvorfor er tilsyn og kontroll blitt så viktig?
Kommunal Rapport 22.04.2020

Tre utviklingstrekk, blant mange, kan bidra til å forklare framveksten av tilsyn og kontroll i
offentlig styring.
Noe er galt i offentlig sektor, og tiden er kommet for å bytte ut «New Public Management»
med en tillitsreform, skriver Jonas Gahr Støre i et innlegg på frifagbevegelse.no 29.11.2019.
Siden har flere tatt til orde for å erstatte et mål- og resultatbasert styringssystem med
innføring av et tillitsbasert styringssystem i offentlig sektor.
Hvorfor er tilsyn og kontroll blitt så viktig i offentlig styring, og er det slik at tillit ikke er forenlig
med det å bli målt og kontrollert?
Offentlig forvaltning griper dypere inn i det man før anså for å være familienes og borgernes
private sfære.
I forbindelse med arbeidet med veilederen «Samordning mellom statlig tilsyn og kommunal
egenkontroll» som Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil utgi i løpet av våren,
stilte arbeidsgruppen seg disse spørsmålene.
Vi kom fram til at tre forklaringer, blant mange, kan bidra til å forklare framveksten tilsyn og
kontroll:
1) Den gjensidige avhengigheten mellom folks hverdagsliv og de offentlige tjenestene og
myndighetsutøvelse har økt kraftig de siste tiårene. Dette handler om den
samfunnstransformasjonen som har brakt kvinnene ut i arbeidslivet og den tilsvarende
offentlige overtakelsen av ansvaret for barn, eldre, syke og hjelpetrengende.
På samme vis griper offentlige reguleringer, krav til plan og løyver, osv. i stadig sterkere grad
inn i innbyggernes private disposisjoner, av hensyn til jord og miljø osv. Offentlig forvaltning
griper dypere inn i det man før anså for å være familienes og borgernes private sfære.
Kommunene er blitt den viktigste tjenesteprodusenten og samtidig en viktig
myndighetsutøver. Begge rollene er basert på en omfattende nasjonal lovgivning.
Oppmerksomheten rettet mot kommunene har blitt mye større som ledd i denne
utviklingsprosessen.
2) Både innbyggernes forventninger og profesjonskrav har vært med å drive fram denne
omfattende lovgivning om brukerrettigheter og lovbaserte plikter rettet mot kommunene.
Rettighetslovgivningen snevrer inn rommet for lokalpolitiske prioriteringer. Den siste
maktutredningen beskriver en utvikling der makt forskyves fra politikkens sfære til den
rettslige.
Brukergrupper oppfatter ofte denne utviklingen som grunnleggende positiv.
Uansett forteller den omfattende rettighetslovgivningen og reguleringen av kommunepliktene
noe vesentlig om endrede betingelser for offentlig tjenesteproduksjon: Den er ikke lenger
bare styrt av profesjonelt begrunnet praksis og faglige standarder, men like mye av offentlig
rett. Tjenestene er blitt rettsliggjort.

Det forsterker oppmerksomheten om tilsyn og kontroll som styringsvirkemiddel, for tilsyn er jo
nettopp kontroll med tjenesters eller myndighetsutøvelsens lovlighet. Egenkontrollen i
kommunene utvikles i samme retning.
3) Et tredje utviklingstrekk er at offentlig forvaltning organiseres og styres annerledes enn før.
Beslutningsmyndigheten er flyttet nedover i organisasjonene, som har blitt mindre
hierarkiske. Også dette er utviklingstrekk som kan bidra til å forklare noe av veksten i
kontroll- og tilsynsaktiviteter.
Med sterke avhengigheter mellom innbyggere og forvaltning, settes tilliten mellom tjenestene
og innbyggere stadig på prøve. Omfattende survey- og innbyggerundersøkelser viser
betydelig tillit til de offentlige tjenestene fra befolkningen, som aldri har vært mer omfattende,
samtidig med medieoppslag om mangler og misnøye.
Tillit mellom innbyggere og forvaltning handler både om å skape realistiske forventninger, og
om å skape trygghet for at tjenestene er tilgjengelige i det omfang og den kvalitet lovverket
foreskriver.
Tilsyn og kontroll er viktig i denne sammenhengen, som sentrale styringsvirkemiddel for
rettssikkerhet og forsvarlige tjenester.
Statlige tilsyn og kommunal egenkontroll har hvert sitt utgangspunkt, (hhv. statlig og
lokalpolitisk styring) men er nært forbundet i tema, metode og innretning. Stat og kommune
har derfor felles interesse i å innrette tilsyns- og kontrollvirksomheten så effektivt og
samordnet som mulig.
Uten samordning og gjensidig tilpasning risikerer vi at tilsyn og egenkontroll blir rettet mot
samme objekt eller tema på samme tid. Det tærer på knappe fagressurser, belaster
tjenester, ledelse og medarbeidere og kan derfor svekke både legitimiteten til og
oppslutningen om viktige kontrollaktiviteter.
På den andre siden så vil godt samordnede og faglig treffsikre tilsyn og forvaltningsrevisjoner
kunne gi svært nyttige bidrag til læring og forbedring i de kommunale tjenestene, forhåpentlig
med økt tillit som resultat.

Ingen enkeltperson kan «trekke» en sak fra saklisten til et
folkevalgt organ
Kommunal Rapport 27.04.2020

Kan man uten videre trekke en sak etter at den er ført opp på sakslista?
SPØRSMÅL: Er det noen som kan gi meg en betraktning på lovligheten av å trekke en sak
som er satt opp til behandling på sakslisten til for eksempel formannskap eller
kommunestyret?
Gjerne med lovhenvisninger.
SVAR: Ingen enkeltperson kan «trekke» en sak fra saklisten til et folkevalgt organ når den er
satt opp der i innkallingen til et møte. Da er det bare det folkevalgte organet selv som kan ta
den ut igjen, ved vedtak etter kommuneloven § 11-3 om å «utsette realitetsbehandlingen» av
saken. Ordføreren eller organets leder, og kommunedirektør eller den som møter på hennes
vegne, kan ikke gjøre dette på egen hånd, verken før eller i møtet.
Ordfører og leder for organet kan fremme forslag om at saken tas av saklisten, men dette må
formelt vedtas med tilslutning fra et flertall av de som møter og stemmer i saken.
Kommunedirektøren og hennes stedfortreder har ingen formell forslagsrett, og kan dermed
ikke fremtvinge votering over om saken skal utsette. Hun kan gi uttrykk for sitt syn i møtet og
har plikt til å si fra hvis hun mener saken ikke er forsvarlig utredet (§ 13-1 tredje avsnitt) ,
men er avhengig av at en av de folkevalgte lar seg overbevise om dette og fremmer formelt
forslag om utsetting.

Ingen straff for brudd på regler om dokumentinnsyn
Kommunal Rapport 11.05.2020

Kan man kreve at et utvalgsmøte skal holdes på nytt hvis kommunen ikke har informert
offentligheten godt nok om når møtet skal holdes og hvilke saker som skal behandles?
SPØRSMÅL: Medlemmer i et plan- og bygningsutvalg har sendt en lovlighetsklage fordi de
mener at verken sakslisten eller saksdokumentene var gjort tilgjengelig for offentligheten på
en tilfredsstillende måte i forkant av utvalgets møte. Kan fylkesmannen oppheve alle vedtak
som er gjort i et møte som følge av at kommunelovens bestemmelser om offentliggjøring av
saksdokumenter ikke er oppfylt?
SVAR: I kommuneloven § 11–3 første avsnitt, tredje setning, fastslås at innkallingen til møte
i kommunalt folkevalgt organ skal inneholde dokumentene i saker som skal behandles i
møtet. I offentleglova § 10 er det fastsatt at disse saksdokumentene skal journalføres etter
reglene i arkivforskriften, og er som alminnelige regel offentlige fra utsendelsen, se
offentleglova § 4 andre avsnitt, andre setning, og § 16 første avsnitt, bokstav a og b. I
kommuneloven § 11–3 tredje avsnitt har vi i tillegg en bestemmelse om offentliggjøring av
saksdokumentet til møte i folkevalgt organ som lyder: «Saklisten til møtet og andre
møtedokumenter som ikke er unntatt fra offentlighet, skal være tilgjengelige for
allmennheten.» Kravet om tilgjengelighet må også her anses som oppfylt når dokumentene
er journalført og tilgjengelig for innsyn på forespørsel.
Brudd på denne regelen vil ikke i seg selv kunne medføre at vedtak som treffes i møte, blir
ugyldige. Brudd på offentleglova eller på bestemmelsen i kommuneloven § 11–3 om
tilgjengelighet for allmennheten av saksdokumentene blir ikke sett som en feil som kan ha
påvirket vedtakets innhold, så lenge de folkevalgte har blitt tilsendt dokumentene før møtet
slik kommuneloven § 11–3 krever, eller det folkevalgte organet vedtar at det likevel vil
behandle saken, se § 11–3 siste avsnitt. Det er heller ikke straffbart å bryte reglene om rett til
dokumentinnsyn i de to lovene. Brudd på journalføringsplikten i arkivforskriften kan riktignok i
prinsippet straffes med bøter, men jeg kjenner ikke til eksempler på at dette har blitt gjort i
praksis.
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Svar på henvendelse om valg til kontrollutvalg - valgbarhet og habilitet
Vi viser til e-post 8. januar 2020, hvor dere stiller to spørsmål til departementet.
Spørsmål 1: Er statlig ansatte i NAV valgbare til kontrollutvalget?
Valgbarhet til kontrollutvalget reguleres av de generelle valgbarhetsreglene i kommuneloven
§§ 7-2 og 7-3. I tillegg er det særlige valgbarhetsregler for kontrollutvalget i § 23-1 tredje
ledd. Ingen av disse bestemmelsene inneholder et generelt forbud mot at statlige ansatte
kan velges som medlemmer av kontrollutvalget. Kommuneloven § 23-1 tredje ledd bokstav f
bestemmer at ansatte i den aktuelle kommunen er utelukket fra valg. Departementet mener
at denne bestemmelsen ikke kan tolkes utvidende slik at også ansatte i staten er å anses
som utelukket fra valg. Dette må også gjelde statlig ansatte i NAV.
Spørsmål 2: Dersom statlige ansatte i NAV er valgbare til kontrollutvalget, er disse inhabile
dersom KU behandler saker der vedkommende sin leder (=NAV-leder) er "part" i saken (som
ansvarlig for den kommunale NAV-tjenesten) som utvalget skal behandle?
Ifølge forvaltningsloven § 8 andre ledd skal det kollegiale organet selv treffe avgjørelse om et
medlem er inhabil. Departementet kan derfor ikke gi et konkret svar på dette spørsmålet.
Noen generelle utgangspunkter for en slik vurdering vil vi likevel kunne gi.
Om et medlem er inhabil reguleres av forvaltningsloven § 6. I bestemmelsens første ledd
ramses det opp en rekke forhold som automatisk fører til inhabilitet. Felles for disse
forholdene er at de knyttes til partsbegrepet i loven. Enten må man selv være "part" i saken
eller så må man ha en nærmere bestemt relasjon til en "part" i saken. Det må derfor i
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prinsippet vurderes om avgjørelsen som kontrollutvalget skal treffe "retter seg mot" den
ansattes leder eller om "saken ellers direkte gjelder" lederen. Dersom lederen etter denne
vurderingen er å anse som part, må det vurderes om den ansatte har en slik relasjon til
lederen som beskrevet i et av de ulike alternativene i § 6 første ledd bokstav b) til e).
Dersom man ikke er å anse som inhabil etter § 6 første ledd, vil neste steg i vurderingen
være den generelle regelen i § 6 andre ledd. Bestemmelsen sier at man er inhabil "når andre
særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet". Om disse
vilkårene er oppfylt vil bero på en bred skjønnsmessig vurdering hvor det, ifølge
bestemmelsen, "blant annet skal legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig
fordel, tap eller ulempe for ham selv eller noen han som har nær personlig tilknytning". Både
fordi vurderingen er konkret og fordi den beror på en bred skjønnsmessig vurdering, vil
departementet ikke kunne gi noen nærmere veiledning for vurderingen av denne saken.

Med hilsen

Siri Halvorsen (e.f.)
avdelingsdirektør
Erland Aamodt
utredningsleder
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Kontrollutvalgsleder mener forslag om å overfør fullmakter
i Vestland er lovstridig
Kommunal Rapport 25.03.2020

Fylkesrådmannen i Vestland vil overføre myndighet fra fylkestinget til et utvidet fylkesutvalg
og fylkesordføreren. Lederen av kontrollutvalget advarer.
– Det bekymrer meg å se hvor enkelt mange fylker og kommuner som ser ut til å forflytte
demokratiske beslutninger fra de øverste politiske organ og helt ned til personnivå, sier
kontrollutvalgsleder Dan Femoen (H) i Vestland fylkeskommune.
Han arbeider som advokatfullmektig i Front Advokatfirma i Bergen.
Ekstraordinær situasjon
Fylkesrådmannen i Vestland innstiller fylkestinget til å overføre beslutningsmyndighet til
fylkesutvalget og til fylkesordføreren i såkalte «hastesaker» for en periode fram til 1. august.
Saken behandles politisk torsdag.
Tilsvarende vedtak har blitt fattet i en rekke kommuner rundt omkring i landet.
Fylkesrådmannen viser i sin saksutredning til at koronaepidemien har satt landet i en
ekstraordinær situasjon, som krever en klargjøring av myndighetsdelingen i
fylkeskommunen. Han peker på at kommuneloven åpner for å overføre fullmakter fra et
organ til et annet i såkalte «hastesaker».
Det pekes på at dette også gjelder i saker som betegnes som prinsipielle, der det ikke er tid
til å innkalle til møte i det øverste organ.
«Fylkesrådmannen legger til grunn at vilkåret om at det ikke er tid til å kalle inn til fylkesting i
situasjonen vi nå er i, er oppfylt», heter det i saksframlegget.
Mener det er lovstridig
Fylkesrådmannen mener at det vil være svært lite hensiktsmessig, og legge beslag på store
administrative ressurser, å kalle inn til fjernmøte i fylkestinget i denne situasjonen.
Han ber derfor om å overføre myndighet fra fylkestinget til fylkesutvalget. Og i saker det ikke
er tid til å kalle inn til fjernmøter i fylkesutvalget, skal fylkesordføreren få myndighet til å treffe
hasteavgjørelser.
Lederen av kontrollutvalget mener at dette kan være lovstridig.
– I denne saken legger fylkesrådmannen opp til at fylkesutvalget kan delegere myndighet fra
fylkestinget til fylkesordfører. Fylkesutvalget kan ikke delegere fullmakter fra fylkestinget til
fylkesordfører, det kan kun fylkestinget gjøre, sier Femoen.
Utvider politisk utvalg
Partiene Rødt og Pensjonistpartiet er ikke representert i fylkestinget, og for å sikre
demokratisk involvering, ønsker fylkesrådmannen å gi disse partiene hver sin midlertidige
representant i de sakene som skulle vært avgjort for fylkesutvalget.
Også dette mener Femoen vil være et lovstridig vedtak.
– Medlemmene i fylkesutvalget er valgt for fire år, og man har ikke rettslig grunnlag til utvide
et utvalg på denne måten. Jeg er veldig overrasket over de juridiske vurderingene i denne

saken, og blir dette vedtatt, vil det kunne medføre en rekke saksbehandlingsfeil, sier
Femoen.
– Relevant og viktig bekymring
Leder av politisk sekretariat Bertil Søfteland i Vestland fylkeskommune viser til at
saksutredningen har blitt gjort i en uoversiktlig situasjon, der intensjonen er å sikre
fylkeskommunen nødvendig vedtakskompetanse og demokratisk representasjon.
Han peker på at forutsetningen for at fylkesutvalget skal utøve myndighet i saker som skulle
vært avgjort av fylkestinget, er at det ikke er tid til å kalle inn fylkestinget.
– Vi mener saksutredningen er i tråd med intensjonen i kommuneloven, men bekymringen
fra Femoen er høyst relevant og viktig. Jeg kan se at vi kanskje kunne vært tydeligere på
våre vurderinger og konklusjoner, men det vil bi gitt en muntlig orientert til fylkesutvalget i
morgen om dette, sier Søfteland.
Er bekymret
Femoen er kritisk til at fylkeskommuner og kommuner nå er villig til fjerne seg fra tydelige
demokratiske prinsipper ved å gi enkeltpolitikere nærmest en blankofullmakt i hastesaker.
Han kan ikke forstå at det skal være vanskelig og krevende å innkalle utvalgene til fjernmøter
på video i hastesaker.
– Jeg er bekymret for at saker som i utgangspunktet med enkelthet kan flyttes eller
gjennomføres gjennom fjernmøte, blir omdefinert til å være hastesaker og overlatt til de få. Vi
har godt tilrettelagt teknologi for fjernmøter i dag, slik at det vil ikke være særlig tidkrevende å
innkalle og gjennomføre, sier Femoen.
Raskere å samle utvalget
Fylkesrådmann Rune Haugsdal i Vestland viser til at flere av politikerne i fylkesutvalget er
heltidspolitikere, og at disse i større grad vil kunne snu seg rundt og ta del i hastemøter enn
65 representanter i fylkestinget.
– Tanken er at man raskere kan samle fylkesutvalget enn fylkestinget. Man kan være enig
eller uenig i saksframlegget, men jeg ønsker å legge dette fram for politikerne slik at de kan
ta en vurdering av saken, sier Haugsdal.
Bør vurdere fjernmøter
I forarbeidene til kommuneloven uttalte departementet at «det skal noe til før en
hastefullmakt kan benyttes», og departementet viser til at kommunene i størst mulig grad bør
vurdere om det er mulig å treffe en avgjørelse i et fjernmøte i stedet for å behandle saken
som en hastesak.
– Men vi må ikke sette oss i en situasjon, der vi velger så enkle løsninger at vi flytter den
demokratiske kontrollen fra de øverste folkevalgte organene helt ned til enkeltpersoner, sier
Femoen.
Samme krav til saksbehandling
Jussprofessor Jan Fridthjof Bernt ved Universitetet i Bergen viser til at kommuneloven gir en
vid adgang til å overføre fullmakter fra fylkestinget eller kommunestyret til et folkevalgt organ,
og også til andre enn ordfører i saker som ikke er av prinsipiell betydning. Og både ordfører
og andre folkevalgte organer kan tildeles generell hastekompetanse av fylkestinget, uten
noen slik begrensning.

Han peker på at fylkestinget uansett vil kunne gi ordfører eller fylkesutvalg slik myndighet når
det er nødvendig å treffe vedtak så raskt at det ikke er mulig å innkalle fylkestinget, verken
fysisk eller i fjernmøte, for eksempel i en sak om endring av budsjettet.
– Men kravene til saksbehandling og innsynsretten i saksdokumentene er de samme her,
også om fylkesordfører skal fatte vedtak i saken. Fylkesrådmannen skal ha fått sett på saken
og legge den fram med sine synspunkter og eventuelt innstilling før vedtak treffes, sier Bernt.
– I strid med loven
Å utvide fylkesutvalget med to ekstra medlemmer i slike saker vil derimot være ulovlig, men
Bernt mener det er en sympatisk tanke.
– Det må i så fall gjøres ved at disse inviteres til møtet og får lov til å legge fram sitt syn på
saken før den tas under behandling, uten selv å delta i saksbehandlingen. Fylkesutvalget er
valgt for fire år, og man kan ikke formelt endre sammensettingen av dette ved å velge inn
flere medlemmer, eller utvide det i noen saker. Å gi slike nye medlemmer stemmerett vil
være klart i strid med loven, og vedtak fattet med deres stemmer vil kunne bli ugyldige, sier
Bernt.

Nå kan barnevernet ta imot bekymringsmeldinger digitalt
Kommunal Rapport 20.04.2020

I løpet av april vil alle kommuner få mulighet til å ta i bruk den nye løsningen.
De kommunale barnevernstjenestene mottar over 50.000 bekymringsmeldinger hvert år.
– I dag må bekymringsmeldinger sendes i posten. Med den nye løsningen kan innbyggerne
sende bekymringsmelding til barnevernet digitalt. Dermed blir det enklere å melde, vi kan gi
raskere hjelp til barn som trenger det og kommunen sparer verdifull tid, sier styreleder i KS,
Bjørn Arild Gram, i en pressemelding.
Alle kommuner vil i løpet av april få tilbud om å etablere løsningen, melder Barne-, ungdomsog familiedirektoratet (Bufdir).
Sensitive opplysninger
Løsningen ligger på FIKS-plattformen, en felles kommunal arkitektur som kommuner og
fylkeskommuner sammen står bak gjennom KS.
– Her er det mange sensitive opplysninger som ikke må komme på avveie. Det er viktig at
løsningen er sikker, og vi er derfor ekstra opptatt av at løsningen ved bruk av FIKSplattformen og de nasjonale fellestjenestene den samhandler med, er godt rustet for å
ivareta personvernet og informasjonssikkerheten, sier områdedirektør Kristin Weidemann
Wieland i KS.
Løsningen består av to deler, en melding for privatpersoner og en for offentlig ansatte.
Alle som melder bekymring får tilgang til samme skjema, kvalitetssikret informasjon om
hvordan meldingene behandles og hvordan barnevernstjenesten kan kontaktes.
De får også umiddelbar tilbakemelding på at meldingen er mottatt og sendt til riktig
barnevernstjeneste.
Svikt i mottak av meldinger
Bufdir-direktør Mari Trommald er fornøyd over at den nye, digitale løsningen er på plass.
Hun opplyser at tidligere tilsynsrapporter fra Helsetilsynet har dokumentert til dels alvorlig
svikt i mottak og håndtering av slike meldinger.
– Jeg er svært glad for at vi nå får på plass et digitalt meldesystem for både profesjonelle og
privatpersoner som er bekymret for et barn. Bekymringsmeldingene er et viktig sikkerhetsnett
for barn og unge, sier hun til eget nettsted.

Uheldig med posisjonsflertall i kontrollutvalg
Kommunal Rapport 07.05.2020

Hvis andre oppfatter at det er bukken som passer havresekken, hjelper det lite at de som
sitter i kontrollutvalg, vet at de ikke er partiske.
Posisjonen har flertallet i ett av tre kontrollutvalg, viser en fersk undersøkelse Forum for
kontroll og tilsyn har fått gjennomført. Kommunal Rapport refererer at posisjonen utgjør
flertallet i nøyaktig 119 av 355 kommunale kontrollutvalg.
Tillit er kontrollutvalgs viktigste kapital.
Det er naturlig å diskutere hvor heldig dette er. Og det er en god anledning å gjøre det nå.
Generalsekretær Anne-Karin Femanger Pettersen i Forum for kontroll og tilsyn sier hun tror
dette er et tema de kan tenke seg å ta opp med departementet. Kommunal Rapport støtter
den tanken.
Vi vet at kommunelovutvalget diskuterte om det burde lovfestes at opposisjonen skulle ha
flertallet i kontrollutvalget, men den nye kommuneloven sier ikke noe om dette. Vi kan spørre
om lovfesting ville vært riktig. Posisjonsflertall kan også utføre egenkontroll. Samtidig kan et
opposisjonsflertall også falle for fristelsen til å fremme sine politiske interesser.
Det den nye kommuneloven sier, er at lederen av kontrollutvalget skal komme fra
kommunestyrets opposisjon. Det er bra at dette er lovfestet og at alle kommunene, ifølge
undersøkelsen, har fulgt opp. Dette utgjør en betydelig endring, som er både positiv og
naturlig utvikling.
Verre er det at undersøkelsen viser brudd på lovkravet om minimum 40 prosent av hvert
kjønn i kontrollutvalget. 19 kommuner skal ha sviktet her, og kontrollutvalgene burde skapt
tilstrekkelig blest om dette lenge før Forum for kontroll og tilsyn avdekket det.
Så våkent blikk og såpass bevissthet må vi kunne forvente av kontrollutvalg. Det er pinlig for
utvalgene som ikke har brydd seg om noe så enkelt og så nært som dette. I alle fall
Fylkesmannen i Troms og Finnmark er nå på ballen. Her må det nyvalg til.
Det er heller ikke tillitvekkende at praksisen for valg av varamedlemmer til kontrollutvalg flere
steder ser ut til å være i strid med loven. Dette kan verken kontrollutvalg eller kommuner leve
med.
Tillit er kontrollutvalgs viktigste kapital. For å bygge den tilliten som trengs, gjelder det å
opptre klokt. Kommunal Rapport vil anbefale et så gjennomsiktig system som mulig. Det vil
være hensiktsmessig om det er posisjonen eller opposisjonen i kommunestyret som har
flertall i kontrollutvalget.
Det viktigste med debatt om maktfordeling i kontrollutvalgene nå er bevisstgjøring.
God egenkontroll vil bygge opp under det lokale selvstyret, som det heter i KS’
folkevalgtopplæring. Kontrollutvalget må kunne gjennomføre den løpende kontrollen med
den kommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret og fylkestinget – med tillit.

Orientering til kontrollutvalget - Brukerstyrt personlig assistanse
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
15.06.2020

Saknr
23/20

Saksbehandler Liv Tronstad
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
20/240 - 7
Forslag til vedtak
Kontrollutvalget tar redegjørelse til orientering.
Vedlegg
Utdrag fra omtalte lover og forskrifter
Departementets rundskriv 1-9-2015-BPA
Saksopplysninger
Viser til kontrollutvalgets sak 18/20 der kontrollutvalget gjorde slikt vedtak:
Kontrollutvalget ber rådmannen om en orientering om kommunens ordning med
brukerstyrt personlig assistanse (BPA).
På bakgrunn av dette vedtaket er rådmannen bedt om å gi en skriftlig tilbakemelding innen 3.
juni. Rådmannens svar ved kommunalsjef helse og velferd ble mottatt den 19. mai og er vist
blått under hvert enkelt spørsmål. I svaret er det benyttet forkortelser til lovhenvisninger,
forskrift og grunnbeløp i folketrygden.
Forkortelsene som er benyttet betyr:
BPA Brukerstyrt personlig assistanse
Hol –
Lov om helse- og omsorgstjenester m.m. (helse og omsorgstjenesteloven)
Pbrl –
Lov om pasient og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven)
G–
Grunnbeløp i folketrygden. (1G tilsvarer kr 99 858 pr år pr 1. mai 2019)
Følgende spørsmål med svar er gitt:
Tildeling, rekrutering og oppfølging:
5. Sikrer kommunen at alle med rett på brukerstyrt personlig assistanse (BPA) får et slik
tilbud, herunder:
1. Hvor mange er det som har BPA i kommunen?
2. Hvordan har antall med BPA utviklet seg over år?
3. Hvilke kriterier legges til grunn ved innvilgelse av BPA?
4. Hvor går skillet mellom BPA og hjemmetjeneste?
Pr 13.05.20 har 6 brukere BPA
b. Hvordan har antall med BPA utviklet seg over år?
Fra mai 2018 til mai 2020 har antall brukere med BPA ligget mellom 6-8 brukere
til enhver tid.
c. Hvilke kriterier legges til grunn ved innvilgelse av BPA?
Forholder oss til Hol § 3-8: «kommunen skal ha et tilbud om personlig assistanse
etter hol § 3-2 første ledd nr 6 bokstav b, i form av praktisk bistand og opplæring
organisert som BPA».
Rundskriv I-9/2015: «Rettighetsfesting av BPA».
Pbrl § 2-1 bokstav d.
En forutsetning for rett til BPA er at tjenestemottaker har rett til omfattende og
nødvendige helse og omsorgstjenester fra kommunen, jfr pbrl § 2-1 a andre ledd.
Retten til BPA vurderes i utgangspunktet opp mot et konkret timebehov. Brukere
med timebehov under 25 timer pr uke har i utgangspunktet ikke rett til BPA.

Brukere med et behov under 25 timer pr uke vurderes allikevel for BPA tjeneste
hvis det vurderes som hensiktsmessig.
Om BPA gir bruker mulighet for å leve et mer aktivt og uavhengig liv og bidrar til
livskvalitet.
At bruker er i stand til å være arbeidsleder eller har noen som kan være
medarbeidsleder.
Faglig forsvarlighet.
d. Hvor går skillet mellom BPA og hjemmetjeneste?
De tjenestene som bruker har rett til å få organisert som BPA er personlig
assistanse, herunder praktisk bistand og opplæring og støttekontakt samt
avlastning for foreldre med hjemmeboende barn under 18 år med nedsatt
funksjonsevne. Det er innholdet i og formålet med bistanden personen har behov
for, som vil være avgjørende for om personens tjenestebehov gir grunnlag for rett
til BPA.
Personlig assistanse er etter helse og omsorgstjenesteloven bistand av både
praktisk og personlig art. Bestemmelsen omfatter hjelp til alminnelig egenomsorg
og personlig stell, også kalt personrettet praktisk bistand. Videre omfattes praktisk
bistand til nødvendig rengjøring og annen nødvendig hjelp til alle dagliglivets
praktiske gjøremål i hjemmet og i tilknytting til husholdningen. Hvis det vurderes
som hensiktsmessig vil tjenesten også innebære opplæring i dagliglivets praktiske
gjøremål. For å oppfylle målsetningen om et aktivt liv i samvær med andre
inkluderes også tiltak utenfor hjemmet.
Helsetjenester er ikke omfattet av rettigheten til BPA. Det vurderes imidlertid i
hvert enkelt tilfelle om det er hensiktsmessig å legge enkle helsetjenester inn i
BPA vedtaket dersom dette er forsvarlig og bruker ønsker det. Hvis det vurderes
som nødvendig med bistand fra kvalifisert helsepersonell til helsehjelp for å dekke
brukers bistandsbehov tildeles bruker hjemmetjeneste for helsehjelp.
2. Hvordan rekrutteres og godkjennes de som gir BPA?
Ansettelse av assistent(-er) skal være i tett samarbeid mellom arbeidsleder (bruker) og
arbeidsgiver (kommunen). Arbeidsleder skal aktivt være med i ansettelsesprosessen,
men det er arbeidsgiver som skal ansette. Arbeidsleder utarbeider forslag på
utlysningstekst som skal godkjennes av leder for BPA tjenesten. Stillingen lyses ut og
leder for BPA tjenesten lager søkerliste og innhenter referanser på søkere.
Arbeidsleder og leder BPA tjenesten vurderer i fellesskap hvem som skal innkalles til
intervju. Foretas intervju av søker(-e) hvor arbeidsleder, leder for BPA tjenesten og
fagorganisasjon deltar. Vedtatte rutiner for ansettelse følges.
Det legges stor vekt på brukers ønske.
3. Sikrer kommunen at de som har fått innvilget brukerstyrt personlig assistanse (BPA) får
det tjenestetilbudet de har fått innvilget, herunder:
5. Hvilke systemer og rutiner har kommunen for å følge opp brukere som har fått
innvilget BPA?
6. Sikrer kommunen brukermedvirkning i alle faser av arbeidet med BPA?
7. Hvilke system og rutiner har kommunen for å oppfylle at de tjenester som ytes
til brukere med BPA er forsvarlige?
Evaluering av tjenestene/vedtak minimum en gang pr år. Assistenter som utfører
BPA tjeneste gir leder for BPA tjenesten tilbakemelding hvis det er noe spesielt.
f.

Sikrer kommunen brukermedvirkning i alle faser av arbeidet med BPA?
Ja. Det foretas hjemmebesøk ved søknad om BPA, og når tjenesten evalueres er
det bestandig dialog med bruker. Bruker selv styrer innholdet innenfor rammene

for vedtaket.
g. Hvilke system og rutiner har kommunen for å oppfylle at de tjenester som ytes til
brukere med BPA er forsvarlige?
Tjenestene evalueres minimum en gang pr år.
Assistentene settes inn i omfanget av tildelte timer og dets omfang.
Treveis kontakt mellom arbeidsleder, assistent og representant fra kommunen der
dette kommer opp. Arbeidsleder eller assistent tar kontakt og gir tilbakemelding til
kommunens representant hvis noe oppleves som uforsvarlig etc.
Ved behov gis det råd og veiledning til arbeidsleder/assistent, dette vare seg
struktur, hvordan tildelte timer benyttes opp mot vedtaket som beskriver tildelte
timer.
Kurs og opplæring av assistenter, dette vare seg arbeidsleder rollen, assistentens
oppgaver, diagnoser, avvikssystem etc.
Medarbeidersamtaler der arbeidsleder, assistent og representant for kommunen
deltar.

Brukerbetaling
1. Hvordan beregnes antall timer som den enkelte bruker får innvilget?
Utmåling av omfang foregår etter samme skjønnsanvendelse som etter hol § 3-2 nr 6
bokstav b. (personlig assistanse, herunder praktisk bistand og opplæring og
støttekontakt)
Tjenesten utmåles etter en individuell skjønnsmessig faglig vurdering som er individuelt
tilpasset bruker.
2. Hvordan kommuniseres avslag eller tildeling av færre timer enn omsøkt?
Via enkeltvedtak på avgjørelse hvor begrunnelse for avslag eller færre timer en omsøkt
beskrives.
3. Hvordan beregnes egenbetaling?
Ut fra forskrift om egenandel for kommunale helse og omsorgstjenester kap 2:
Egenandel for kommunale helse og omsorgstjenester utenfor institusjon.
Husholdningens samlede inntekt legges til grunn for egenandelen.
Timepris pr oppdrag, alternativt abonnementsordning (månedlig beløp) pr måned. Det
som blir rimeligst for bruker.
Abonnement fastsatt av kommunestyret.
Timepris eller abonnement pr måned avhenger av hvor mange time BPA som er
innvilget pr måned. Hvis totalbeløp pr måned med timepris overstiger abonnement
betaler bruker ut fra abonnement.

4. Hvordan har egenbetalingen (satsene) utviklet seg over tid?

Timesats
enkeltoppdrag
ABONNEMENT
PR MÅNED
Under 2G
2-3 G
3-4 G
4-5 G

2017

280,-

200,1650,2390,3040,-

2018

290,-

205,1700,2450,3110,-

2019

307,-

210,1802,2597,3267,-

2020

365,-

210,1910,2753,3463,-

Over 5 G

3925,-

4025,-

4267,-

4523,-

Klagesaker
1. Hvor mange klagesaker får kommunen på tildeling av BPA og betalingssats for BPA?
Fra 01.01.2018 til d.d totalt 5 klager på BPA vedtak og 1 klage på egenbetaling
2. Hvor mange klagesaker tas til følge, og hvor mange går til fylkesmannen?
1 klage som er tatt til følge ved klagesaksbehandling i kommunen og 4 klager som er
videresendt til Fylkesmannen. 1 klage på egenbetaling som har gått til kommunal
klagenemnd. Klagenemnd gitt kommunen medhold.
3. Hva går sakene ut på som har gått videre til Fylkesmannen?
Reduksjon av antall timer til BPA
4. Hva har blitt utfallet i saker som har gått til Fylkesmannen (hvem har fått medhold,
kommunen eller klager)
Kommunen har fått medhold i alle de klagesaker som Fylkesmannen hatt til behandling
(4 st)
5. I saker der klager har fått medhold hos fylkesmannen, er det saker som viser
systemsvikt eller feil/mangler i utøvelsen av kommunens skjønn?
Ikke saker hvor klager fått medhold hos Fylkesmannen

Vurdering
Kommunen har besvart alle spørsmålene som var oversendt.
Svaret viser at det er mellom 6-8 personer som har vedtak om BPA til enhver tid. Svaret
viser også at lov og forskrift ligger til grunn ved tildeling av BPA og beregning av
betalingssatser. Klagesaker som har vært oversendt og behandlet av fylkesmannen eller
kommunal klagenemnd har gitt kommunen medhold.
Kontrollutvalget må vurdere om de finner besvarelsen tilfredsstillende, eller har
oppfølgingsspørsmål.
Har kontrollutvalget ikke oppfølgingsspørsmål kan kontrollutvalget ta redegjørelsen til
orientering.

Utdrag fra omtalte lover og forskrifter

(Utdrag som direkte gjelder BPA-ordningen er vist med blå skrift)

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.
Kapittel 3. Kommunenes ansvar for helse- og omsorgstjenester
§ 3-1.Kommunens overordnede ansvar for helse- og omsorgstjenester
Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige
helse- og omsorgstjenester.
Kommunens ansvar omfatter alle pasient- og brukergrupper, herunder personer med
somatisk eller psykisk sykdom, skade eller lidelse, rusmiddelproblem, sosiale problemer eller
nedsatt funksjonsevne.
Kommunens ansvar etter første ledd innebærer plikt til å planlegge, gjennomføre, evaluere
og korrigere virksomheten, slik at tjenestenes omfang og innhold er i samsvar med krav
fastsatt i lov eller forskrift. Kongen kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om pliktens
innhold.
Kommunens helse- og omsorgstjeneste omfatter offentlig organiserte helse- og
omsorgstjenester som ikke hører under stat eller fylkeskommune.
Tjenester som nevnt i første ledd, kan ytes av kommunen selv eller ved at kommunen inngår
avtale med andre offentlige eller private tjenesteytere. Avtalene kan ikke overdras.
§ 3-2.Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester
For å oppfylle ansvaret etter § 3-1 skal kommunen blant annet tilby følgende:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7…….

Helsefremmende og forebyggende tjenester, herunder:
a.
helsetjeneste i skoler og
b.
helsestasjonstjeneste
Svangerskaps- og barselomsorgstjenester
Hjelp ved ulykker og andre akutte situasjoner, herunder:
a.
legevakt,
b.
heldøgns medisinsk akuttberedskap,
c.
medisinsk nødmeldetjeneste, og
d.
psykososial beredskap og oppfølging.
Utredning, diagnostisering og behandling, herunder fastlegeordning
Sosial, psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering
Andre helse- og omsorgstjenester, herunder:
a.
helsetjenester i hjemmet,
b.
personlig assistanse, herunder praktisk bistand og opplæring og støttekontakt
og
c.
plass i institusjon, herunder sykehjem.

§ 3-8.Brukerstyrt personlig assistanse
Kommunen skal ha tilbud om personlig assistanse etter § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b, i
form av praktisk bistand og opplæring, organisert som brukerstyrt personlig assistanse.

Lov om pasient- og brukerrettigheter
(pasient- og brukerrettighetsloven)
§ 2-1 a. Rett til nødvendig hjelp fra kommunens helse- og omsorgstjeneste
Pasient og bruker har rett til øyeblikkelig hjelp fra kommunen, jf. helse- og
omsorgstjenesteloven § 3-5.
Pasient og bruker har rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester fra kommunen.
Pasient og bruker har rett til et verdig tjenestetilbud i samsvar med helse- og
omsorgstjenesteloven § 4-1 første ledd, bokstav b.
Kommunen skal gi den som søker eller trenger helse- og omsorgstjenester, de helse- og
behandlingsmessige opplysninger vedkommende trenger for å ivareta sin rett.
Kongen kan gi forskrifter med nærmere bestemmelser om hva som skal anses som helseog omsorgstjenester som pasient og bruker kan ha rett til.
§ 2-1 d. Rett til brukerstyrt personlig assistanse
Personer under 67 år med langvarig og stort behov for personlig assistanse etter helse- og
omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b har rett til å få slike tjenester
organisert som brukerstyrt personlig assistanse. Retten omfatter avlastningstiltak etter helseog omsorgstjenesteloven § 3-6 første ledd nr. 2 for personer med foreldreansvar for
hjemmeboende barn under 18 år med nedsatt funksjonsevne. Helsetjenester i
avlastningstiltak omfattes ikke.
Rettigheten omfatter ikke tjenester som krever flere enn én tjenesteyter til stede eller
nattjenester, med mindre brukeren kontinuerlig har behov for slike tjenester.
Med langvarig behov i første ledd menes behov ut over 2 år.
Med stort behov i første ledd menes et tjenestebehov på minst 32 timer per uke. Brukere
med tjenestebehov på minst 25 timer per uke har likevel rett til å få tjenester organisert som
brukerstyrt personlig assistanse, med mindre kommunen kan dokumentere at slik
organisering vil medføre vesentlig økt kostnad for kommunen.

Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester
Kapittel 2. Egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester utenfor institusjon
§ 8.Kommunens adgang til å fastsette egenandel og betalingssatser for praktisk bistand og
opplæring
Kommunen kan selv fastsette regler for betaling av egenandel og betalingssatser for praktisk
bistand og opplæring etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b,
herunder for brukerstyrt personlig assistanse, som ikke er til personlig stell og egenomsorg.
Med personlig stell og egenomsorg menes hjelp til å stå opp og legge seg, personlig
hygiene, toalettbesøk, til å kle av og på seg, hjelp til å spise, nødvendig tilsyn og tilsvarende
grunnleggende behov.
Egenandel kan bare kreves av den som mottar tjenesten. Dersom det ytes tjenester i
hjemmet på grunn av et mindreårig barns hjelpebehov, anses hjelpen ytt til foreldrene.
§ 9.Beregning av egenandel for praktisk bistand og opplæring
Egenandelen skal ikke overstige kommunens egne utgifter til angjeldende tjeneste
(selvkost). Betales tjenestene etter en abonnementsordning kan egenandelen ikke overstige
kommunens samlede selvkost for tjenestene til den enkelte i den måneden abonnementet
omfatter.
Selvkost beregnes til en gjennomsnittlig timelønn for den tjenesten som utføres, tillagt
sosiale utgifter samt administrasjonsutgifter som skal utgjøre 10 prosent av timelønnen og
sosiale utgifter. Tidsforbruket rundes av til nærmeste halvtime.
Egenandelen kan ikke settes høyere enn at vedkommende beholder tilstrekkelig til å dekke
personlige behov og bære sitt ansvar som forsørger.
Det kan ikke kreves dekning i vedkommendes formue.
§ 10.Samlet inntektsgradert utgiftstak for praktisk bistand og opplæring
Når kommunen bestemmer den maksimale egenandelen en person skal betale pr. år for
tjenester som nevnt i § 8 skal betalingen beregnes på grunnlag av husstandens samlede
skattbare nettoinntekt før særfradrag. Siste tilgjengelige skatteligning pr. 1. januar i det
aktuelle året legges til grunn med mindre inntekten er vesentlig endret. Til inntekten legges
også hjelpestønad fra folketrygden til hjelp i huset, mens omsorgslønn etter helse- og
omsorgstjenesteloven § 3-6 skal trekkes fra inntektsgrunnlaget.
Dersom husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag er under 2 G, skal den
samlede egenandelen for tjenester som nevnt i § 8 ikke overstige et utgiftstak på kroner 210
pr. måned. Til grunn for fastsetting av utgiftstaket legges G pr. 1. januar i det aktuelle året.
Til husstanden regnes bare ektefeller eller samboere og i tillegg barn under 18 år, dersom
hjelpen ytes på grunnlag av barnets omsorgs- eller pleiebehov.
Hvis et av husstandens medlemmer betaler egenandel for langtidsopphold etter kapittel 1
eller mottar avkortede trygdeytelser på grunn av opphold utenfor hjemmet, regnes
vedkommende ikke som medlem av husstanden etter bestemmelsen i andre ledd.
Kommunen skal minst årlig oppdatere egenandelsvedtaket ut fra nye opplysninger i likning
og ny G.
Departementet gir veiledende retningslinjer for beregningen av egenandel for tjenester som
nevnt i § 1.



23456789
+&)%%,+&).%
/)0--&
1&(0.
2-*3$"45

67--54!"

&**5

28999:;896<86994:= >8378869?89@886A4B9:=66969=468CDEFG
HIJKLLMNOLKLP
*Q&,&- 5-7)R $)0&0$ S-,--0S(T %-0-,-.-
-0S&0&0-&*
U-,-.--0S&0&-T00S0)-&S00T-)000S S
&%,)&---%))&,QT S-(T-0&)*V--0)0,&Q.-U W%.-%,0S(0.-)&,)&0S S
&0TST)0S0T*X0S(0S&TU W-S-,0Y %70-
%-%)-(T--&00&)Y--%,0S(07&&T&--S0T
SST-)*
3-0)%)-0S(0S-)-0-Y-%7%(T&%0SS-0
-0S( S(T-&S)S7-*1Z-0SY-%7& 70-()%%
-0S( S&TS0T0SS0-()0%%,YT-0S&T&--($ S
%-SQT*,0-%00S%&), %7&TSQY--
7&S-,&T)-S- S(.%SQY-SSQ))*[Q%-0S(0S(&TS0T-0%0)-0)S0.)0S0S&%-0-0-0S&T)T-)0-%U W.SS-7*
&-%,)---&T---,-%&-,--0S((&-%%,
007(&0,) %U WQ*($ S %-SQTR$*\ %-%
Y-TSS0)T,-)-0S-&&%U WT0S0-%,0S(0
,)0-&-0))&*--YT-0S%7&&7,0)-&T0S0-,-
0TT&0*

 !""#$% &'()*)*


67893123322338 28137823783 3 397718 8 281655
838838171738 2816583883817173
 !"12337#83613123783 3 31317$33218387378
1%&'81#29983883817173 !%605(("&'81
#29318231321 8213)3833871333 38#827
*8 # 7#3282137*3+3783 3 31#33#713 
983883133,(-*83322 #8-772332-8 17.333192
33833 8.3333,,(5-*833228/,(0  !)733
83#7713 9838338+313123 37 3312383133
 8.3333,( #8-77 37*83-8783833 7 38-8
713 3898383918*832-8 137 333 8.333

1234567899:;<89=>8=98558?=8@6
12A37BCC6CDE6CFBGBHCBI6BCCBI6JKHDBGCL6MN6OIPQBIIBCCDNRBCHEMSBG6T61LA6K6
U -8 3 1-8831 !3879838378831*2321333
 8.3338-87 3).-713 983883133,577283322
3833V*2321333 8.3338W38#-8# *2321.3323
-878172782)9738#31211233317-7182381793

+3.3333 983878831#-#87138  !383817173)38 238
8719172'81*3 7)7 77 1-8-8328332
.3 39323978 2380#832327- .33).-33 8.333
3,(5-*833228/973392+3381 231-8 #33291723
3837893-8) 1'837.*8323-8 383.33393188 7
-8831 !
1213@XIYBIB6MY6CFBGBHCBI6HMY6MYZKCCBH6KS6IBCCDNRBCBG6
381717333833 8.3333,(5-*833228/97938
917279#238713817833 33 -738.3171 31
33 83813)#7388338719172[12383 -73
87191721*232183.*817 3*2321.317327113
8713.*83 #1.3 311 11213$1233831 31)
7.333#1 39'83'811271138713.*83 #\8#-3
#313 371117 '8327283).-33 8.3333,)
##173-8.3 312383&#*3 7 -73793833381
7173+13933 333388 73-8#93833 -737138 1233
233339838)33381338387 3-87983839838713 31).-
 737233 23871]

$33.33383813 -7378313303 33.3338137833
87138  !)123-3 3'8331 31)17 783213.31
8213)7 33383333.33381 1 !8213238 23338
-878198383*3823U 283387'83723-171.*83)
9*8#3713  3.*83#3323.381 3-8-8781387387 3+3
01235

6789233  36233283216321288113333 36
93 13323 3933123873 81673336233
38 233331131

313336633637811 3 3632 3238 
3663323923!7632329 383"7723323
8113383933333331139331# 131
7663673 6832# 13183 1 131612312 6693
833733$3333333%11 213232333163 1 81
&'()*+,-./01-,23,-42-.56,.,-77.780.9:;.
<733 =3>?73832 663231 3336383133
@33633331612312193818333163 16737
13333377193383>?7@336338112336633
923 3383 933 6393 3133 66933117
3192633#6 33383A5#!@33323779333
83>?7B3839388118# 2137933=3>?678 3
3312121833133333192 373 91
 81673 933@3 63# 21 9388137233
9367 66939323 39333873 8167336
23333781673677383321383 81B# 21
1 388131832 3123923381113 3=>?7632
61233 338 3233
&'C)D76,7.63.0/43+/,83.E-F6+.56,.7G-4-27-,..
3313=313  316338H 6693 338 63
1633 1 13383938123338 123333133@3 6
66938923393312381615I163393
3133366338138173=81832 6632319933
3177233 13 1338393813 13 6

9336323333387636IJ5I16339381731632
6123 66932 963331 1318183833163
2 38323@33813 73  3338923123 337 23
832# 13166313632233 9 3 669333 8139123
 33@33 2338323121812939 63333192 667331
9832663113H 6693673323 8 223 663361
# 1318163238331 2  6693

@33678 312331313336633231 3313 2318
66933 9 3 6773 18933 6393 3133
K1633832 23 19938323663 6633331 3
8 13 63313363223 219931 3
33363231933L81933123839 9133813323
931938123832336 113163383 6673319832
89231386832 6632331@3 623383 31238
23 373 8167383298 3 363833231 313
01235

6782399397321 2318387913339139172 1819787281838
33913389319782322399338316633232399139 231838

7798189136733833239239388 8199137897913779818 
383833232378 739731638 373823!3 
779818389121337"91991 73628217798181239
32 6872 3388#68639 231877798183391 7913
63 3387#3779818 3823821#3383391
67931872383863937 1133 1393$ 2318387779818339
1239"3337893389132383%3823731216933
&'()*++,-./012/31450/657/68171/1++/9+/,:1+1;,1<,17/5=/+-,,:1+1;,17/
>39991 79931663938393 63333388?8938393#9391932333
8799383933218236338689183173163938393!391179
23 6337398691393333938393#933919323123973"3
239138323633873?8938393#93 6733918832
399139 231838!3 63389723993739991123913832393
9193663132?8938393#9319383933399128693323933
33688323663363 332797 19389383878838938393#937 7312333
32796338331997 19783323663918838281838@ 838
2336863917 23263381638 818 33938169 3 1

!3 6338738691387993839371663326 3823399911
23993912 39A 87993819782339236631 7 1333
 93839376 838

!3 633333167923936891831333388?8938393#93
336891831?891?83 78818 8799381633873999121393839383
78139 

B')CDEFGHIJDHGE/CE/KDHLM/FN/OPF/
B'Q)L57;0-78R=41,;.7-01,;/7-SS17/657/57=-+R;17R+=1+/-0/OPF/
!3933988338231811883833 938393837923938393 
91##9367"3 71333 93839338T5U!3993323
893839383#9318838382818

!32399738 7139 231833171337883876 397831
2382713938393#918386 83891367 7923978399338332
8238216 39783!39931363 3688332338332681913
8688323993333#61631233383 739916183 
671739712382713938393#91838$1639133678673991 71391
9383939123978978839391797 1938991183839#332#3388
@ 8381163913363233 3 382382116379
2818381 71!3 9193831 721369388698723391339199
01235

1667897 696 636733769 1696713167261636
37773362338737736373

 636961 3961733739713263239679933833837
3238739 698338737736373 6362397733
163771393637363737379813933833138237
7239312713 93638918193637383396238381321633
36373187139 6361363738339622361697673623621
3839633637316363623363733293336388169769623
36373 33691897896

17 636966189261636213779813883962331712
3233833233837 162362173616173 96121983223
1683317231 323377 817137981363731679813
93127821663636 !2616 636739 3367318
623621338737736373 8837966363366323637396173
7 !

"3723136791 323377 817137981363731679813
93127821663636 !2616183637318231 3 66396173377
 !738 38831836333313737338736 6362913
79931232 33673166398369138761637961939 373
"393363181128312623733923183 6363396797139
 3367313381 89233 63679317236327962
936 !9617316936373631 33 8116636931879813
36373"3318#333796362387377667837966369638832
36336388893
$%&'()*+,-./012/3.,*
 63691967 6323632632396173163697133182
 !

!312713967939681 37 636736193637383396238837
 33643266999 6361 39683 3 336738#39312713
33786163637798#39312713939 63671318
9617333637363 6367378616233961 389375797932
37338736197136 331378366787383222383 3773
9 3363631778337798#39312713"31737123663
793636123318387377363738366789778979 636798
73933736963971363 33813216369 6367
38737736373

"37 636673363193182339 !962333732363
363736737676937136819679387368796638322 9
3637367376799831 3 8131838338881383396239 !
:7096292993123367962929983323283 18 388 63
01235

671893 123333333837927370233723811372331
797 23 93 3173!3737 233 69733"

#7312183797832989737973127 23191333"973121 83$%&
'"(313)7379973121837379897179973121 8333337
837 23"*7!3383!3977!378)739731218371721337238119
7!3737366376813761337 37328)73973121837"(3
7338!72371987!373713633 17331 1837169
323398973"797312183798973189739987!3733881)773 331
77198"!1%++%7",'5!973121 63131671899731218373337
! 279323"*77133933781398973121 8333337
3237731973127 237!23773 379731298939731212 7112
66133 98323-"

(3379731218379337 383!313766337983213791337 97
9897379323238837 371367337"(337 97312183797
98973799133337331!7397312317321323".32383!3
!31316738399339797312183732313723"/ 2
637313 7!37 913371123712811 97312183773 3 7
8367!3737832737!3713"

0 37973121 83$'&,9397312937131366!39233791
37!318173397312183733379731293737 2"123377!9
7661338199398339881317333 137779973121837
123 73363973129373371!29397312181733"723
32376613367!98973129377 2373733"16613337!31
9 323313 97312937 973121837817338)73! 21"
232456789:;<=>?;=;?>;7
#73123237979897372329 13271398721337!2377791371 
1 21333172327!3738".1133333719731232377 337
231373333832817383289 9891337 23983293337)7366 
8313239133718729363913366  3973126937 !7!
7 37313137 737819737832371398811 2798)7"

(37!339973123237973961237!3 32373 33973121
993731337 927137213172322366)71 831321
1832973123237!7"@ !3)73667!373199337!9189739
23989739731232377 332737633 18973979133373
1378971973121"

A7!373973 118!3233361233737127371337
9892737!371391897399731232376698333837 9398
73133333"#731232377 318973929989273637376833983371
997312327!373"B8391897399731232377 36833987!373
 371! 96!3239131373 377!9 7367339"#!33
9731232373818)7363737327327398977127371397337837332
01235

678279 2393 8136 239336 381823 1339991
33936633339933962313237837!97963279
78391881913833323769121196"139916321391
731232338#32383337 193893836 73179239179
73183932787312239318839939

!913323731232338393323171739777823388"338333
8$3 38236 239379731232338173977383 867381
8$39912382713938393%93387933"3 9%1813&"338333389"39
83869"3388$6 1139133"8836123"33883391
7312323'3978167839133$3381963 12337312323 73831
792382713731232338173977"33833378236328$39912382713
938393%91838638236372618197913 7383173977731213(66"838
33 17993839333782)

'397$9319  6 67 1938938138&*+,2818 78$37312323
-3831391182323993.373817"338"883831387 19389
6 3731232316123912"8831 26183382379381338378973679
938393833"3 9%9!1391331 7139739"8839117966"83813
7393337821838# 71397391 913937912383 838
67$32373123237 19389019"783813379"33831978291
9138831183383833!697997323913383"3 9%18273
331323"8833823791&*+ %9

06782366"87393839391"26 9383938"963192632"3 
"93981833/66"8386 76638632"3033"3 3 3389789
"23313 73"33883383"937383336321978277823
'3 6239131883383 8678173972382713731232338 3837
331767312632"33878281838132318336"3 9%9!139133
6 9383938378133 38788386 93'3976633232323936 96
6 9 33886 $1831328189138 7173123233
39 71731261

163866"83713337 388726&*+ 7"887792391336"1
 833"3 9%1812818383379731232338133 71123993
$3393997838233 886%3678838783 3"9"97323873'39
32766"8386731%2387923913313919331"3 9%18
3379731232338133 7179 $183132818913993318
131"883382323993'39 337966"838 $18,3132818,
913993318 1911391339333789239"939937966"83879
2396632163139783379&*+,28183872193192632
39913939366338
23456789::;:<=><=>88
-38913183863379136678$37 19389138&*+,2818?89 
233791919991332383 838678339"8831693663"338
833'391$3381963 11789938338861333873
01235

6789333 93879919387893393 3936367838338866233
39813338973963939131133362331177991938383233
3389183399313678791181623382382177991938387
3 37991938383679133213339988973388976
39363898983293393  883!3 9713383936731291393
 723333979919383632916378933393 779919383836 7
9118

 913 971 7819318738393123673129139137233
823821 3983219789363637991938"893393789382378
317 331 312713293339!1838#1233782378933
 3239679919383 618231378883 332238 3237 1396
 323789733396783731$3893823967991938319
78931373129139613138!379919383817823731
196 338239633891978293 73 1383123 3936332
18833939!39913917983786683823 9339677893823
13977893399679919383337233383789339961718917396
2338931389196399173823!32711978213381
69 988123393133338633839818

%&'()*+,-./(01*(23+/
%&4'56789:;<6:=/>?/@6A;</6/B0CD9<E:6:=;</
FG"H3389118838 76638373273731373799193838
9739383731237318838 23963188823333833981
799197893779818973632983811898919333 9339
237239333919782121983316383238638963917372339
799197893H3 0 6 3233971366838333233 FG"H3396
139337312932337823161231233  766838127171233
163632123333893 131782336

"3129323389178983911331138122313
79919789373839739"31293233861612312 23931323823
33 731291338237312912939366393831731296138I8
731297813327898 913 917 3 7312973
391113 3

03832312331637873133913233387313379138H
3 313938JKHL778668381332933163736322383883937
338739738387163831938331332366838138632
7331273823 7163782339388!23187
1978293 3
%&M'NA/;=;:>:E;O;</
I387823 39! 3981799197893323781333831 916
3387823 66873393H69 938393337 9138372378
01235

67383933 23733937619619 271 337393
9793393837933227698372377763797379 1
9919 9391663371379 1933397!87 3137236 673839
83237 7"87237396673

#763736 1663673839769 237171239332721 3837239 378
7967133$1371 93771 8"23776323663!8797
2381332396 6738393331 781631376396 23663
778379163996 23918326333931231 
%&'()*+,-./0-12345/5.+/+6789:;25/5.3;+
<337 98717"2366369 2379 9392832137"3231 81323
33933393979339383===79332237237283213137
12718#>?721 3!872 6383 37"1 73369 292361 3 37
1 2376397131"7 1937333933

#763771 9631663678"""23663137133931 9"7837
2376373773133791376377313983=@ 76376 1663
67383""23663371371369371388161 938763737971371
233<373371 3161"33 337273937 837
6 317312932393A333237337637318737731293237 833938
33721993187393337238198 273
%&%(678+BC+;3/13+D+:BBE:F21B;/51/BB3-+:.+F:G351+G/;43:*;C23+
!3939793393839"796396 9737 39237
931631928321339397933937<379"3 987
7 392379316383 18237237337372371712393
327312921373373713731937@ 69368398297191337376371
7191316636 32931 813233393713 36323 3
6331 9137333933@ 63371 9633371663
71631"33939793393717637392379313 3
63

A33297191332379"23733933377 19379#>?A31 37
11237121#>?721 39 72 31331"32933393313
#>?721 8638187339773721993763733 7763739
7339373373377219323A3396 2396371237637
31373976376 21937373 18713239 1"7873393
96 39H 3723123313731 3773129739133933937"
#>?23776 33 398327319373763I7931 3"873231663
"376369 237763

J3 37323763813273 987373393717637381
73A3317"23229719133231393979339383=
#76373"2"7217"396323 32963393
979339377 19379#>?H39192373#>?7637 3773
163363713673733373 7337123736933832321 723
01235

17898339738389278329372313733398723 337
33799737333337372382317399333
9971317873373312377913838197373121
939373133999373398371233711983755

33231233373397139!"#1723313$13
38 33213737312183!3313172331
77 33378!311231291 339312183
13 31391 179271739137373998181931
31218378913737372399231723%3733772992
3139$137319813997 989271737919 7
8 33297370$ 13737337798723913737
1332392339983373333939137
&'()*+,-./01.1,2,34+56045231.71,-6189171.,
:31!"#37313971 399"3973991913393733
7239931!"##837188927933339713723
913 139311732337333339337397133
3733731739!"#01393117379333231339913
99231723393392333733129733839733731
91373373993117373993839397 3
17737937832372339219931232337

03893731393381 837339713 9!"#7
813731313333373972337337333987183
3233779973781312;13133973739183
1783132717133987179837551337131833237
97131737912373371737983293723<3723797379
82333231721812317179133317823813373312323233
31
&'=),>?@,AB,48C.1,4.1841.,
!"#1233791 392371237339 33731733933128
38113831731338$3371 3192731313711
33733373739739923313933773239
973717732337131231331773717397183
333712332337331233399937339837DE3322
#833337323973737113313397217
3913233733177219737932723373333232333
7283721913733993898373!333239897813
99921733373331312337172181237331379
3 3139837FG3399937339837H59HF
&'I)*+,-./01.1,+1C,J1C740,6+,7J48K,1551.,+407,
"13793 3139837F5231 3837393973328329
8733 33339993733983713LM397332832
3313L812332773319713 3733739!"#
012356


6789313317321319988319732713339
13981398 39931281323337398 23923832
237323388978 233933783391383
1393393891373373212333393333
233812391333919392389131983933123993!383
2373 3923183333"7393339#$"%7839811
89338773#$"&'3322'397(31993!3391731
33839833819231973777939333733997
!199338371993!3893378

(372383339"2919183232331 332833813$
777939!37372381738937737 833"
739813$89392338897801897273933
127323339339813)(313'11*3321383921
60"5+,-+5&./0011233/45/067/8694:36;7607;<=6>=6?;306>7/4@>46/<3/A0/6B/41></46?/86B1C32136
:0723A2<=15/??2<=


D323991139


33E 83
332193



993"F8193*8G'3939
82319213'


H>3:?/<0/06/46/A/304><213612=</406>=65;468/4@>46233/65I<8134/7</612=<;0:4/4J6



012355

Orientering fra revisor og diskusjon om hva som er brudd på
budsjettpremisser
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
15.06.2020

Saknr
24/20

Saksbehandler Liv Tronstad
Arkivkode
FE - 216
Arkivsaknr
20/78 - 9
Forslag til vedtak
1. Kontrollutvalget tar revisor sin informasjon til orientering.
2. Ifm behandling av revisjonsstrategi 2020 vil kontrollutvalget kommer tilbake til hva
utvalget legger i forståelsen av vesentlige avvik/brudd på budsjettpremissene og
budsjettmessige avvik når det gjelder rapportering og kontroll.

Vedlegg
Beløpsmessige avvik mellom årsbudsjettet og årsregnskapet
Saksopplysninger
Revisor vil orientere kontrollutvalget om oppfølging av revisjonsnotat for årsoppgjøret 2019,
pågående revisjon 2020, samt høre hva kontrollutvalget legger i begrepet avvik/brudd på
budsjettpremisser ifm. ny kommunelov og regnskapsrevisjon 2020.
Ifm årsoppgjørsrevisjon 2019 ble det tatt opp to forhold i revisjonsnotat til administrasjonen
med svarfrist 16.mai. Dette gjaldt:
· Skille drift investering
· Selvkost og dokumentasjonskrav i ny kommunelov
Administrasjonen har bedt om utsatt frist, og revisor har pr d.d. ikke mottatt svar på notatet.
Revisor antar at svaret vil foreligge til møtet.
Når det gjelder regnskapsrevisjon 2020 er det foreløpig kun attestasjon mva-kompensasjon
som er gjort. Dette er en løpende oppgave.
For årsregnskapet 2020 vil det bli en ny oppgave for kommunedirektør/rådmann og revisor.
· Kommunedirektøren/rådmannen skal i årsberetningen rapportere på vesentlige
avvik/brudd på budsjettpremisser i tillegg til beløpsmessige avvik, jf. koml. § 14-7
annet ledd b).
· Revisor skal kontrollere at kommunedirektøren har gitt en dekkende redegjørelse
for avvik/brudd på budsjettpremisser, jf. koml. § 24-6.
I den forbindelse er det viktig å avklare hva alle parter (kommunedirektøren, revisor og
kontrollutvalget) legger i begrepet budsjettpremisser og beløpsmessige avvik. Det vil derfor
være nyttig for revisor og kontrollutvalget å diskutere dette allerede nå. Revisor vil også
komme inn på dette ifm. revisjonsstrategien til høsten.
Utdrag av kommuneloven og Prop. 46 L (2017-2018) er vedlagt saken.
Vurdering
Som et ledd i kontrollutvalgets påse-ansvar er revisor bedt om en orientering vedrørende den

løpende regnskapsrevisjonen. Så fremt at informasjonen som her gis av revisor ikke
inneholder forhold kontrollutvalget må ta konkret stilling til, anbefales det kontrollutvalget å ta
informasjonen til orientering.
Samtidig legges det opp til en diskusjon med revisor om hva kontrollutvalget legger i
forståelsen av vesentlige avvik/brudd på budsjettpremissene og budsjettmessige avvik når
det gjelder rapportering og kontroll.

Beløpsmessige avvik mellom årsbudsjettet og årsregnskapet, og
vesentlige avvik fra kommunestyrets premisser for bruken av
bevilgningene.
Utdrag fra:
• Kommuneloven (koml.) Kapittel 14 og 24
• Prop. 46 L (2017-2018)
Kapittel 14 ØKONOMIFORVALTNING (koml. § 14-1 til § 14-22)
§ 14-7.Årsberetning
Kommuner og fylkeskommuner skal utarbeide en årsberetning for kommunens eller
fylkeskommunens samlete virksomhet. Det skal også utarbeides en egen årsberetning for
hvert kommunalt eller fylkeskommunalt foretak.
Årsberetningene skal redegjøre for
a)
forhold som er viktige for å bedømme den økonomiske utviklingen og stillingen, og
om den økonomiske utviklingen og stillingen ivaretar den økonomiske handleevnen over tid
b)
vesentlige beløpsmessige avvik mellom årsbudsjettet og årsregnskapet, og
vesentlige avvik fra kommunestyrets eller fylkestingets premisser for bruken av
bevilgningene
c)
virksomhetens måloppnåelse og andre ikke-økonomiske forhold som er av vesentlig
betydning for kommunen eller fylkeskommunen eller innbyggerne
d)
tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre en høy etisk
standard
e)
den faktiske tilstanden når det gjelder kjønnslikestilling
f.
hva kommunen eller fylkeskommunen gjør for å oppfylle arbeidsgivers aktivitetsplikt
etter likestillings- og diskrimineringsloven § 26.
Årsberetningene skal avgis senest 31. mars.
I Prop. står det følgende:
Bokstav b viderefører plikten til å redegjøre for vesentlige beløpsmessige avvik mellom
budsjettet og regnskapet. Bestemmelsen krever at det også skal redegjøres for eventuelle
vesentlige brudd på premissene for hva bevilgningene etter kommunestyrets eller
fylkestingets vedtak skal kunne brukes til. Bestemmelsen erstatter forskrift 15.12.2000 nr.
1424 om årsregnskap og årsberetning § 10 fjerde ledd

Kapitel 24 REVISJON (Koml. § 24-1 til § 24-10)
§ 24-6.Revisors plikter ved utførelsen av regnskapsrevisjon
Revisor skal se etter om den økonomiske internkontrollen er ordnet på en betryggende måte.
Revisor skal vurdere risikoen for at årsregnskapet ikke gir riktig informasjon som følge av
misligheter og feil, og innhente tilstrekkelig informasjon til å vurdere om det foreligger loveller forskriftsbrudd som er av vesentlig betydning for årsregnskapet.
Revisor skal vurdere risikoen for brudd på kommunestyrets eller fylkestingets
premisser for bruken av bevilgningene, og innhente tilstrekkelig informasjon til å
vurdere om årsregnskapet inneholder vesentlige avvik fra disse premissene.
I Prop. står det følgende:
Revisor skal for det første vurdere risikoen for brudd på kommunestyrets eller
fylkestingets premisser for bruken av bevilgningene. Det siktes her til vesentlige avvik
som ikke nødvendigvis vil være synlige i årsregnskapet som avvik fra budsjettets talldel. Det
dreier seg om disposisjoner i regnskapet som ikke har hjemmel i bevilgning, mangelfull eller
manglende gjennomføring av kommunestyrets eller fylkestingets budsjettvedtak. For det
andre skal revisor påse at det er innhentet tilstrekkelig grunnlag for å vurdere om det i
årsregnskapet foreligger vesentlige avvik fra premissene for bruken av bevilgningene.

Undersøkelse hjemmetjenesten - Oppdatert statusrapport
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
15.06.2020

Saknr
25/20

Saksbehandler Liv Tronstad
Arkivkode
FE - 033, TI - &32
Arkivsaknr
20/96 - 9
Forslag til vedtak
1. Kontrollutvalget tar saken til orientering
2. Kontrollutvalget går for alternativ:
·

……..

.
Saksopplysninger
Prosjektplan for undersøkelse hjemmetjenesten ble vedtatt i kontrollutvalget i møtet den 9.
mars i år.
Revisor orienterte slik om status i møte den 27/4:
Tilsynet fra arbeidstilsynet omhandler til dels det samme som den planlagte FR 1107:
arbeidsbelastning, (pålegg om kartlegging og risikovurdering)
rutiner for oppfølging av sykmeldte,
inkludering/medvirkning av arbeidstakere (pålegg om å beskrive hvordan
verneombud og arbeidstakere har medvirket på arbeidsplassen)
Det som ikke besvares direkte av arbeidstilsynet er:
sykepleierdekning / kompetansesammensetning av teamene i hjemmetjenesten
Arena for samhandling/møteplass (både sosiale og arbeidsmessige)
Rutiner for konfliktbehandling
Å sette i gang med en vanlig datainnsamling iht FR prosjektplan (med intervjuer)
samtidig som kommunen jobber for å innfri pålegg fra arbeidstilsynet kan være
problematisk?
Alternativ 1: En mulighet kan være å heller be om en utskrift av alle timelister til ansatte
i hjemmetjenesten, og sjekke om arbeidspresset er forsvarlig iht loven. Altså det
a.tilsynet ikke fikk til pga manglende dokumentasjon fra kommunen. Vi kan da gå
dypere inn i dette enn a.tilsynet har gjort. Dersom kommunen har timelister, kan vi få
sagt en hel del om (kvantifisert) arbeidspresset i hjemmetjenesten.
Alternativ 2: Som alternativ 1, men også se på:
sykepleierdekning / kompetansesammensetning av teamene i hjemmetjenesten
Arena for samhandling/møteplass (både sosiale og arbeidsmessige)
Rutiner for konfliktbehandling
Alternativ 3: Avslutte prosjektet
Alternativ 4: Fortsette prosjektet med de momentene som ikke besvares direkte av
atilsynet, men vente med oppstart til etter at atilsynet har svart på kommunens svar på
påleggene.
På bakgrunn av denne orienteringen gjorde kontrollutvalget slikt vedtak i sak 21/20:

1. Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering
2. Kontrollutvalget utsetter oppstart av prosjektet til etter at arbeidstilsynet har mottatt
og svart ut kommunens tilbakemelding på påleggene.
3. Kontrollutvalget ber revisor følge opp saken, og orientere kontrollutvalget så snart
arbeidstilsynet har kvitert ut forholdene
En har nå fått tilbakemelding fra revisor om at arbeidstilsynet har avsluttet tilsynet, og Verdal
kommune er i ferd med å utbedre de påpekte forhold.
Vurdering
Arbeidstilsynet har avsluttet tilsynet, og Verdal kommune er i ferd med å utbedre de påpekte
forhold.
Revisor skisserte i siste møtet 4 alternativer for kontrollutvalgets videre arbeid med
undersøkelsen.
Det finnes også et 5. alternativ. Iht til ny plan for forvaltningsrevisjon er prosjekt nr 3 Hjemmetjeneste. Kontrollutvalget kan avvente undersøkelsen og de momenter som
kontrollutvalget vil legge vekt på til oppstart av forvaltningsrevisjon av hjemmetjenesten. Det
vil kunne komme i gang i løpet av 2021/2022.
Velger kontrollutvalget å avvente undersøkelsen og se den sammen med
forvaltningsrevisjon, kan kontrollutvalget i neste møte starte opp prosjekt nr 1 iht. plan for
forvaltningsrevisjon. Prosjekt nr 1 er innenfor: Omstilling, effektivisering, HMS, IA, etikk
Saken legges frem til diskusjon.

Planlegging av besøk ved kommunal virksomhet høsten 2020
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
15.06.2020

Saknr
26/20

Saksbehandler Liv Tronstad
Arkivkode
FE - 033, TI - &43
Arkivsaknr
20/305 - 1
Forslag til vedtak
Saken legges frem til diskusjon uten forslag til vedtak.
Vedlegg
Organisering av virksomheter i Verdal kommune
Eksempel stikkord til spørsmål - institusjon
Eksempel på tidsplan ved besøk
Saksopplysninger
Besøk ved kommunale virksomhet(er) er ofte benyttet for kontrollutvalg til å gjøre seg bedre
kjent med hele kommunen.
Iht. kontrollutvalgets årsplan skulle kontrollutvalget gjennomført besøk ved kommunal
virksomhet i juni og august i år. Pga. Covid 19-pandemien ble det ikke aktuelt å gjennomføre
besøk i junimøtet, men kan kanskje gjennomføres i augustmøtet.
I tilfellet et besøk skal gjennomføres i august må kontrollutvalget ta stilling til:
· hva som skal besøkes
· hva målet med besøket er
· hvor omfattende besøket skal være
· hvilke opplysninger kontrollutvalget skal/kan etterspørre
· hvordan besøket praktisk skal gjennomføres (tidsplan, og ev. lukking av møtet)
Hva som skal besøkes?
Kontrollutvalget må ta stilling til hvilken virksomhet som kan være mest aktuell å besøke. Se
kommunens organisasjonskart.

Organisasjonskartet viser både de oppgaver kommunen selv «produserer» og de kommunen
«kjøper» gjennom ulike interkommunale samarbeid. Hva som inngår under hvert
virksomhetsområde internt i kommunen, finnes i vedlegg til saken.
Når det gjelder besøk ved enheter som er organisert gjennom interkommunalt samarbeid
som IK (§27), IKS og AS er det andre kriterier for hva kontrollutvalget kan få av opplysninger
enn hva de kan få internt i kommunen.
Mål for besøk
For å velge ut aktuelle virksomheter må kontrollutvalget ta stilling til hva utvalget ønsker å
oppnå med et besøk. Det kan f.eks. være:
· å gjøre seg kjent med kommunen og den spesielle virksomheten.
· å gjøre seg kjent med kommunen og den spesielle virksomheten for å ha mere
kunnskap om området/feltet ifm. forvaltningsrevisjon som kontrollutvalget har satt i
gang/skal sette i gang på området
· følge opp forhold som tidligere har vært tatt opp, og som kontrollutvalget ønsker å følge
opp gjennom et besøk,
· at kontrollutvalget ønsker mer kunnskap om området/feltet pga. forhold ved
virksomheten som har pekt seg ut av ulike grunner (økonomi, media, annet)
Revisor har nylig gjennomført en risiko og vesentlighetsvurdering i kommunen. Ut fra denne
kan virksomheter/enheter med høy risiko og vesentlighet som ikke er prioritert i plan for
forvaltningsrevisjon også være relevante å besøke.
Hvor omfattende skal besøket være

Kontrollutvalget må også ta stilling til hvor omfattende et besøk skal være.
Et besøk kan være alt fra kun orientering fra ledelsen med innlagt omvisning, til omvisning
med orienteringer og intervju med ledelse, verneombud, tillitsvalgte, pårørende/brukere eller
foreldrerepresentanter/elevrådsmedlemmer.
Hvilke opplysninger kontrollutvalget skal etterspørre
Når kontrollutvalget har tatt stilling til hva, og hvor omfattende et besøk skal være, må det
også tas stilling til hva kontrollutvalget skal fokusere på ved besøket.
Kontrollutvalget kan be sekretær å utarbeide aktuelle spørsmålsstillinger. Er det spesielle
forhold kontrollutvalget er opptatt av er det viktig at dette formidles til sekretær. Eksempel på
spørsmålsstillinger er vist i vedlegg. Spørsmålene kan ev. sendes ut til de som blir bedt om å
møte i forkant av besøket.
Praktisk gjennomføring (tidsplan)
Ut fra dette må det settes opp en tidsplan for besøket. Eksempel på tidsplan for besøk ved
en institusjon, en skole og et byggeprosjekt er vist i vedlegg.
I noen tilfeller må møtet lukkes under omvisning på virksomhet, om hensynet til personvernet
krever det. Ved vurdering av om møtet skal lukkes må det gjøres en konkret avveiing mellom
hensynet til personvern på den ene siden, opp mot hensynet til den offentlige interessen av å
ha mulighet til å overvære også den delen av møtet.
Etter møtet
Det skrives ingen rapport etter et besøk. Kontrollutvalget oppsummerer møtet muntlig, og
fatter vedtak.
Kommer det imidlertid frem opplysninger under besøket som gjør at kontrollutvalget finner
det nødvendig å gå videre med dette ut fra et kontrollperspektiv, fatter kontrollutvalget vedtak
om dette. Det kan være et vedtak der kontrollutvalget ber om en orientering fra
administrasjonen etter nærmere angitte tema/spørsmål, bestiller en forvaltningsrevisjon eller
en undersøkelse hos revisor.

Vurdering
Kontrollutvalget må vurdere om dette er aktuelt og ønskelig å gjennomføre et besøk i
augustmøtet sett i forhold til Covid 19-pandemien.
Vedtar kontrollutvalget å gjennomføre et besøk i august må følgende avklares:
· hva som skal besøkes
· hva målet med besøket er
· hvor omfattende besøket skal være
· hvilke opplysninger kontrollutvalget skal etterspørre
· hvordan besøket praktisk skal gjennomføres (tidsplan)
Saken legges frem til diskusjon uten forslag til vedtak.

Organisering Verdal kommune
Stab, utvikling og virksomhetsstøtte
Enheten har ansvaret for:
• Økonomi
• Personal/HMS
• Arkiv, informasjon og service
• Utviklingsstøtte
• Samfunnsmedisin

Enheter under kommunalsjef oppvekst
Ressurssenter oppvekst er lokalisert i de 2 øverste etasjene på Helsesenteret.
Ressurssenteret omfatter følgende enheter / tjenester :
• Barneverntjenesten
• Helsestasjonen
• Jordmødre
• PPT (Pedagogisk / Psykologisk tjeneste)
• ICDP-Minoritetsprogrammet
• De Utrolige Årene - foreldreprogrammet
Grunnskoleoversikt :
Garnes oppvekstsenter
Helgådal Montessori SA
(privatskole, for info om søknadsfrist for opptak, ta kontakt med skolen)
• Leksdal skole
• Stiklestad skole
• Verdalsøra barneskole
• Verdalsøra ungdomsskole
• Ness - Vinne skole
• Vuku oppvekstsenter
• Ørmelen skole
• Midt-Norsk Realfag- og Teknologisenter
•
•

Kommunale barnehager
Forbregd/Lein barnehage
Garnes barnehage
Kanutten barnehage
Leksdal barnhage
Maritvold barnehage
Reinsholm barnehage
Vinne barnehage
Vuku barnehage
Ørmelen barnehage

Private barnehager
Elvegården barnehage
Lekekroken barnehage
Læringsverkstedet Havfrua
Læringsverkstedet Knøttene
Læringsverkstedet Trones
Melakollen barnehage
Stiklestad gårds- og friluftsbarnehage

Enheter under kommunalsjef velferd
NAV

Hjemmetjenesten

Bo- og dagtilbudstjenesten

Institusjonstjenesten

Enheter under kommunalsjef næring og samfunnsutvikling
Kulturtjenesten
Den kommunale kulturskolen og biblioteket er sentrale tjenester som er organisert under
kulturtjenesten.
Verdal kino drives av Norsk Kinodrift AS.

Teknisk drift
Teknisk drift har ansvaret for drift av kommunale bygg, veg, vann og kloakk i
kommunen.

Integrering og mangfold

Landbruk, miljø og arealforvaltning

Stikkord til tema/spørsmål for besøk ved institusjon
Mål og utfordringer for virksomheten
Mål for virksomheten
Utfordringer
Bemanning, arbeidsmiljø og medvirkning fra ansatte
Antall ansatte (Antall kvinner/antall menn)
Deltidsansatte (Ønsket eller ufrivillig deltid)
Sykefravær i %
Sykefraværets utvikling over tid
Oppfølging av sykmeldte
Innleie av vikarer / vikarordning
Kompetanse – Har ansatte tilstrekkelig og riktig kompetanse
Kapasitet – Hvordan er kapasiteten
Rekrutering av nye medarbeidere
Opplæring av nye medarbeidere
Muligheter til videreutdannelse
Dekning/fri fra arbeidsgiver ifm etterutdanning
Hvilket fokus har institusjonstjenesten på likeverd/likestilling/toleranse
Internkontroll og HMS-arbeid
Forsvarlighet i helse og omsorgstjenester
Er etikk, sikkerhet og kvalitet sikret ved institusjonent
Fungerer HMS-arbeidet?
Rutiner og rutinebeskrivelser – følges de
Avvik og type avvik
Hva begrunnes avvikene i (Kompetanse, Kapasitet, annet)
Bruk av avvik el. Forbedringsmelding til å utvikle organisasjonen
Arbeidsmiljøet
Varsling, varslingsrutiner
Medarbeidersamtaler
Brukerfokus og aktivitetstilbud
Opplevelse av ressurssituasjonen
Riktig og forsvarlig boform for den enkelte
Mulighet til å fungere i hverdagen - Habilitering og rehabilitering
Oppfølging av lege
Kosthold (variert og tilstrekkelig)
Hjelp ved måltider
Hjelp til egenpleie/hygiene (stell og dusj)
Bruk av omsorgsteknologi
Brukerperspektivet - Gjennomføres det jevnlige møter med beboere/pårørende
Brukerundersøkelser
Aktivitetstilbudet

Eksempler på tidsplan ved ulike typer besøk
Eksempel på tidsplan ved besøk ved institusjon.
Tid
Tema
Ansvarlig
10 min
Presentasjon av kontrollutvalget.
Leder av kontrollutvalget
Kontrollutvalgets plass og ansvar i forhold til
kommunestyret og formål med besøket
Alle presenterer seg
10 min

Presentasjon fra Institusjon

60 min

Orientering fra institusjonen
(Både fri orientering og etter nærmere
oversendte tema/spørsmål)
Omvisning på institusjonen
Orientering fra ansatte
Ev. orientering fra brukerrepresentanter/
pårørende
Oppsummering av besøket

60 min
30 min
30 min
15 min

Eksempel på tidsplan ved besøk ved skole
Tid
Tema
10 min
Presentasjon av kontrollutvalget.
Kontrollutvalgets plass og ansvar i forhold
til kommunestyret og formål med besøket
10 min
Presentasjon av skolen

60 min

Presentasjon fra skolen med fokus på
hovedoppgaver, mål og utfordringer

Institusjonens leder
Alle presenterer seg som er
med fra administrasjonen og
institusjonen
Institusjonens leder el. andre
fra institusjonen/
administrasjonen
Verneombud og tillitsvalgte
Brukerrepresentant/pårørende
Leder kontrollutvalget

Ansvar
Leder av kontrollutvalget
Alle presenterer seg
Rektor
Alle andre som også er med
fra administrasjonen og skolen
presenterer seg
Rektor, evt. andre ansatte

60 min

(Både fri orientering og etter nærmere
oversendte tema/spørsmål)
Omvisning på skolens område.

Rektor, evt. andre ansatte

30 min

Orientering fra elevene og eller FAU

Elever / FAU

30 min
15 min

Orientering fra ansatte
Oppsummering og avslutning

Tillitsvalgte og verneombud
Leder av kontrollutvalget

Eksempel på tidsplan ved besøk ved et nybygg/byggeprosjekt:
Tid
Tema
Ansvarlig
10
Presentasjon av kontrollutvalget.
Leder av kontrollutvalget

Kontrollutvalgets plass og ansvar i forhold til Alle presenterer seg
kommunestyret og formål med besøket
10

Presentasjon fra ansvarlige for
byggeprosjektet

50

Presentasjon av prosjektet:

60
15

(Både fri orientering og etter nærmere
oversendte tema/spørsmål
Omvisning på bygget/byggeplassen
Oppsummering

Rådmann/ leder
byggeprosjektet og alle
andre som også er med fra
administrasjonen presenterer
seg
Rådmann/Leder på
byggeprosjektet

Leder av kontrollutvalget

Oppfølging av kontrollutvalgets saker pr mai 2020
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
15.06.2020

Saknr
27/20

Saksbehandler Liv Tronstad
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
20/319 - 1
Forslag til vedtak
Kontrollutvalget tar saken til orientering.
Vedlegg
Kontrollutvalgets vedtak 2019- 2020
Kontrollutvalgets vedtak 2015-2019
Saksopplysninger
Kontrollutvalget har et ansvar for å følge opp egne vedtak og kommunestyrets vedtak ifm
forvaltningsrevisjoner og ev. selskapskontroller. I denne saken legges det derfor frem en
oversikt over status for saker behandlet etter valget i 2019. I tillegg legges det ved en
oversikt over vedtak gjort i forrige valgperiode.
De aller fleste saker fra forrige valgperiode er avsluttet. Det finnes noen få saker som fortsatt
ikke er avsluttet, og noen saker der kontrollutvalget har et oppfølgingsansvar etter
behandling i kommunestyret.
De vedlagte oversiktene vil bli nærmere gjennomgått i møtet.
Vurdering
Med bakgrunn i fremlagte oversikter gis kontrollutvalget mulighet til å sjekke ut at sakene
enten er avsluttet, sendt til videre behandling, eller skal følges opp videre av kontrollutvalget.
Dersom kontrollutvalget selv ikke bestemmer noe annet anbefales kontrollutvalget å ta saken
til orientering.

Verdal kommune
Oversikt over kontrollutvalgets vedtak og oppfølging
Valgperioden 2019-2023
År
2020
2019 (etter valget)

Blått viser til forvaltningsrevisjon/selskapskontroller/undersøkelser
Grønt viser til rådmannen

2020
Dato
27/1

SAK

TITTEL

05/20 Godkjenning av
møteprotokoll

VEDTAK I KONTROLLUTVALGET
VERDAL
1. Referatsakene tas til orientering
2. Sekretær bes ta kontakt med rådmannen for å få
klarhet i bevilgninger fra
kommunen og oppfølging av disse.
1. Kontrollutvalget slutter seg til skissert opplegg for
planarbeidet beskrevet i saksfremlegget.
2. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge SA
utarbeide en helthetlig risikovurdering for
forvaltningsrevisjon til neste møte den 09.03.2020.
Dokumentet utarbeides innenfor en
ressursramme på 60 timer og oversendes sekretariatet
innen 24.02.2020
1. Kontrollutvalget slutter seg til skissert opplegg for
planarbeidet beskrevet i
saksfremlegget.
2. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge SA
utarbeide en helthetlig risikovurdering for
eierskapskontroll til møte den 09.03.2020. Dokumentet
oversendes sekretariatet innen
24.02.2020
Behandling:
Eventuelt tas av sakskartet fra og med neste møte.
Vedtak:
(Ingen vedtak fattet i saken)
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget,
27.01.2020, godkjennes

06/20 Referatsaker 09.03.2020

Referatsakene tas til orientering

Ja

07/20 Forvaltningsrevisjon
Hjemmetjenesten - Prosjektplan

Kontrollutvalget slutter seg til prosjektplan for
prosjektet

Ja
Se KU sak

01/20 Referatsaker 27.01.2020

02/20 Plan for
forvaltningsrevisjon - bestilling av
risiko og vesentlighetsvurdering

03/20 Plan for eierskapskontroll bestilling av risiko og
vesentlighetsvurdering

04/20 Eventuelt

9/3

Følges
opp:

Ferdigbehandle
t
Ja
Pkt 2, se KU
8/20
Ja
Se KU 9/20

Ja
Se KU 10/20

Ja

Ja

08/20 Orientering til
kontrollutvalget - Bevilgninger til
private lag og foreninger

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering

Ja

09/20 Plan for
forvaltningsrevisjon - Risiko- og
vesentlighetsvurdering

1. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram et
utkast til plan for forvaltningsrevisjon til neste møte,
basert på revisors risiko- og
vesentlighetsvurdering og de innspill som er kommet
frem i møtet 2.
2. Kontrollutvalget vil prioritere følgende
områder/tema:
Rødt:
• Økonomi
• Finans
• Omstilling, effektivisering, HMS, IA, etikk
• Arkiv
• Kvalitet i skolen
• Legevakt
• Barnevern
• Eiendomsforvaltning
• Hjemmetjenesten
•
Gult:
• Offentlige anskaffelser
• IKT
• Kvalitetssikring
• Pedagognorm og bemanningsnorm i barnehager
• PPT
• Økonomisk sosialhjelp
• Sykehjem
• Rusomsorg
• Flyktninger
• Tilsyn
• Samferdsel

Ja
KU sak 16/20

11/20 Godkjenning av
møteprotokoll

Rådmannens presentasjon (lysark) vedlegges
protokollen
1. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram et
utkast til plan for eierskapskontroll til
neste møte, basert på revisors risiko- og
vesentlighetsvurdering og de innspill som er
kommet frem i møtet
2. Kontrollutvalget vil prioritere følgende selskap:
• Innherred Interkommunale legevakt IKS
• Nord-Trøndelag Krisesenter IKS
• Tindved Kulturhage AS
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget,
09.03.2020, godkjennes

Referatsaker

Referatsakene tas til orientering

Ja

13/20 Verdal kommunes
årsregnskap og årsberetning
2019 - Kontrollutvalgets uttalelse

1. Det framlagte forslag til uttalelse vedtas som
kontrollutvalgets uttalelse til
kommunens årsregnskap 2019.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret,
med kopi til formannskapet,
for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av
årsregnskapet.
3. Kontrollutvalget tar kommunens årsberetning til
orientering
Kontrollutvalget tar rådmannens informasjon til
orientering

Ja

10/20 Plan for Eierskapskontroll Risiko og vesentlighetsvurdering

27/4

14/20 Orientering fra rådmannen
- COVID19/Korona-pandemien
15/20 Rapport anskaffelse av bil Rådmannens tilbakemelding

1. Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding til
orientering
2. Kontrollutvalget ber om en ny orientering fra
rådmannen i oktober om bl.a. status for
hvilke rammeavtaler som er inngått og hvilke som er
under arbeid

JA
Se KU sak 17/20

JA

Ja
Ny
orienteri
ng i
oktober
2020

Delvis

16/20 Plan for
forvaltningsrevisjon 2020-2024

17/20 Plan for eierskapskontroll
2020-2024

18/20 Henvendelse til
kontrollutvalget - Ordningen med
brukerstyrt personligassistanse
19/20 Forum for kontroll og tilsyn
- medlemskap

20/20 Godkjenning av
møteprotokoll 27.04.20

1. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon
2020-2024 og slutter seg til
kontrollutvalgets prioriteringer i planen:
1) Omstilling, effektivisering, HMS, IA, etikk
2) Arkiv
3) Hjemmetjensten
4) Kvalitet I skolen
I uprioritert rekkefølge, alfabetisk:
• Barnevern
• Eiendomsforvaltning
• Finans
• Legevakt
• Økonomi
2.Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i
planen.
Kommunestyret vedtar plan for eierskapskontroll 20202024 og slutter seg til
kontrollutvalgets prioriteringer i planen:
1. Tindved kulturhage AS
2. Innherred Interkommunale legevakt IKS
3. Nord-Trøndelag Krisesenter IKS
2.Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i
planen
Kontrollutvalget ber rådmannen om en orientering om
kommunens ordning med brukerstyrt
personlig assistanse (BPA)
1. Verdal kommunes kontrollutvalg vedtar å melde seg
inn i Forum for kontroll og
tilsyn med virkning fra 1.1.2020.
2. Medlemskontingenten for 2020 belastes konto
11950.
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget,
27.04.2020, godkjennes

Ja
KST sak 45/20

Ja
KST 46/20

Orienteri
ng i juni
2020
Ja

Ja

21/20 Undersøkelse
Hjemmetjenesten - Statusrapport

1. Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering
2. Kontrollutvalget utsetter oppstart av prosjektet til
etter at arbeidstilsynet har mottatt og svart ut
kommunens tilbakemelding på påleggene.
3. Kontrollutvalget ber revisor følge opp saken, og
orientere kontrollutvalget så snart arbeidstilsynet har
kvitert ut forholdene

Utsatt
oppstart
Revisor
følger
opp

2019
Dato
25/11

SAK

TITTEL

33/19

Presentasjon av revisjonen Revisjon Midt-Norge SA
Strategi og status
regnskapsrevisjon 2019
Presentasjon av sekretariatet Konsek Trøndelag IKS
Kontrollutvalget - Funksjon, rolle
og oppgave
Forslag til budsjett for
kontrollarbeid i 2020 med
økonomiplan for 2021-2023

34/19
35/19
36/19
37/19

38/19

Kontrollutvalgets årsplan for 2020

39/19

Bestilling - Undersøkelse av
hjemmetjenesten

40/19
41/19

Referatsaker
Eventuelt

VEDTAK I KONTROLLUTVALGET
VERDAL (Valgperioden 2019-2023)
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til
orientering.
Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering

Følges
opp:

Ferdigbehandle
t
Ja
Ja

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Ja

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering

Ja

Kontrollutvalget slutter seg til framlagt budsjettforslag
for 2020 med økonomiplan for 2021 -2023 med en
totalramme på kr. 1 695 000 kroner.
Kontrollutvalget ber om at budsjettforslaget følger
innstillingen til årsbudsjettet etter kommuneloven § 143 tredje ledd til kommunestyret, jf. forskrift om
kontrollutvalg og revisjon § 2.
Kontrollutvalget slutter seg utkast til kontrollutvalgets
årsplan for 2020 og vedtar med dette følgende
møtedatoer for kontrollutvalget:
• 27. januar.
• 27. april.
• 15. juni.
• 31. august.
• 26. oktober.
• 30. november.
Kontrollutvalget bestiller en undersøkelse fra RMN om
arbeidsmiljøet og tjenestetilbudet i hjemmetjenesten er
forsvarlig.
Kontrollutvalget ber revisor legge frem en prosjektplan
til kontrollutvalgets neste møte.
Kontrollutvalget tar vedlagte referatsaker til orientering
Ingen vedtak fattet

Ja
Se KST119/19

Ja

Ja
Se KU-møte 9/32020, sak 7/20
Ja
Ja

42/19

Godkjenning av møteprotokoll

Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra
kontrollutvalgets møte, den 25.11.2019

Ja

Verdal kommune
Oversikt over kontrollutvalgets vedtak og oppfølging
Valgperioden 2015-019
År
2019
2018
2017
2016
2015 (etter valget)

Blått viser til forvaltningsrevisjon/selskapskontroller/undersøkelser
Grønt viser til rådmannen

2019
Dato
18/1

SAK

TITTEL

01/19

Orientering fra rådmannen Oppfølging av sak KU sak 18/184 Verdal kommunes årsregnskap
2017
Orientering fra rådmannen Oppfølging av KU 36/18-6
Forvaltningsrevisjon Teknisk drift
og offentlige anskaffelser.
Orientering fra rådmannen Oppfølging av sak KU 46/18.

02/19

03/19

04/19

05/19

06/19

Orientering fra rådmannen Oppfølging av KU sak 9/18-2
Rapport om sykefravær for 2. og
3. kvartal 2018.
Orientering fra rådmannen Fylkesmannens tilsyn med Verdal
bo- og helsetun.

Rapport fra forvaltningsrevisjon
av Innherred renovasjon

VEDTAK I KONTROLLUTVALGET
VERDAL
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til
orientering.

Følges
opp:

Ferdigbehandle
t
Ja

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til
orientering

Ja

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til
orientering.
Kontrollutvalget ber rådmannen orientere utvalget når
avtale foreligger eller om status i saken i løpet av
første halvår 2019.
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til
orientering.

Ja
Se sak 22/19

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til
orientering.
Kontrollutvalget ber rådmannen i fremtiden oversende
dokumentasjon i forbindelse med
tilsynssaker. Dette innebærer at melding om tilsyn,
tilsvarsbrev, tilbakemeldingsbrev og rapporter
o.l. oversendes til kontrollutvalget når disse foreligger
1. Kommunestyret ber rådmannen utarbeide
eierskapsmeldingen i tråd med KS sine
anbefalinger fra og med 2020 og samtidig sørge for å
påse at eierskapsmeldingen
rulleres helst hvert år, men minimum annet hvert år.
2. Kommunestyret ber rådmannen utarbeide rutiner
som sikrer at politisk nivå blir orientert

Ja

2020

2020
Pkt 1-8
innen
utgange
n av
2020

Delvis
KST 29/19 og
94/19

om aktuelle saker i Innherred Renovasjon.
3. Kommunestyret ber rådmannen legge frem en sak
til behandling i kommunestyret hvor
renovasjonsforskriften vedtas i sin helhet innen
utgangen av juni 2019. Dette for å ha
hjemmel til å kreve inn gebyr for hytterenovasjon og
for å sikre at innbyggerne får
mulighet til søke om å få redusert gebyr for ubebodde
eiendommer.
4. Kommunestyret ber eierrepresentanten sørge for at
Innherred Renovasjon rapporterer
ensartet og med likt detaljnivå på de ulike
selvkostområdende og at grunnlaget for
gebyrene på de ulike selvkostområdene synliggjøres.
5. Kommunestyret ber eierrepresentanten sørge for at
Innherred Renovasjon utarbeider
og oversender en etterkalkyle for de ulike
selvkostområdene hvor det orienteres om
prinsippene for kostnadsfordeling til kommunen.
6. Kommunestyret ber rådmannen påse at
etterkalkylen legges ved som note i
kommunens årsregnskap.
7. Kommunestyret ber eierrepresentanten sørge for at
Innherred Renovasjon informerer
om hvilke områder av veilederen for beregning av
kommunale avfallsgebyr som ikke
følges.
8. Kommunestyret ber eierrepresentanten sørge for at
Innherred Renovasjon utarbeider
separate søknadsskjema for henholdsvis fritak og
reduksjon av gebyr.
9. Kommunestyret berømmer arbeidet som gjøres i
Innherred Renovasjon for å møte
fremtidig krav og utfordringer.

10. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget
tilbakemelding om status og
oppfølging av rapporten og vedtakets punkt 1-8 innen
utgangen av 2020.
11. Kommunestyret tar for øvrig rapporten til
orientering.
KST vedtak i sak 29/19
1. Kommunestyret tar rapporten og
kontrollutvalgets innstilling til etterretning.
2. Kommunestyret ber rådmannen legge frem en
sak til behandling i kommunestyret om
renovasjonsforskriften som sikrer at innbyggerne
har mulighet til å få redusert gebyr for ubebodde
eiendommer innen utgangen av 2020.
KST vedtok senere i sak 94/19:
Eiendom som blir fraflyttet og blir stående ubebodd
kan etter søknad bli innvilget renovasjon som for hytteog fritidsrenovasjon, gjeldende fra 2020.
07/19

Bestilling av undersøkelse kommunale anskaffelser av bil.

08/19

Referatsaker

Kontrollutvalget bestiller en undersøkelse av
kommunal anskaffelse av bil i perioden 2014-2018.
Kontrollutvalget ber revisor legge punktene i sak 7/19
til grunn for utarbeidelsen av
prosjektplanen og at sekretariatet oversender
relevante dokumenter som kontrollutvalget har
mottatt i sakens anledning, til revisor.
Kontrollutvalget ber revisor legge frem en prosjektplan
til kontrollutvalgets møte 18.mars 2019.
Kontrollutvalget ber sekretariatet om å oversende
vedtaket i saken til kontrollutvalget i Levanger
kommune.
Referatsakene tas til orientering.

Ja
se KU 27/19

Ja

18/3

09/19

Eventuelt

10/19

Godkjenning av protokoll fra
kontrollutvalgets møte 18.1.2019
Orientering fra rådmannen oppfølging av KU sak 9/18 -1
Arkivrutiner og praksis for
journalføring
Prosjektplan - kommunal
anskaffelse av bil
Kontrollutvalgets årsmelding for
2018

11/19

12/19
13/19

14/19
15/19
16/19
6/5

17/19

18/19
19/19
20/19
17/6

21/19

Referatsaker
Eventuelt
Godkjenning av protokoll fra
kontrollutvalgets møte 18.3.2019
17/19 Kontrollutvalgets uttalelse
om Verdal kommune sitt
årsregnskap for 2018.
18/19 Eventuelt
19/19 Referatsaker
20/19 Godkjenning av
møteprotokoll
Forvaltningsrevisjon - Vold og
trusler i skolen

Kontrollutvalget oversender henvendelsen til
rådmannen og ber rådmannen orientere utvalget om
oppfølging av varselet i utvalgets møte 6. mai 2019.
Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra
kontrollutvalgets møte den 18.1.2019
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til
orientering.

Ja
Se 28/19 og
39/19
Ja

Kontrollutvalget godkjenner vedlagt prosjektplan og
ber RMN levere rapporten innen 1.9.2019
Kontrollutvalget slutter seg til årsmeldingen for 2018.
Årsmeldingen legges frem for kommunestyret med
følgende innstilling:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for
2018 til orientering
Referatsakene tas til orientering.
Ingen vedtak fattet
Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra
kontrollutvalgets møte den 18.3.2019.
Kontrollutvalget vedtar forslaget til uttalelse angående
årsregnskap 2018.
Uttalelsen oversendes kommunestyret med kopi til
formannskapet.
Ingen vedtak fattet.
Referatsakene tas til orientering.
Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra
kontrollutvalgets møte den 6.5.2019.
1. Kommunestyret ber rådmannen sørge for at ansatte
ved skolene gis grundig opplæring i til enhver tid
gjeldende avvikssystem.
2. Kommunestyret ber rådmannen sørge for en god og
ensartet avvikskultur og at det foreligger en felles
oppfatning av begrepet «avvik» og når avvik skal
meldes.

Ja
se KU 27/19
Ja
se KST sak
44/20

Ja

Ja
Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja
2020
Oppfølgi
ng
Utgange
n av
2020

Delvis
KST sak 105/19

3. Kommunestyret ber rådmannen sørge for økt fokus
på å forebygge og avdekke risiko samt mer
systematisk oppfølging med tiltak og evaluering.
4. Kommunestyret ber rådmannen sørge for at ansatte
gjennomfører tilstrekkelig opplæring i hvordan de skal
håndtere konkrete volds- og trusselsituasjoner.
5. Kommunestyret ber rådmannen sørge for at rutiner
og handlingsplaner har et tilstrekkelig innhold til å
kunne ivareta et godt arbeidsmiljø og at disse
etterleves i henhold til lov og forskrift.
6. Kommunestyret ber rådmannen rapportere om
status og oppfølging av disse til kontrollutvalget innen
utgangen av 2020.
7. Kommunestyret tar rapporten for øvrig til orientering
KST sak 105/19
1. Kommunestyret ber rådmannen sørge for at
ansatte ved skolene gis grundig opplæring i til
enhver tid gjeldende avvikssystem.
2. Kommunestyret ber rådmannen sørge for en god
og ensartet avvikskultur og at det foreligger en
felles oppfatning av begrepet «avvik» og når avvik
skal meldes.
3. Kommunestyret ber rådmannen sørge for økt fokus
på å forebygge og avdekke risiko samt mer
systematisk oppfølging med tiltak og evaluering.
4. Kommunestyret ber rådmannen sørge for at
ansatte gjennomfører tilstrekkelig opplæring i
hvordan de skal håndtere konkrete volds- og
trusselsituasjoner.
5. Kommunestyret ber rådmannen sørge for at rutiner
og handlingsplaner har et tilstrekkelig innhold til å
kunne ivareta et godt arbeidsmiljø og at disse
etterleves i henhold til lov og forskrift.

6. Kommunestyret ber rådmannen rapportere om
status og oppfølging av disse innen utgangen av
2020.
7. Kommunestyret tar rapporten for øvrig til
orientering.
8. Utvalg mennesker og livskvalitet og
administrasjonsutvalget skal følge opp denne
saken jevnlig frem mot rådmannens statusrapport,
på tiltak og oppfølging av disse, innen utgangen av
2020.
22/19

23/19
24/19
25/19
26/19
27/19

Oppfølging av sak 3/19 - tomt ved Kontrollutvalget anser den konkrete saken som et rent
Verdal Motorsportsenter
privatrettslig anliggende mellom hjemmelshaverne og
kommunen.
Kontrollutvalget tar vedlagte vedlegg i saken til
orientering og anser med dette, for kontrollutvalgets
anliggende, saken som avsluttet.
Oppfølging av sak 53/18 Kontrollutvalget tar saken til orientering.
Sentrum terrasse II - Støyplager,
bruksendring mv
Referatssaker
Referatsakene tas til orientering.
Eventuelt
Ingen vedtak fattet.
Godkjenning av møteprotokoll
Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra
kontrollutvalgets møte den 17.6.2019.
Rapport - Anskaffelse av bil
Kontrollutvalget legger rapporten frem til behandling i
kommunestyret med følgende innstilling:
1. Kommunestyret anser rammeavtalen, opsjonen og
innkjøp etter denne, som ulovlig og finner avdekkede
forhold som sterkt kritikkverdige.
2. Kommunestyret skal vurdere sanksjoner og tiltak
som rådmannen skal iverksette for å få kontroll på
innkjøps- og anskaffelsesområdet.
3. Kommunestyret ber rådmannen sørge for at:
a) Rammeavtaler utarbeides i tråd med regelverket.
b) Rammeavtalene etterleves.

Ja

Ja
Ja
Ja
Ja
2020
Oppfølgi
ng.
Frist ¼2020

Ja
KST 104/19

Se KU
sak
15/20
Ny
oppfølgi

Se KU sak 15/20

c) Lovverket for offentlige anskaffelser og arkiv
etterleves.
4. Kommunestyret ber rådmannen orientere
kontrollutvalget med en skriftlig redegjørelse for
oppfølgingen av punkt 3.a-c innen 01.04.2020

28/19

29/19

30/19
31/19
32/19

Oppfølging av sak 9/19 Påstander om kritikkverdige
forhold på helse- og
omsorgsområdet.
Kontrollutvalgets
virksomhetsrapport for
valgperioden

Referatsaker
Eventuelt
Godkjenning av møteprotokoll

KST vedtok i sak 104/19:
Kommunestyret anser de avdekkede forhold som
sterkt kritikkverdige.
Kommunestyret ber rådmannen sørge for at:
a) Rammeavtaler utarbeides i tråd med regelverket.
b) Rammeavtalene etterleves.
c) Lovverket for offentlige anskaffelser og arkiv
etterleves.
Kommunestyret ber rådmannen orientere
kontrollutvalget med en skriftlig redegjørelse for
oppfølgingen av punktene 2 a-c innen 01.04.20.
.
Kontrollutvalget ber sekretariatet utrede en sak om
bestilling av redegjørelse, undersøkelse eller
forvaltningsrevisjon av hjemmetjenesten til neste møte
Kontrollutvalget tar rapporten fra kontrollutvalgets
virksomhet for valgperioden 2015-2019 til orientering
og legger dem frem for nytt kommunestyre med
følgende innstilling:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets rapport til
orientering
Kontrollutvalget tar vedlagte referatsaker til orientering.
Ingen vedtak fattet.
Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra
kontrollutvalgets møte den 14.10.2019

ng i
oktober
2020

Ja
Se KU 39/19
Ja
KST 16/20

Ja
Ja
Ja

2018
Dato
13/2

SAK

TITTEL

VEDTAK I KONTROLLUTVALGET

01/18

01/18 Referatsaker

1. Referatsakene tas til orientering.
2. Kontrollutvalget viser til referatsak nr. 4. og ber leder
å utarbeide et kort
presseskriv vedrørende henvendelsen til kommunen
og svaret.
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering

02/18
03/18

04/18

02/18 Orientering fra rådmannen
vedrørende spesialundervisning
03/18 Redegjørelse fra
rådmannen – oppfølging av sak
54/17
Sak 04/18 Bestilling til revisor –
oppfølging av sak 54/17

1. Kontrollutvalget ser seg tilfreds med rådmannens
redegjørelse så langt og tar den til foreløpig
orientering.
2. Kontrollutvalget ønsker en statusrapport vedr.
varselkategori pkt. 3. i aprilmøtet.
Kontrollutvalget godkjenner revisors nye forslag til
prosjektplan med de tilføyelse og
presiseringer som er angitt, og ber revisor iverksette
prosjektet iht. denne.

Følges
opp:

Ferdigbehandle
t
Pkt 1, Ja
Pkt 2?
Ja
Ja,
se KU sak 12/18

Ja
Se KU sak 13 og
36/18

05/18
06/18
07/18

08/18

09/18

05/18 Orientering fra revisor Status for arbeidet med
regnskapsrevisjon
06/18 Orientering fra revisor Status for arbeidet med
forvaltningsrevisjon
07/18 Kontrollutvalgets budsjett
for 2018

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering

Ja

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering

Ja

1. Kontrollutvalget vedtar følgende detaljbudsjett for
kontroll og tilsyn for 2018:
(totalt 1.593.000)
2. Kontrollutvalget ber rådmannen om å foreta de
nødvendige budsjettekniske
registreringer.
08/18 Kontrollutvalgets årsrapport 1. Det fremlagte forslag til ”Kontrollutvalgets årsrapport
2017
for 2017” vedtas som
kontrollutvalgets årsrapport for 2017.
2. Årsrapporten oversendes kommunestyret.
Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret
Kommunestyret tar ”Kontrollutvalgets årsrapport for
2017” til orientering.
09/18 Eventuelt
Kontrollutvalget ga signaler om at en ønsker en
redegjørelse fra rådmannen vedrørende:
arkivrutiner og praksis i septembermøtet.
Kontrollutvalget ønsket videre en rapport fra
rådmannen vedrørende hvor godt en har
lykkes med å redusere sykefraværet i novembermøtet.
Kontrollutvalget diskuterte byggeprosjektet helsebygg
Verdal.
Kontrollutvalget ønsker at sekretær gir en kort
presentasjon av temaene på
kontrollutvalgskonferansen 2018 i regi av NKRF i
neste møte.

Ja

Ja
KST 34/18

Ja
Se hhv. KU:
• 11/19
• 4/19
• Ok
• 20/18

10/18
24/4

11/18
12/18

13/18

14/18
15/18

16/18

17/18

18/18

10/18 Godkjenning av dagens
møteprotokoll
11/18 Referatsaker
12/18 Redegjørelse fra
rådmannen – oppfølging av
sakene 3/18 og 54/17
13/18 Statusrapport fra
forvaltningsrevisor vedrørende
undersøkelsen ved Teknisk Drift
– offentlig anskaffelser
14/18 Orientering fra Brann og
redning
15/18 Orientering fra rådmannen
vedrørende miljø og forurensning
- Varsel om gjødsel lekkasje
16/18 Orientering fra rådmannen
vedrørende rådmannens tilbake
rapportering til kommunestyret
mht. status for kommunestyrets
vedtak
17/18 Kontrollutvalgets uttalelse
til Innherred samkommunes
årsregnskap for 2017

18/18 Kontrollutvalgets uttalelse
til Verdal kommunes årsregnskap
for 2017

Protokollen fra dagens møte godkjennes.

Ja

Referatsakene tas til orientering.
1. Kontrollutvalget har hørt administrasjonens
redegjørelse og tar den til orientering.
2. Undersøkelsen kontrollutvalget har bestilt hos
revisor går som tidligere forutsatt, jf.
sak 13/18.
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til
etterretning.

Ja
Ja

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering

Ja

1. Kontrollutvalget tar saken til orientering.
2. Kontrollutvalget ønsker en ny orientering i
septembermøtet.

Ja

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

1. Kontrollutvalget tar Innherred samkommunes
årsberetning for 2017 til orientering.
2. Kontrollutvalget vedtar vedlagte forslag til uttalelse
til kommunestyret vedrørende
Innherred samkommunes årsregnskap for 2017.
3. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret
for fremleggelse i forbindelse med
behandlingen av årsregnskapet for Innherred
samkommune.
1. Kontrollutvalget vedtar vedlagte forslag til uttalelse
til årsregnskapet for Verdal
kommunes årsregnskap for 2017.

Ja
Se KU sak 36/18

Pkt 2, se sak KU
sak 27/18
Ja

Ja

Ja
Pkt 4:

19/18
20/18

21/18
22/18
26/6

23/18
24/18
25/18
26/18
27/18

28/18

19/18 Orientering fra rådmannen
vedrørende kommunens økonomi
så langt i år
20/18 Orientering fra sekretær
vedrørende
kontrollutvalgskonferansen 2018 i
regi av NKRF
21/18 Eventuelt
22/18 Godkjenning av dagens
protokoll
23/18 Referatsaker
24/18 Kommunens praksis og
kriterier for å tilby brukerstyrt
personlig assistanse
25/18 Orientering vedrørende
rapport om kvalitetsavvik
26/18 Orientering fra rådmannen
vedrørende internkontrollen
27/18 Orientering fra rådmannen
om status i sak vedrørende
gjødsel-lekkasje - oppfølging av
sak
28/18 Orientering fra rådmannen
vedrørende kommunens

2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret –
med kopi til formannskapet – for
fremleggelse i forbindelse med behandlingen av
årsregnskapet.
3. Kontrollutvalget tar ”Årsberetning for Verdal
kommune for 2017” til orientering.
4. Kontrollutvalget forutsetter at rådmannen vil gripe
tak i revisors merknader og utbedrer de nevnte
mangler. Kontrollutvalget ber om en orientering fra
rådmannen om hvilke tiltak som er iverksatt i sitt første
møte i 2019.
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

se KU sak 1/19

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

Ja

Det var ingen eventueltsaker.
Protokollen fra dagens møte godkjennes

Ok
Ja

Referatsakene tas til orientering
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

JA
Ja

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

Ja

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

Ja

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

Ja

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

Ja

Ja

29/18

30/18

31/18
32/18
33/18

34/18
35/18
21/9

36/18

systemer og rutiner for håndtering
av eksterne varsler
29/18 Orientering fra rådmannen
vedrørende beredskapsplan etter
avviklingen av Innherred
samkommune
30/18 Orientering fra rådmannen
vedrørende midlertidig
deponering av masse nord for
boligområde på Ørmelen
31/18 Orientering fra rådmannen
vedrørende budsjett og
økonomiarbeidet
32/18 Orientering fra revisor
vedrørende status mht. pågående
selskapskontroll
33/18 Orientering fra revisor status mht. forvaltningsrevisjon

34/18 Eventuelt
35/18 Godkjenning av
møteprotokoll
36/18 Forvaltningsrevisjon
teknisk drift, offentlige
anskaffelser mv.

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

Ja

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

Ja

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

Ja

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

Ja

1. Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til
orientering.
2. Kontrollutvalget ber revisor utarbeide forslag til et
forvaltningsrevisjonsprosjekt vedrørende vold og
trusler i skolen.

Ja
Pkt 2,
Se KU sak 37/19

Protokoll fra dagens møte godkjennes.
Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonen til orientering
og oversender den til kommunestyret for politisk
behandling med følgende innstilling:
1. Kommunestyret ber rådmannen sørge for at
kommunale retningslinjer og veileder for offentlige
anskaffelser legges til grunn og etterleves for
anskaffelser, spesielt for anskaffelser under nasjonal
terskelverdi.
2. Kommunestyret ber rådmann påse at
dokumentasjonsplikten i forbindelse med anskaffelser
overholdes.

Ok
Ja
Ja
KST 84/18
Pkt 5,
se KU sak 2/19

37/18

37/18 Prosjektplan - Vold og
trusler i skolen

38/18

38/18 Uavhengighetserklæring
oppdragsansvarlig
regnskapsrevisor
39/18 Status og plan for
gjennomføring av finansiell
revisjon i Verdal kommune
40/18 Forslag til kontrollutvalgets
budsjett for 2019

39/18
40/18

41/18
42/18

41/18 Referatsaker
42/18 Eventuelt

43/18

43/18 Godkjenning av protokoll

3. Kommunestyret ber rådmannen sørge for at rutiner i
forbindelse med anskaffelser etterleves, og om
nødvendig, endre gjeldende rutiner og/eller utarbeide
nye rutiner, for å sørge at etterlevelsen oppfyller
kommunens eget regelverk.
4. Kommunestyret ber rådmannen merke seg
rapportens øvrige merknader og funn.
5. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget
tilbakemelding om oppfølging av rapporten i
kontrollutvalgets møte i februar 2019.
6. Kommunestyret tar for øvrig rapporten til orientering
Kontrollutvalget legger fremlagt prosjektplan til grunn
og bestiller forvaltningsrevisjon av vold og trusler i
skolen med fokus på angitt problemstilling.
Kontrollutvalget ber om at forvaltningsrevisjonen
gjennomføres med en ressursramme på 300 timer.
Forvaltningsrevisjonen må leveres utvalgets
sekretariat 2 uker før kontrollutvalgets siste møte før
sommeren i 2019.
Kontrollutvalget legger revisors egenvurdering til grunn
og godtgjør med dette at kravet i revisjonsforskriften,
er oppfylt.
Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering
Kontrollutvalget vedtar forslag til budsjett for 2019.
Forslag til budsjett for kontrollutvalget 2019
oversendes kommunestyret med kopi til
formannskapet og skal følge formannskapets
innstilling til behandling i kommunestyret.
Referatsakene tas til orientering.
Kontrollutvalget ber sekretariatet utrede egen sak for
hver av henvendelsene og legge disse frem til
behandling til kontrollutvalgets neste møte.
Protokollen godkjennes

Ja
Se KU sak 21/19

Ja
Ja
Ja

Ja
Se møte den
13/11
Ja

13/11

44/18
45/18
46/18

44/18 Godkjenning av
møteprotokoll
45/18 Referatsaker
46/18 Henvendelse om
ekspropriasjon av tomt.

47/18

47/18 Henvendelse om
støyplager fra næringsvirksomhet

48/18

48/18 Behov for ekstra møte i
kontrollutvalget som følge av stor
saksmengde.
49/18 Eventuelt
50/18 Klage på saksutredning
ifm. detaljregulering av Trones
gård.
51/18 Klage på kommunale
anskaffelser av bil.

49/18
50/18
51/18

Protokollen fra kontrollutvalgets møte 21.9.2018
godkjennes
Referatsakene tas til orientering.
Kontrollutvalget ber rådmannen orientere utvalget om
hvordan kommunen behandler og
gjennomfører ekspropriasjon av tomter.
Kontrollutvalget ber rådmannen orientere utvalget om
bestemmelser og plikter er etterlevd i
forelagt sak. Videre ber kontrollutvalget rådmannen
vurdere om 10 års fristen er passert, jf. pbl. §
16 – 2, og om så er tilfelle, hvilke konsekvenser dette
kan få.
Kontrollutvalget ber rådmannen redegjøre for
kommunens veiledningsplikt. Videre bes
rådmannen vurdere om denne er overholdt i denne
sak.
Kontrollutvalget ber rådmannen redegjøre om status
og oppfølging av både klager om støy fra
sentrum terrasse II og behandlingen av søknaden om
bruksendring for treningssenteret.
Kontrollutvalget ber rådmannen redegjøre for
kommunens sanksjonsmuligheter når plikten til å
søke om bruksendring ikke etterkommes.
Kontrollutvalget avholder møte den 7. desember 2018.

. Kontrollutvalget ser ikke grunnlag for å gå videre med
saken
Kontrollutvalget ber rådmannen redegjøre for at
anskaffelser av biler skjer i henhold til gjelden
rammeavtale.
Kontrollutvalget ber rådmannen legge frem en detaljert
oversikt over bilanskaffelser

Ja
Ja
Ja
Se KU sak 3/19

Ja
Se KU sak 53/18
og 23/19

Ja
Ok
Ja
Ja
Se KU sak 54/18

21/12

52/18
53/18

54/18

55/18
56/18

innenfor de aktuelle bilkategorier i tildelingsavtalen,
stemmer overens med faktiske
bilanskaffelser.
Kontrollutvalget ber rådmannen redegjøre for rutiner
kommunen har for å dokumentere
korrespondanse med potensielle tilbydere og eventuell
veiledning disse får for å kunne delta i
fremtidige anbudskonkurranser.
Kontrollutvalget ber rådmannen redegjøre for årsaken
til at ny rammeavtale for bilanskaffelser
ikke er utlyst og videre for status i denne forbindelse
52/18 Godkjenning av
Protokollen for kontrollutvalgets møte 13.11.2018
møteprotokoll fra kontrollutvalgets godkjennes.
møte 13.11.2018
53/18 Orientering fra rådmannen Vedtak: Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse
- Støyplager fra
til orientering. Kontrollutvalget ber rådmannen
næringsvirksomhet.
orientere utvalget om status i saken løpet av første
halvår 2019.
54/18 Orientering fra rådmannen 1. Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til
- Kommunal anskaffelse av bil
orientering.
2. Kontrollutvalget ber sekretariatet merke seg innspill
og spørsmål fra utvalgets medlemmer.
3. Kontrollutvalget ber sekretariatet i samråd med
sekretariatet for Levanger kommune, legge frem en
sak om bestilling av en undersøkelse i forbindelse med
kommunal anskaffelse av biler til neste møte.
55/18 Kontrollutvalgets rolle og
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.
mandat
56/18 Forslag til årsplan og
Kontrollutvalget vedtar årsplan for 2019.
møtedatoer for 2019
Kontrollutvalget ber sekretariatet organisere
enhetsbesøk eller orientering fra; kommuneoverlegen,
hjemmesykepleien og Innherred innkjøp.
Kontrollutvalget vedtar følgende møtedatoer for 2019:
· Fredag 18.januar · Mandag 18.mars · Mandag 6. mai

Ja
Ja
Se KUsak 23/19
Ja
Se KU sak 7/19
og 12/19

Ja
Ja

57/18
58/18
59/18

· Mandag 17. juni · Mandag 16.september · Mandag
18.november Møtene starter kl. 09:00
57/18 Referatsaker
Referatsakene tas til orientering.
58/18 Eventuelt
Ingen forslag fremmet.
59/18 Godkjenning av
Protokollen fra kontrollutvalgets møte 21.12.2018
møteprotokoll fra kontrollutvalgets godkjennes.
møte 21.12.2018.

Ja
Ok
Ja

2017
Dato
14/2

SAK

TITTEL

VEDTAK I KONTROLLUTVALGET

01/17
02/17

Referatsaker
Orientering fra rådmannen
vedrørende orientering gitt til
komite mennesker og livskvalitet
den 18.01.17

Referatene tas til orientering
1. Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til
orientering.
2. Kontrollutvalget ber om at det blir sendt et brev til
Bjørn S. Hojem som besvarer de spørsmål som ble
reist.

Orientering fra rådmannen
vedrørende pågående prosesser
knyttet til avviklingen av
Innherred samkommune
Orientering fra rådmannen
vedrørende internkontrollen

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

Ja

1. Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til
orientering.
2. Kontrollutvalget ber om kopi av den løpende
avviksrapporteringen til arbeidsmiljøutvalget.

Ja

Orientering fra revisor - Status for
arbeidet med forvaltningsrevisjon
Bestilling av forvaltningsrevisjon godkjenning av prosjektplan

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

Ja

1. Kontrollutvalget ønsker å avgrense prosjektet til
prosessene knyttet til planlegging av og den
senere utlysning på Doffin av prosjekt knyttet til det
såkalte helsehuset.
2. Kontrollutvalget ber revisor spisse prosjektet iht.
dette og legge fram nytt forslag til prosjektplan i
neste møte.

Ja
Se KU 18/17

Orientering fra revisor - Status for
arbeidet med regnskapsrevisjon

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

Ja

03/17

04/17

05/17
06/17

07/17

Følges
opp:

Ferdigbehandlet
JA
Pkt 2 ?

Pkt 2 ?

08/17

Kontrollutvalgets årsrapport for
2016

1. Det fremlagte forslag til ”Kontrollutvalgets
årsrapport for 2016” vedtas som kontrollutvalgets
årsrapport for 2016.
2. Årsrapporten oversendes kommunestyret.

Ja
KST 24/17

Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret
Kommunestyret tar ”Kontrollutvalgets årsrapport for
2016” til orientering.
09/17

24/4

10/17
11/17

12/17
13/17

14/17

Kontrollutvalgets budsjett for
2017

Eventuelt
Referatsaker
Orientering fra rådmannen
vedrørende pågående prosesser
knyttet til avviklingen av
Innherred samkommune
Orientering fra revisor kommunalt regnskap og
kommunal revisjon
Orientering fra rådmannen
vedrørende rådmannens tilbake
rapportering til kommunestyret
mht. status for kommunestyrets
vedtak
Kontrollutvalgets uttalelse til
Verdal kommunes årsregnskap
for 2016

1. Kontrollutvalget vedtar følgende detaljbudsjett for
kontroll og tilsyn for 2017: (1.544.000)
2. Kontrollutvalget ber rådmannen om å foreta de
nødvendige budsjettekniske registreringer.

Ja

Referatene tas til orientering.

Ok
Ja

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

Ja

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

Ja

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

Ja

1. Kontrollutvalget vedtar vedlagte forslag til uttalelse
til årsregnskapet for Verdal kommunes
årsregnskap for 2016.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret
– med kopi til formannskapet – for fremleggelse i
forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.

Ja

3. Kontrollutvalget tar ”Årsberetning for Verdal
kommune for 2016” til orientering.
15/17

Orientering fra rådmannen
vedrørende anskaffelser av
asfalt-, masse- og maskintjenester
Renovasjon – Orientering fra
rådmannen
Kommunens planarbeid knyttet til
Tromsdalen - administrasjonens
svar

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

Ja

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

Ja

1. Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til
orientering.
2. Kontrollutvalget ber sekretær utarbeide svarbrev til
Nils Georg Leirset og Naturvernforbundet i Verdal
basert på signalene gitt i møte.

Ja
Pkt 2, Brev av
19/5-17

18/17

Bestilling til revisor Gjennomgang av planlegging og
utlysning av helsehuset i Verdal

Kontrollutvalget godkjenner det vedlagte forslag til
prosjektplan og ber revisor iverksette prosjektet iht.
denne. Kontrollutvalget ber imidlertid om at
prosjektrapporten ferdigstilles slik at den kan
behandles av kontrollutvalget i neste møte.

Ja
KU sak 24/17

19/17

Rapport etter gjennomført
selskapskontroll - Stiklestad
Nasjonale Kultursenter AS

1. Kontrollutvalget slutter seg til Rapport
selskapskontroll – Stiklestad Nasjonale
Kultursenter (SNK) AS.
2. Rapporten sendes deltakende kommuner i
konsoliderte museer i SNK til orientering
3. Rapporten oversendes kommunestyret for videre
behandling
Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret
1.
Kommunestyret tar Rapport selskapskontroll –
Stiklestad Nasjonale Kultursenter (SNK) AS til
orientering.
2.
Kommunestyret ber rådmannen om å
videreutvikle kommunens eiermelding

Ja
KST 48/17 i
møtet 29.5.2017

16/17
17/17

Oppfølging:
Pkt 2:
Eiermelding:
KST 85/18
Pkt 3:
Omtalt i
KST-sak 2/20

12/6

20/17
21/17

Eventuelt
Referatsaker
Orientering fra rådmannen
vedrørende Stekke kafe

3.
Kommunestyret ber ordfører å følge opp
følgende anbefalinger gjennom selskapets
generalforsamling:
a. Å arbeide med å sikre og bevare
gjenstander, gjennom å sikre tilfredsstillende
deponi for samlingene.
b. Å utnytte potensialet for samarbeid mellom
museene om fag og samlingsforvaltning,
herunder et system for mottak og oversikt over
gjenstander.
c. Å utarbeide langtidsplaner for museene, som
kan danne grunnlaget for økt faglig samarbeid.
d. Å sikre dialogen med selskapets
interessenter, herunder eierselskapene og
tilskuddskommunene som ikke er eiere i SNK.
Forholdet mellom lokal og sentral styring av
selskapet er en utfordring, og da spesielt
knyttet til forholdet mellom eierstyrer og
driftsselskap, og forholdet til
tilskuddskommunene som ikke er med på
eiersiden i SNK.
e. Å drøfte spørsmålet om man kan bryte
koblingen mellom historiske bevilgninger og
overføringer, slik at den konsoliderte enheten
har rom for helhetlige og strategiske
disposisjoner.
4.
Kommunestyret ber om en skriftlig
tilbakemelding innen 01.04.2018 på hvordan
anbefalingene er fulgt opp og hvordan disse er tenkt
fulgt opp fremover.

(pkt 4 ikke omtalt
i egen sak, men
p.t. generelt mye
på gang ifh til
SNK og
organisering)

Referatene tas til orientering.

ok
Ja

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

Ja

22/17

23/17

24/17

Orientering fra rådmannen
vedrørende fylkesmannens
tilsynsrapport - Tildeling av
langtidsopphold i sykehjem
Orientering fra rådmannen
vedrørende generelle føringer og
rutiner for ansatte når det gjelder
anskaffelser til kommunen
Revisors rapport - Gjennomgang
av planlegging og utlysning av
helsebygget i Verdal

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

Ja

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

Ja

1. Kontrollutvalget slutter seg til revisors rapport og
videresender den til kommunestyret for videre
behandling.
2. Kontrollutvalget ber Astrid Tromsdal presentere
saken i kommunestyret på kontrollutvalgets vegne.

Ja
KST sak 70/17

Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret
1. Kommunestyret tar rapporten til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen merke seg
revisors funn.
25/17

11/9

26/17
27/17

28/17

Kontrollutvalgets arbeid høsten
2017 og 2018

1. Kontrollutvalget ønsker en orientering om kvalitets
og avviksrapporteringen til AMU i førstkommende
møte.
2. Kontrollutvalget ber kommuneadvokaten om en
orientering om kommunelovens §27 i neste møte.

Pkt 1, sak 29/17

Eventuelt
Referatsaker

Ingen
Referatene tas til orientering.

Ok
Ja

Orientering fra rådmannen
vedrørende pågående prosesser
knyttet til avviklingen av
Innherred samkommune
Orientering fra rådmannen
vedrørende kommunens økonomi

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

Ja

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

Ja

Pkt 2?

29/17
30/17

31/17
32/17
33/17
34/17

35/17
36/17

Orientering fra rådmannen
vedrørende kvalitets- og
avviksrapporteringen til AMU
Orientering vedrørende
problemstillinger knyttet til kvalitet
og kontroll for innkjøp og
anskaffelser
Oppdragsansvarlig
regnskapsrevisor – den årlige
uavhengighetserklæring
Orientering fra revisor vedr.
revisjonsstrategien for
regnskapsrevisjon 2017
Oppdragsansvarlig
forvaltningsrevisor – den årlige
uavhengighetserklæring
Selskapskontroll vedrørende
Innherred Renovasjon IKS fastsetting av temaer for
prosjektet
Kontrollutvalgets arbeid høsten
2017 og 2018

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

Ja

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

Ja

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til
etterretning.

Ja

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til
etterretning.

Ja

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til
etterretning.

Ja

Kontrollutvalget ber revisor utarbeide et forslag til
prosjektplan i tråd med diskusjonen i møte og det
fremlagte diskusjonsgrunnlag.

Ja
Se KU sak 46/17
og 6/19

Kontrollutvalget ber sekretær legge fram forslag til
årsplan/møteplan for 2018 i tråd med tidligere praksis.

Ja
Se KU sak 49/17

Kontroll og tilsyn - forslag til
driftsbudsjett 2018

1. Kontrollutvalget slutter seg til det framlagte forslag
til driftsbudsjett for 2018 for kontrollutvalget - med
en total ramme på kr. 1 593 000.

Ja

Budsjettforslaget tar ikke høyde for et eventuelt
ekstraordinært ressursbehov i
kontrollsammenheng.
2. Forslaget oversendes rådmannen for videre
behandling i samsvar med § 18 i forskrift om
kontrollutvalg.

Eventuelt

Møte ble lukket, jf. kommunelovens §31 4 og 5 – se
også forvaltningslovens § 13 og offentleglova §14.

Ja

Kontrollutvalgets leder ga en orientering om
henvendelser til kontrollutvalget.
13/11

37/17

Referatsaker

Referatene tas til orientering.

Ja

38/17

Orientering fra rådmannen
vedrørende kommunikasjon i
forbindelse med legesenter i
planlagt helsebygg
Orientering fra rådmannen helsehuset
Orientering fra rådmannen arbeidsmiljø
Orientering fra rådmannen sykefravær
Orientering fra rådmannen avviklingen av ISK
Orientering fra rådmannen anskaffelser og innkjøp
Orientering fra Brann og Redning
Orientering fra ordfører - lukking
av møter, taushetsplikt og
varsling
Selskapskontroll vedrørende
Innherred Renovasjon IKS forslag til prosjektplan

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

Ja

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

Ja

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

Ja

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

Ja

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

Ja

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

Ja

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

Ja
Ja

Kontrollutvalget godkjenner det fremlagte forslag til
prosjektplan og ber revisor gjennomføre prosjektet iht.
denne.

Ja
Se KU sak 6/19

Innstilling på valg av revisor

Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret
for videre behandling.

Ja
Se KST sak
114/17

39/17
40/17
41/17
42/17
43/17
44/17
45/17
46/17

47/17

Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret

Revisjon Midt-Norge SA velges som revisor for Verdal
kommune fra 01.01.2018.
48/17
49/17

50/17

Orientering fra revisor - status for
revisjonsarbeidet
Kontrollutvalgets årsplan /
møteplan for 2018

Eventuelt
Referatsaker

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering

Ja

1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til
Årshjul – møteplan 2018
2. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til
årsplan 2018 for sin virksomhet i 2018.
3. Kontrollutvalget ber rådmannen merke seg
kontrollutvalgets møtedatoer og ønskede
orienteringer fra administrasjonen.
4. Kontrollutvalgets Årshjul – møteplan 2018 og
årsplan 2018 oversendes kommunestyret til
orientering.

Ja

Det var ingen saker til eventuelt
1. Referatet tas til orientering.
2. Kontrollutvalget ber om en orientering i
førstkommende møte fra rådmannen vedrørende
hvilke endringer regelendringene medfører for
kommunen, jf. referat nr. 1.

Ok
Pkt 2 ?

(GDPR)
51/17

Henvendelser til kontrollutvalget

1. Kontrollutvalgets leder utarbeider et notat som
oppsummerer henvendelsene til kontrollutvalget.
2. Notatet legges fram for kontrollutvalget i neste
møte.

Ja
Se KU-sak 54/17

52/17

Orientering fra
bedriftshelsetjenesten
Eventuelt

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

Ja

Det var ingen saker under eventuelt.

Ok

053/17 Referatsaker

Referatene tas til orientering.

Ja

53/17

2016
Dato
17/2

54/17

054/17 Henvendelser til
kontrollutvalget - oppfølging

U.off.
Vedtak var i 4 punkt med underpunkter
2 skulle RM svar ut
2 skulle revisor svare ut.

JA
Se KU sak
03/18 og 04/18

55/17

055/17 Oppdatering av årshjul årsplan for 2018
Eventuelt

Saken utsettes til neste møte

?

Det var ingen saker under eventuelt.

ok

SAK

TITTEL

VEDTAK I KONTROLLUTVALGET

01/16

Referatsaker

Referatene tas til orientering.

02/16

Skifte av oppdragsansvarlig
regnskapsrevisor

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til
etterretning, og har ingen merknader til
oppdragsansvarlig regnskapsrevisors
vurdering av sin egen uavhengighet.

JA

03/16

Kontrollutvalgets årsrapport for
2015

1. Det fremlagte forslag til

Ja
KST sak 24/16

”Kontrollutvalgets årsrapport
for 2015” vedtas som
kontrollutvalgets årsrapport for
2015.
2. Årsrapporten oversendes kommunestyret.
Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret

Følges
opp:

Ferdigbehandlet
JA

Kommunestyret tar ”Kontrollutvalgets årsrapport for
2015” til orientering.

20/4

04/16

Kontrollutvalgets budsjett for
2016

05/16

Rapport etter forbundsbasert
kvalitetskontroll

1. Kontrollutvalget vedtar følgende detaljbudsjett for

kontroll og tilsyn for 2016: (1.512.000)
2. Kontrollutvalget ber rådmannen om å foreta de
nødvendige budsjettekniske registreringer
Kontrollutvalget tar rapport etter ekstern
kvalitetskontroll til orientering

Ja

Ja

Eventuelt

Ønskede saker til kontrollutvalget
• Oppfølging av politiske vedtak fra
kommunestyret og komiteer (KPS og KML)
• Hvordan benyttes avvikssystemet som
grunnlag i den overordnede analysen ifm
forvaltningsrevisjon

JA
KU-sak 9/16 og
sak 2/17.
KU-sak 10/16

06/16

Referatsaker

Referatene tas til orientering.

Ja

07/16

Orientering fra revisor kommunalt regnskap og
kommunal revisjon
Kontrollutvalgets uttalelse til
Verdal kommunes årsregnskap
for 2015

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

Ja

1. Kontrollutvalget vedtar vedlagte forslag til uttalelse
til årsregnskapet for Verdal kommunes
årsregnskap for 2015.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret
– med kopi til formannskapet – for fremleggelse i
forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.
3. Kontrollutvalget tar ”Årsberetning for Verdal
kommune for 2015” til orientering.

Ja

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

Ja

08/16

09/16

Orientering fra rådmannen
vedrørende rådmannens tilbake
rapportering til kommunestyret

10/16

11/16

23/6

mht. status for kommunestyrets
vedtak
Plan for forvaltningsrevisjon status for arbeidet

1. Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til
orientering.
2. Kontrollutvalget slutter seg til saksbehandlers
vurderinger med hensyn til forvaltningsrevisjon.

Ja
Se KU sak 16/16

Plan for selskapskontroll - status
for arbeidet

1. Kontrollutvalget tar saken til orientering.
2. Kontrollutvalget ber revisor spesielt belyse
følgende i forbindelse med den overordnede
analysen:
a. Innherred Renovasjon IKS
b. Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS

Ja
Se KU sak 17/16

Eventuelt

Det var ingen eventuelt saker

ok

12/16

Referatsaker

13/16

Orientering fra rådmannen
vedrørende rådmannens
oppfølging av rapporten
"Forvaltningsrevisjon - økonomisk
internkontroll"
Orientering fra rådmannen
vedrørende arbeidsmiljø og
sykefravær
Rapport etter gjennomført
forvaltningsrevisjon

14/16
15/16

«Forvaltningsrevisjon –
kommunen som arbeidsgiver»

1. Referatene tas til orientering.
2. Rådmannen innkalles til neste møte for å
orientere om hvordan vedtaket om pålegg er
fulgt opp.

Ja

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

Ja

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

Ja

Kontrollutvalget slutter seg til rapporten
«Forvaltningsrevisjon – kommunen som arbeidsgiver»
og videresender den til kommunestyret for videre
behandling.
Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret

Ja
Se KST sak
64/17

Kommunestyret tar rapporten «Forvaltningsrevisjon –
kommunen som arbeidsgiver» til etterretning, og ber
rådmannen arbeide videre med de omhandlede
temaer.
16/16

Plan for forvaltningsrevisjon

1. Kontrollutvalget slutter seg til plan for
forvaltningsrvisjon for Verdal kommune 20162019.
2. Forslaget til plan for forvaltningsrevisjon for
perioden 2016 – 2019 oversendes kommunestyret
med slik innstilling til vedtak:

Ja
KST 66/17

1. Kommunestyret slutter seg til det fremlagte
forslag til plan for forvaltningsrevisjon for
perioden 2016 – 2019.
2. Kommunestyret vedtar med utgangspunkt i
fremlagt plan slikt forvaltningsrevisjonsprosjekt
i prioritert rekkefølge:
1) Pleie og omsorg,
2) Planlegging og vedlikehold av
kommunal eiendom, veier og anlegg
3) Oppvekst
3. Kommunestyret gir kontrollutvalget selv
myndighet til å gjøre endringer i planperioden.
17/16

Plan for selskapskontroll

1. Kontrollutvalget slutter seg til planen og
videresender den til kommunestyret for videre
behandling.
Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret
1. Kommunestyret godkjenner plan for
selskapskontroll for Verdal kommune – 2016-2019,
med slik prioritering av prosjekter:

Ja
KST 65/17

a. Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS
b. Innherred Renovasjon IKS
c. Veksttorget AS
2. Kommunestyret gir kontrollutvalget selv myndighet
til å gjøre endringer i planperioden.
18/16
19/16
20/16
21/16
22/16
23/16

24/16

Eventuelt
Referatsaker

Referatene tas til orientering.

Ok
Ja

Orientering fra rådmannen
vedrørende kommunens økonomi
Oppdragsansvarlig
regnskapsrevisor – den årlige
uavhengighetserklæring
Orientering fra revisor vedr.
revisjonsstrategien for
regnskapsrevisjon 2016
Oppdragsansvarlig
forvaltningsrevisor – den årlige
uavhengighetserklæring
Bestilling av selskapskontroll

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

Ja

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

Ja

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

Ja

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

Ja

Kontrollutvalget godkjenner forslaget til prosjektplan og
ber revisor iverksette prosjektet «Stiklestad Nasjonale
Kultursenter AS (SNK) – selskapskontroll med
forvaltningsrevisjon».

Ja
Se KU sak 19/17

Kontroll og tilsyn - forslag til
driftsbudsjett 2017

1. Kontrollutvalget slutter seg til det framlagte forslag
til driftsbudsjett for 2017 for kontrollutvalget - med
en total ramme på kr. 1 544 000.

Ja

Budsjettforslaget tar ikke høyde for et eventuelt
ekstraordinært ressursbehov i
kontrollsammenheng.

2. Forslaget oversendes rådmannen for videre
behandling i samsvar med § 18 i forskrift om
kontrollutvalg.
3. Kontrollutvalget stiller en forholdsmessig del av
ressursbehovet mht. forvaltningsrevisjon i
Innherred samkommune til disposisjon for
kontrollutvalget i Innherred samkommune. Dette
punkt forutsetter at Levanger kontrollutvalg treffer
tilsvarende vedtak mht. ressursavståelse til
Innherred samkommunes kontrollutvalg.

21/11

Eventuelt

Kontrollutvalget diskuterte ukedag for sine møter.
Kontrollutvalget ønsker sine møter lagt til mandager.
Kontrollutvalgets sekretær fastsetter dato for
førstkommende møte i samråd med kontrollutvalgets
leder.

ok

25/16

Referatsaker

1. Referatene tas til orientering.
2. Kontrollutvalget viser til referatsakene 1 og 2 og
finner det uheldig at prosjektet ble kunngjort på
Doffin før prosjektet er behandlet politisk.
3. Kontrollutvalget forutsetter at regelverket knyttet til
offentlige anskaffelser til enhver tid blir etterlevd.
4. Kontrollutvalget ønsker å gå dypere i saken, og ber
revisor utarbeide et forslag til prosjektplan til
godkjenning i neste møte - i dialog med
kontrollutvalgets leder og sekretær.

Ja
Se KU sak
6/17 og 18/17

26/16

Orientering fra administrasjonen
vedrørende avviksrapportering

1. Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til
orientering.
2. Kontrollutvalget ber om en presentasjon av
avvikssystemet i neste møte.

Ja
Pkt 2, se KU-sak
4/17

27/16

Orientering fra administrasjonen
vedrørende henvendelser fra Nils

1. Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til
orientering.

Ja

28/16
29/16
30/16

Georg Leirset og
Naturnvernforbundet i Verdal

2. Saken utsettes til neste møte i påvente av det
etterspurte notat fra administrasjonen.

Pkt 2, se KU-sak
17/17

Orientering fra revisor - Status for
arbeidet med forvaltningsrevisjon
Orientering fra revisor - Status for
arbeidet med regnskapsrevisjon
Kontrollutvalgets årsplan /
møteplan for 2017

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

JA

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

JA

1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til
Kontrollutvalgets møteplan / årsplan for 2017 for
sin virksomhet i 2017.
2. Kontrollutvalget ber rådmannen merke seg
kontrollutvalgets møtedatoer og ønskede
orienteringer fra administrasjonen.
3. Kontrollutvalgets årsplan oversendes
kommunestyret til orientering.

JA

Eventuelt

Kontrollutvalget diskuterte henvendelser medlemmene
har mottatt vedrørende arbeidsmiljøet i
kommunestyret.

ok

Etter kommunevalget i september 2015

2015
Dato
6/11

SAK

TITTEL

VEDTAK I KONTROLLUTVALGET

Følges
opp:

Ferdigbehandlet
Ja

031/15

Referatsaker

Referatene tas til orientering.

032/15

Overordnet analyse og plan for
forvaltningsrevisjon – oppstart

1. Kontrollutvalget ber revisor igangsette arbeidet
med overordnet analyse.
2. Kontrollutvalget ber om å bli holdt orientert
underveis.
3. Forslaget til plan for forvaltningsrevisjon skal
legges fram for kontrollutvalget til behandling i
løpet av første halvår 2016. Kontrollutvalget
inviterer ordføreren og rådmannen til en dialog om
forvaltningsrevisjon i forbindelse med dette.

Ja
Se KU sak 16/17

033/15

Overordnet analyse og plan for
selskapskontroll - oppstart

1. Kontrollutvalget ber revisor igangsette arbeidet
med overordnet analyse – plan for
selskapskontroll. Overordnet analyse – plan for
selskapskontroll bør sees i sammenheng med
overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon.
2. Kontrollutvalget ber om å bli holdt orientert
underveis.
3. Forslaget til plan for selskapskontroll skal legges
fram for kontrollutvalget til behandling i løpet av 1.
halvår 2016.

Ja
Se KU sak 17/17

034/15

Kontrollutvalgets årsplan /
møteplan for 2016

1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til
Kontrollutvalgets møteplan / årsplan for 2016 for
sin virksomhet i 2016.

Ja

2. Kontrollutvalget ber rådmannen merke seg
kontrollutvalgets møtedatoer og ønskede
orienteringer fra administrasjonen.
3. Kontrollutvalgets årsplan oversendes
kommunestyret til orientering.
035/15
036/15

Orientering fra revisor vedr.
revisjonsstrategien for
regnskapsrevisjon 2015
Forvaltningsrevisjon vedrørende
personal og
organisasjonstjenesten –
orientering fra revisor

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

JA

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

JA,
se KU sak 15/16

Godkjenning av møteprotokoll
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Verdal kommune
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