Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Steinkjer kommune
Arkivsak:

20/333

Møtedato/tid:

12.06.2020 kl. 09:00

Møtested:

Teams

MERK: Møtet avvikles som fjernmøte, i tråd med midlertidig forskrift om gjennomføring av
fjernmøter i folkevalgte organer mv. av 13.3.2020 fastsatt av KMD med hjemmel i
kommuneloven § 11-7 fjerde ledd.
Det vil legges til rette for tilhørere fra publikum og presse.
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
Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.
Steinkjer, 05.06.2020

May Britt Lagesen (sign.)
Leder av kontrollutvalget

Liv Tronstad
seniorrådgiver
Konsek Trøndelag

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

Sakliste
Saksnr.
20/20
21/20
22/20
23/20
24/20
25/20
26/20

Sakstittel
Referatsaker 12.juni 2020
Orientering fra regnskapsrevisor og diskusjon - budsjettpremisser og
budsjettavvik
Selskapskontroll Steinkjerhallen AS - oppfølging av vedtak fra 2019.
Orientering fra kommunedirektøren
Oppfølging av kontrollutvalgets saker pr mai 2020
Planlegging av besøk ved kommunal virksomhet
Informasjons- og kommunikasjonsstrategi
Godkjenning av møteprotokoll

Referatsaker 12.juni 2020
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune

Møtedato
12.06.2020

Saknr
20/20

Saksbehandler Liv Tronstad
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
20/42 - 4
Forslag til vedtak:
Referatsakene tas til orientering.

Vedlegg
Oversendelse av særutskrift - Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024
Oversendelse av særutskrift - 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
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.
Særutskrift - KST vedtak plan for Forvaltningsrevisjon
2.
Særutskrift - KST vedtak plan for Eierskapskontroll
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

MØTEBOK
Saksgang
Utvalg
Kommunestyre

Møtedato
27.05.2020

Utvalgssak
25/20

Arkivsaksnr: 2020/8653
Saksbehandler: Kari Aarnes
Fagstableder: kontorsjef Kari Aarnes
Ansvarlig leder: assisterende kommunedirektør Svein Åge Trøbakk
PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2020-2024
Vedlegg:
1
Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024
2
RMN - Risiko og vesentlighetsvurdering - Steinkjer
3
Vedtaksbrev

Kontrollutvalgets forslag til vedtak:
1. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024, og slutter
seg til kontrollutvalgets prioriteringer i planen:
1. Vann og Avløp
2. Kulturtilbudet til barn og unge
3. Steinkjer Næringsselskap AS
4. Rus- og psykiatri
5. Avvik og avviksmeldinger
6. Følgende fire prosjekter prioriteres i uprioritert rekkefølge:
· Kvalitet i skolen
· Tidlig innsats
· Inn-Trøndelag Vekst AS
· Barnevern
2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i
prioriteringsrekkefølgen.

Behandling i Kommunestyre - 27.05.2020:
Christine Agdestein (H) foreslo følgende forslag til endring i rekkefølge i prioriteringer:
1. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024, med følgende prioriteringer i planen:
1. Rus- og psykiatri
2. Vann og Avløp
3. Kulturtilbudet til barn og unge
4. Steinkjer Næringsselskap AS
5. Avvik og avviksmeldinger
6. Følgende fire prosjekter prioriteres i uprioritert rekkefølge:
· Kvalitet i skolen
· Tidlig innsats
· Inn-Trøndelag Vekst AS
· Barnevern
Votering:
Ved alternativ votering mellom kontrollutvalgets innstilling og forslaget fremma av Agdestein fikk
kontrollutvalgets innstilling 55 stemmer (22 Sp, 13Ap) og ble vedtatt mot 12 stemmer (3H, 3R, 2FrP, 2SV, 1V,
1MDG) avgitt for forslaget fremmet av Agdestein.
Vedtak i Kommunestyre 27.05.2020:
1.Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024, og slutter seg til kontrollutvalgets
prioriteringer i planen:
1) Vann og Avløp
2) Kulturtilbudet til barn og unge
3) Steinkjer Næringsselskap AS
4) Rus- og psykiatri
5) Avvik og avviksmeldinger
6) Følgende fire prosjekter prioriteres i uprioritert rekkefølge:
· Kvalitet i skolen
· Tidlig innsats
· Inn-Trøndelag Vekst AS
· Barnevern
2.Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i prioriteringsrekkefølgen.

Saksopplysninger:
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune behandlet sak 17/20 i møte den 4. mai 2020.
Det ble fattet vedtak i saken som nå legges frem for kommunestyret til videre behandling.

MØTEBOK
Saksgang
Utvalg
Kommunestyre

Møtedato
27.05.2020

Utvalgssak
24/20

Arkivsaksnr: 2020/8660
Saksbehandler: Kari Aarnes
Fagstableder: kontorsjef Kari Aarnes
Ansvarlig leder: assisterende kommunedirektør Svein Åge Trøbakk
PLAN FOR EIERSKAPSKONTROLL 2020-2024
Vedlegg:
1
Plan for eierskapskontroll 2020-2024- plandokument
2
RMN - Risiko og vesentlighetsv. kap 4.3
3
Vedtaksbrev

Kontrollutvalgets forslag til vedtak:
1. Kommunestyret vedtar plan for eierskapskontroll 2020-2024 og slutter seg til kontrollutvalgets
prioriteringer i planen:
1) Eiermelding og eierstyring, der nye Steinkjer ses under ett.
2) Steinkjer Næringsselskap AS
3) Brannvesenet Midt IKS
4) Dampsaga Bad AS
2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i planen
Behandling i Kommunestyre - 27.05.2020:
Kontrollutvalgets forslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak i Kommunestyre 27.05.2020:
1. Kommunestyret vedtar plan for eierskapskontroll 2020-2024 og slutter seg til kontrollutvalgets
prioriteringer i planen:
1) Eiermelding og eierstyring, der nye Steinkjer ses under ett.
2) Steinkjer Næringsselskap AS

3) Brannvesenet Midt IKS
4) Dampsaga Bad AS
2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i planen

Saksopplysninger:
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune behandlet sak 16/20 i møte den 4. mai 2020.05.06
Det ble fattet vedtak i saken som nå legges frem for kommunestyret til videre behandling.

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
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer
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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 fra regnskapsrevisor og diskusjon - budsjettpremisser
og budsjettavvik
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune

Møtedato
12.06.2020

Saknr
21/20

Saksbehandler Liv Tronstad
Arkivkode
FE - 216
Arkivsaknr
20/70 - 31
Forslag til vedtak
1. Kontrollutvalget tar revisor sin informasjon til orientering.
2. I forbindelse med behandling av revisjonsstrategi 2020, vil kontrollutvalget komme
tilbake til hva utvalget legger i forståelsen av hhv. vesentlige avvik/brudd på
budsjettpremissene og budsjettmessige avvik når det gjelder rapportering og
kontroll.
Vedlegg
Avvik/brudd på budsjett og budsjetpremisser
Saksopplysninger
Revisor vil orientere kontrollutvalget om den pågående revisjonen 2020, samt høre hva
kontrollutvalget legger i begrepet avvik/brudd på budsjettpremisser ifm. ny kommunelov og
regnskapsrevisjon 2020.
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.

AVVIK/BRUDD PÅ BUDSJETT OG BUDSJETTPREMISSER

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.

Selskapskontroll Steinkjerhallen AS - oppfølging av vedtak fra 2019.
Orientering fra kommunedirektøren
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune

Møtedato
12.06.2020

Saknr
22/20

Saksbehandler Liv Tronstad
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
20/322 - 2
Forslag til vedtak
Kontrollutvalget tar informasjonen fra kommunedirektøren til orientering, og anser saken med
dette som avsluttet.
Saksopplysninger
Kontrollutvalget har et ansvar for å påse at kommunestyrets vedtak i tilknytning til
forvaltningsrevisjoner og selskapskontroller med forvaltningsrevisjon blir fulgt opp, og
rapportere dette tilbake til kommunestyret.
Selskapskontroll Steinkjerhallen AS ble behandlet av kommunestyret i gamle Steinkjer i sak
20/19, med følgende vedtak:
1. Kommunestyret tar rapporten til orientering
2. Kommunestyret konstaterer at internkontrollen ikke er tilfredsstillende i selskapet,
og etiske retningslinjer ikke er vedtatt.
3. Kommunestyret ber eierrepresentanten bringe revisors anbefalinger i tre punkt inn i
generalforsamlingen, og påse at disse blir implementert i selskapet.
4. Kommunestyret har merket seg de økonomiske utfordringene som slår inn fra 2022
Revisjonens 3 anbefalinger var:
- å sørge for at selskapet får på plass etiske retningslinjer
- at selskapet etablerer en tilfredsstillende internkontroll
- at det gis tilbud om opplæring i styrearbeid
Kontrollutvalget i gamle Steinkjer har i møte den 4/12-19 sak 38/19, på bakgrunn av sitt
oppfølgingsansvar fått skriftlig og muntlig tilbakemelding fra kommunedirektøren.
I den skriftlige tilbakemeldingen heter det:
· Etiske retningslinjer skal styrebehandles 12. desember-19
· Internkontroll:
Steinkjerhallen har et internkontroll-system igjennom FDV-systemet. I tillegg
kjøres lovpålagte eksterne 3. partskontroller. Det mangler fortsatt noen elementer
for at SH AS har et fullgodt/tilfredsstillende system, men selskapet har et opplegg
for å få på plass dette i løpet av 2019. Både verneombud og ansatte involveres i
prosessen.
· Opplæring i styrearbeid – selskapet melder tilbake at de venter på tilbud om slik
opplæring fra eierne.
Det vil bli tatt kontakt med styret om dette
Kontrollutvalget gjorde slikt vedtak i sak 38/19:
1. Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.
2. Kontrollutvalget anbefaler kontrollutvalget i nye Steinkjer å følge opp saken videre
med en ny tilbakemelding fra rådmannen (kommunedirektøren) innen utgangen av mai
2020

Iht. til vedtakets punkt 2, rapporterer kommunedirektøren den 3. juni 2020 slik etter
tilbakemelding fra daglig leder i Steinkjerhallen AS:
Steinkjerhallen har etablert FDV system hvor internkontroll er integrert. Styret har
godkjent og vedtatt dette.
Etiske retningslinjer ble vedtatt i styremøtet februar 2020.
Styrets medlemmer har fått tilbud og de som hadde behov har deltatt i styrekurs vår
2020.
Vurdering
Kontrollutvalget har et ansvar for å påse at kommunestyrets vedtak i tilknytning til
forvaltningsrevisjoner og selskapskontroller med forvaltningsrevisjon blir fulgt opp, og
rapportere dette tilbake til kommunestyret.
Oppfølgingsansvaret for gamle Steinkjer og Verran tilligger nå kontrollutvalget i nye Steinkjer.
Kommunedirektørens tilbakerapportering svarer ut kommunestyret og kontrollutvalgets
vedtak, og saken kan med dette avsluttes fra kontrollutvalgets side.

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

Møtedato
12.06.2020

Saknr
23/20

Saksbehandler Liv Tronstad
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
20/322 - 1
Forslag til vedtak
Kontrollutvalget tar saken til orientering.
Vedlegg
Kontrollutvalgets vedtak Valgperioden 2019-2023
Saksopplysninger
Kontrollutvalget har et ansvar for oppfølging av egne vedtak, og oppfølging av
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 og frem
til dags dato. I tillegg vedlegges det en oversikt over de saker som ikke er avsluttet fra
kontrollutvalget i gamle Steinkjer. For kontrollutvalget i Verran er alle saker avsluttet.
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 av kontrollutvalget.
Dersom kontrollutvalget selv ikke bestemmer noe annet anbefales kontrollutvalget å ta saken
til orientering.

Steinkjer kommune
Kontrollutvalgets saker
Perioden 2019-2023

2020
Dato
17/1

SAK

TITTEL

VEDTAK I KONTROLLUTVALGET

01/20
02/20

01/20 Referatsaker 17.01.2020
02/20 Kontrollutvalgets rolle og
oppgaver - orientering
03/20 Plan for
forvaltningsrevisjon - bestilling av
risiko og vesentlighetsvurdering

Referatsakene tas til orientering
Kontrollutvalget tar saken til orientering

03/20

28/2

04/20

04/20 Plan for eierskapskontroll bestilling av risiko og
vesentlighetsvurdering

5/20
6/20

05/20 Referatsaker 28.02.2020
06/20 Orientering fra
kommunedirektøren - Steinkjer
sykehjem
07/20 Plan for
forvaltningsrevisjon - Risiko og
vesentlighetsvurdering

7/20

Følges
opp:

Ferdigbehandlet
Ja
Ja

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 28.02.20.
Dokumentet utarbeides innenfor en ressursramme på
60 timer og oversendes sekretariatet innen 14.02.20
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 28.02.20 eventuelt
27.03.20. Dokumentet oversendes sekretariatet innen
14.02.20 eventuelt 13.03.20
Referatsakene tas til orientering
Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til
orientering

Ja
KU sak 7/20 og
17/20

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.Kontrollutvalget vil prioritere følgende områder/tema:

Ja
KU sak 17/20

Rødt:
• Avvik og avviksmeldinger
• Organisasjonsendringer, herunder nye system
som bl.a. IKT

Ja
KU sak 8/20 og
16/20

Ja
Ja

•
•
•
•
•
•
•
•
•
Gult:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tidlig innsats
Voksenopplæring
Integrering og oppfølging av flyktninger
Rus- og psykiatri
Vann- og avløp
Renovasjon
Kultur tilbud til unge
Saksbehandlingsressurser bl.a. landbruk
Selskapskontroll Steinkjer Næringsselskap AS
Boliger for funksjonshemmede, helhetlig og
riktig kompetanse
Offentlige anskaffelser tilbud til unge
Økonomisk internkontroll
Finans
Varsling
Rekrutering
Kommunedirektørens internkontroll
Saksbehandling
Barnevern
Kvalitet i skolen
Boligtildeling
Økonomisk sosialhjelp
Bemanning hjemmetjenesten
Aktivitet for eldre
Planarbeid
Klima- og miljøhensyn

Ogndalsbruket tas ut av listen
8/20

08/20 Plan for Eierskapskontroll Risiko- og vesentlighetsvurdering

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:
•
•
•
•
•
9/20

09/20 Skatteoppkreverfunksjonen
i Verran og Steinkjer 2019

10/20

10/20 Forum for kontroll og tilsyn
- Medlemskap

27/3
4/5

11/20

Møtet gikk ut pga. Coronapandemien
11/20 Orientering fra revisor Årsoppgjørsrevisjon 2019

Eiermelding
Eierstyring
Steinkjer næringsselskap AS
Brannvesenet Midt IKS
Dampsaga Bad AS

1.
Kontrollutvalget tar Skatteoppkreverens
årsrapport for skatteregnskapet 2019 i Verran og i
Steinkjer til orientering.
2.
Kontrollutvalget tar Skatteetatens
kontrollrapport 2019 vedrørende skatteoppkreveren for
Verran kommune og for Steinkjer kommune til
orientering.
3.
Saken oversendes kommunestyret med slik
innstilling til vedtak:
1.
Kommunestyret tar Skatteoppkreverens
årsrapport for skatteregnskapet 2019 i Verran
kommune og i Steinkjer kommune til orientering.
2.
Kommunestyret tar Skatteetatens
kontrollrapport 2019 vedrørende skatteoppkreveren for
Verran kommune og for Steinkjer kommune til
orientering
1.
Steinkjer 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.

Ja
KST sak 18/20

1.
Kontrollutvalget tar den gitte informasjonen
vedrørende uavhengighetserklæringene til
etterretning, og har ingen merknader til

Ja

Ja

12/20

12/20 Steinkjerbygg KF
årsregnskap og årsberetning
2019 – Kontrollutvalgets uttalelse

13/20

13/20 Steinkjer Kommuneskoger
Ogndalsbruket KF Kontrollutvalgets uttalelse

14/20

14/20 Verran kommunes
årsregnskap og årsberetning
2019 – kontrollutvalgets uttalelse

15/20

15/20 Steinkjer kommunes
årsregnskap og årsberetning
2019 - kontrollutvalgets

oppdragsansvarlig regnskapsrevisor sin vurdering av
uavhengighet.
2.
Kontrollutvalget tar den gitte informasjonen til
orientering.
1.
Kontrollutvalget vedtar vedlagte forslag til
uttalelse til årsregnskapet for Steinkjerbygg KF for
2019.
2.
Kontrollutvalgets uttalelse sendes
kommunestyret – med kopi til formannskapet - for å
legges fram i forbindelse med behandlingen av
årsregnskapet.
3.
Kontrollutvalget tar foretakets årsberetning til
orientering.
1.Kontrollutvalget vedtar vedlagte forslag til uttalelse til
årsregnskapet for Kommuneskoger Ogndalsbruket KF for
2019.
2.Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret –
med kopi til formannskapet - for å legges fram i
forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.
3.Kontrollutvalget tar foretakets årsberetning til
orientering.
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 årsmelding til
orientering
1.Det framlagte forslag til uttalelse vedtas som
kontrollutvalgets uttalelse til kommunens årsregnskap
2019.
2.Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med

Ja

Ja

Ja

Ja

kopi til formannskapet, for fremleggelse i forbindelse med
behandlingen av årsregnskapet.
3.Kontrollutvalget tar kommunens årsmelding til
orientering.

16/20

16/20 Plan for Eierskapskontroll
2020-2024

17/20

17/20 Plan for
Forvaltningsrevisjon 2020-2024

Kontrollutvalget legger fram plan for eierskapskontroll
2020-2024 for kommunestyret med følgende
innstilling:
1.
Kommunestyret vedtar plan for
eierskapskontroll 2020-2024 og slutter seg til
kontrollutvalgets prioriteringer i planen:
1)
Eiermelding og eierstyring, der nye Steinkjer
ses under ett.
2)
Steinkjer Næringsselskap AS
3)
Brannvesenet Midt IKS
4)
Dampsaga Bad AS
2.
Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer
i planen
Kontrollutvalget legger fram plan for
forvaltningsrevisjon 2020-2024 for kommunestyret
med følgende innstilling:
1.Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon
2020-2024, og slutter seg til kontrollutvalgets
prioriteringer i planen:
1.
Vann og Avløp
2.
Kulturtilbudet til barn og unge
3.
Steinkjer Næringsselskap AS
4.
Rus- og psykiatri
5.
Avvik og avviksmeldinger
6.
Følgende fire prosjekter prioriteres i uprioritert
rekkefølge:
·
Kvalitet i skolen
·
Tidlig innsats
·
Inn-Trøndelag Vekst AS
·
Barnevern

Planperioden

Ja
KST 24/20

Planperioden

Ja
KST 25/20

18/20
19/20
12/6

18/20 Referatsaker 04.05.2020
19/20 Godkjenning av
møteprotokoll 04.05.2020

2.Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i
prioriteringsrekkefølgen.
Referatsakene tas til orientering
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget,
04.05.2020, godkjennes

Ja
Ja

2019
Dato
13/11

SAK

TITTEL

01/19

01/19 Informasjon fra
kontrollutvalgene i Verran og
Steinkjer
02/19 Kontrollutvalgets årsplan
2020
03/19 Referatsaker 08.11.2019
04/19 Revisjonsstrategi 2019

02/19
03/19
04/19
05/19

05/19 Godkjenning av
møteprotokoll fra dagens møte

VEDTAK I KONTROLLUTVALGET
Nye Steinkjer
Kontrollutvalget tar saken til orientering

Følges
opp:

Ferdigbehandlet
Ja

Kontrollutvalget slutter seg til årsplan 2020 for
kontrollutvalget.
Referatsakene tas til orientering
Kontrollutvalget tar informasjonen om revisjonsstrategi
for 2019 til orientering
Protokollen godkjennes

2020

Ja
Ja
Ja
J

2019
Dato

SAK

TITTEL

4/12

36/19

Forvaltningsrevisjonsrapport
Boligtildeling

37/19

38/19

Forvaltningsrevisjon
Steinkjerbygg KF m.m. oppfølging av kommunestyrets
vedtak. Orientering fra
rådmannen
Selskapskontroll Steinkjerhallen
AS - oppfølging av
kommunestyrets vedtak.
Orientering fra rådmannen
(KST-vedtak i sak 20/19
1. Kommunestyret tar rapporten
til orientering
2. Kommunestyret konstaterer at
internkontrollen ikke er
tilfredsstillende i selskapet, og
etiske retningslinjer ikke er
vedtatt.
3. Kommunestyret ber
eierrepresentanten bringe
revisors anbefalinger i tre punkt
inn i generalforsamlingen, og

VEDTAK I KONTROLLUTVALGET
Gamle Steinkjer
Saker til oppfølging
1. Kontrollutvalget slutter seg til rapport etter
forvaltningsrevisjon - Boligtildeling
2. Kontrollutvalget oversender saken til
kommunestyret med følgende innstilling
1. Kommunestyret tar rapporten til orientering
2. Kommunestyret ber rådmannen sørge for at
saksbehandlingsreglene gjennomgås i tråd med
revisors sine funn og anbefalinger
1. Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til
orientering.
2. Kontrollutvalget anbefaler kontrollutvalget i nye
Steinkjer å ha jevnlige orienteringer om og fra
Steinkjerbygg KF
1. Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til
orientering.
2. Kontrollutvalget anbefaler kontrollutvalget i nye
Steinkjer å følge opp saken videre med en ny
tilbakemelding fra rådmannen (kommunedirektøren)
innen utgangen av mai 2020.

Følges
opp:

Ferdigbehandle
t

2020

Ja
Behandlet av
Nye Steinkjer
KST 32/19

2020

2020

Ja
I 2020:
KU-sak 12/20
årsoppgjøret

påse at disse blir implementert i
selskapet.
4. Kommunestyret har merket
seg de økonomiske utfordringene
som slår inn fra 2022
Revisjonens 3 anbefalinger var:
- å sørge for at selskapet får på
plass etiske retningslinjer
- at selskapet etablerer en
tilfredsstillende internkontroll
- at det gis tilbud om opplæring i
styrearbeid)

Planlegging av besøk ved kommunal virksomhet
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune

Møtedato
12.06.2020

Saknr
24/20

Saksbehandler Liv Tronstad
Arkivkode
FE - 033, TI - &43
Arkivsaknr
20/323 - 1
Forslag til vedtak
Vedlegg
Organisering av Steinkjer kommune
Tema-spørsmål - Institusjon
Eksempler - Tidsplan for ulike 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 september i år. Pga. Covid 19-pandemien ble det ikke aktuelt å
gjennomføre besøk i junimøtet, men kan kanskje gjennomføres i septembermøtet.
I tilfellet et besøk skal gjennomføres i september 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.

Hva som inngår under hvert virksomhetsområde internt i kommunen, finnes i vedlegg til
saken. Kommunens to foretak er ikke tatt med i oversikten.
Når det gjelder besøk ved enheter som er organisert gjennom interkommunalt samarbeid
som §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 f.eks. 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, avvik, klager,uro,
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.
Tema/spørsmål til institusjonsbesøk er vist i vedlegg. Spørsmål som ønskes besvart 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
septembermøtet sett i forhold til Covid 19-pandemien.
Vedtar kontrollutvalget å gjennomføre et besøk i september 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.

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 for 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

Informasjons- og kommunikasjonsstrategi
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune

Møtedato
12.06.2020

Saknr
25/20

Saksbehandler Liv Tronstad
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
20/43 - 6
Forslag til vedtak
Kontrollutvalget slutter seg til vedlagte informasjons- og kommunikasjonstrategi.
Vedlegg
Informasjon og kommunikasjonsstrategi
Saksopplysninger
Kontrollutvalget er valgt av kommunestyret til å forestå den løpende kontroll med den
kommunale forvaltning og rapportere tilbake til kommunestyret om resultat av denne.
Den lovpålagte rollen gir kontrollutvalget en viktig funksjon, både gjennom å ivareta definerte
oppgaver (jfr. kommuneloven) og å sikre innbyggernes tillit til forvaltningen.
Kontrollutvalget kan være med på å sikre tillit hos innbyggerne ved å fortelle at det foregår
kontrollarbeid, og hva resultat av dette arbeidet fører til. Godt kontrollarbeid kan være med
på å bygge opp et godt omdømme for kommunen.
Det kan være en fordel for kontrollutvalget å debattere hvor aktiv kontrollutvalget selv skal
være i arbeidet med å fremme sine saker. Dette kan være både internt og eksternt rettet.
Kontrollutvalget må være forberedt på at det kan komme saker som kan få stor
oppmerksomhet fra media. Det kan derfor være godt for kontrollutvalget å ha skriftlige
retningslinjer å forholde seg til i kontakten med media. Dette bl.a. for å hindre at media gir
kontrollutvalget en rolle i konflikt- og sensasjonspregede oppslag.
En informasjons- og kommunikasjonsstrategi vil være med på å klargjøre ansvar og roller,
samt gi kontrollutvalget klare rutiner for håndtering av media, og underbygge
kontrollutvalgets formål.
Utkast til informasjons- og kommunikasjonsstrategi er vedlagt saken.
Vurdering

Synliggjøring av kontrollutvalgets arbeid er viktig for å skape tillit til at kommunen er
underlagt en betryggende folkevalgt kontroll.

Ved å lage en egen informasjons- og kommunikasjonsstrategi vil dette være med på å legge
grunnlaget for å synliggjøre kontrollutvalgets arbeid på en bedre måte, samt forberede seg
på interesse fra media.
Utkast til en informasjon- og kommunikasjonsstrategi legges frem til diskusjon.
Kontrollutvalget må vurdere om de vil slutte seg til denne.

KONTROLLUTVALGET
I
STEINKJER KOMMUNE

INFORMASJONSOG
KOMMUNIKAJONSSTRAREGI

INNLEDNING

Synliggjøring av kontrollutvalgets arbeid er viktig for å skape tillit til at kommunen er
underlagt en betryggende folkevalgt kontroll..
Ved å lage en egen informasjons- og kommunikasjonsstrategi vil dette være med på
å legge grunnlaget for å synliggjøre kontrollutvalgets arbeid på en bedre måte, samt
forberede seg på interesse fra media.

1 KONTROLLUTVALGETS ANSVAR OG OPPGAVER

Kontrollutvalget fører det løpende kontrollarbeidet med den kommunale forvaltningen
på vegne av kommunestyret, og er hjemlet i kommuneloven kapittel 23.
Kontrollutvalget skal påse at
• kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en
betryggende måte
• det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med
gjeldende bestemmelser og vedtak
• det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens eller fylkeskommunens
virksomhet, og av selskaper kommunen eller fylkeskommunen har
eierinteresser i
• det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens
eierinteresser i selskaper mv. (eierskapskontroll)
• vedtak som kommunestyret eller fylkestinget treffer ved behandlingen av
revisjonsrapporter, blir fulgt opp.
Kontrollutvalget skal rapportere resultatet av sitt arbeid til kommunestyret årlig, og
viktige saker rapporteres fortløpende.

2 MÅL MED INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON

Kontrollutvalgets informasjon og dets kommunikasjon kan både være rettet innover i
kommunens organisasjon og ut mot innbyggerne og omgivelsene generelt.

2.1 Hovedmål

Kontrollutvalgsarbeid som blir kommunisert skal ha verdi for flere enn den som blir
kontrollert.

2.2 Interne informasjonsmål

Andre deler av kommunen eller kommunens selskap skal ha nytte av funn og
anbefalingene i en rapport etter forvaltningsrevisjon eller eierskapskontroll, og bidra
til intern læring i organisasjonen og ev. selskapet.

2.3 Eksterne informasjonsmål

Informasjon om kontrollutvalgets arbeid skal være med på å bygge tillit til kommunen
ved at innbyggerne får vite at det foregår kontrollarbeid, og med det få kjennskap til
resultatene av dette arbeidet og hva det fører til av læring.

Andre kommuner kan også ha nytte av rapportene i sitt arbeid – da som
inspirasjonskilde og til å trekke lærdom og erfaring av dette inn i egen organisasjon.

3 MÅLGRUPPER

Det er viktig å ha klart for seg hvem en kommuniserer med.

3.1 Kommunestyrets politikere

Kommunestyrets politikere skal ha kjennskap til kontrollutvalget og det ansvaret
utvalget har på vegne av kommunestyret. Det er også viktig at politikerne kjenner til
hva utvalget arbeider med, noe som vil skape en god forståelse for utvalget sin
funksjon og rolle, og bidra til en god debatt når kontrollutvalget rapporterer om sitt
arbeid.

3.2 Ansatte i Steinkjerkommune

Ansatte i kommunen skal ha kjennskap til kontrollutvalget og det ansvaret utvalget
har. Det er også viktig at medarbeiderne kjenner til hva kontrollutvalget arbeider med,
noe som vil skape en god forståelse for kontrollutvalget sin funksjon og rolle.

3.3 Innbyggere

Innbyggerne skal ha mulighet til å følge med på hva kontrollutvalget arbeider med.
Det er viktig for demokratiet at arbeidet til kontrollutvalget er synlig og tilgjengelig slik
at det er mulighet for å komme med innspill. Den enkelte innbygger har krav på god
og reell tilgang til informasjon om kommunen og kontrollutvalget sine aktiviteter.

3.4 Media

Media skal ha kjennskap til kontrollutvalget sitt arbeid for å kunne sette seg inn i
aktuelle saker som kontrollutvalget arbeider med. Kontrollutvalgets saker kan være
vesentlig for samfunnet og ha allmenn interesse.

4 INFORMAJONS- OG KOMMUNIKASJONSKANALER

Kontrollutvalget har egen hjemmeside under sekretariatet, og det finnes linker til
denne siden under kommunens hjemmeside. I tillegg kan kontrollutvalgets arbeid bli
kjent gjennom medieoppslag og pressemeldinger.
Bruk av sosiale medier holdes foreløpig utenfor kontrollutvalgets informasjons- og
kommunikasjonsstrategi.

4.1 Hjemmeside for kontrollutvalget

Kontrollutvalgets hjemmeside finnes under sekretariatet Konsek Trøndelag IKS sin
hjemmeside www.konsek.no, i tillegg finnes det linker fra kommunens hjemmeside til
www.konsek.no.
Kontrollutvalgets hjemmeside skal inneholde opplysninger om:
• hvem som sitter i kontrollutvalget, og hvem som er leder

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

hvem som er sekretær, og kontaktinformasjon til sekretariatet
hvem som er kommunens revisor
møteplan
møteinnkalling med sakliste og saksfremlegg
møteprotokoller
plan for forvaltningsrevisjon
plan for eierskapskontroll
kontrollutvalgets årsrapporter
kontrollutvalgets årsplan
rapporter etter forvaltningsrevisjon
rapporter etter eierskapskontroll
andre revisjonsrapporter
kontrollutvalgets eget reglement

4.2 Hjemmeside for kommunen

Under kommunens hjemmeside skal det være linker til www.konsek.no.

4.3 Media

Det finnes både lokale, regionale og landsdekkende mediekanaler som aviser og
radio/TV. I første rekke vil det være de regionale mediene som NRK-Trøndelag,
Steinkjer-Avisa, Trønder-Avisa, Namdalsavis og Adressa som vil være de viktigste
mediene.

5 PRAKTISK INFORMAJONS- OG
KOMMUNIKASJONSARBEID

Kontrollutvalget fatter sine vedtak i møte, og alle møtene er åpne for publikum.
Møtene lukkes når det er saker som er underlagt lovbestemt taushetsplikt.

5.1 Uttalelser til media

For å bygge troverdighet må kontrollutvalget opptre forutsigbart og konsekvent over
tid.
Kontrollutvalget skal uttale seg til media på faglig grunnlag ut fra et kontrollperspektiv,
og ikke gå inn i politiske diskusjoner.
Uttalelsene skal være lojale ifh til kontrollutvalgets vedtak. Informasjonen som gis
skal samsvare med den informasjonen som er gjort kjent for de øvrige medlemmene i
utvalget.
Det er kontrollutvalgets leder som normalt uttaler seg til media på vegne av
kontrollutvalget. I leders fravær tilligger dette nestleder.
Dersom leder uttaler seg til media om saker som de øvrige medlemmene ikke på
forhånd kjenner til, skal de øvrige medlemmene informeres om saken så snart som
mulig.

Utvalgets medlemmer kan uttale seg til media på vegne av seg selv, men ikke på
vegne av kontrollutvalget.
Ved å ta klart standpunkt i, eller engasjere seg spesielt sterkt i en sak i forkant av
kontrollutvalgets behandling, kan dette i enkelte tilfeller medføre inhabilitet for
vedkommende ved behandling av saken.

5.2 Informasjonskanaler

Kontrollutvalget kan bruke informasjonskanalene både re- og proaktivt.

5.2.1 Kommunestyret

Kontrollutvalget skal rapportere om resultatet av sitt arbeid til kommunestyret. Det er
viktig under rapportering fra kontrollutvalget at kontrollutvalget presenterer sitt arbeid
på en god og forståelig måte, for å bidra til en god debatt.

5.2.2 Hjemmeside

Hjemmesiden skal være det naturlige stedet for innhenting av informasjon om
kontrollutvalgets arbeid, både for politikere, ansatte, innbyggere og media.
Informasjon om kontrollutvalgets møter som møtedato, møtested, møtetidspunkt,
sakliste og saker publiseres fortløpende ca 1 uke før hvert møte.
Protokoller publiseres fortløpende etter møte.

5.2.3 Pressemeldinger

Dersom kontrollutvalget ønsker en mer proaktiv mediestrategi kan det sendes ut
pressemelding om kontrollutvalgets arbeid og vedtak. Spesielt kan dette være
interessant ifm behandling av rapporter etter gjennomførte forvaltningsrevisjoner og
eierskapskontroller, men også andre revisjonsrapporter kan vurderes.
Pressemelding skal i så fall godkjennes av leder før den sendes ut.
Pressemeldingen skal:
• Være på maksimalt en side
• Ha en god overskrift
• Ha en kort ingress (maksimalt tre linjer)
• Det viktigste skal komme først

5.2.4 Pressekonferanser

Pressekonferanser er i utgangspunktet ikke lagt opp til å være et virkemiddel for
kontrollutvalget. Dersom dette skal være aktuelt med pressekonferanse, må det være
en helt spesiell kontrollsak kontrollutvalget jobber med.

5.2.5 Direkte kontakt med journalister

Leder av kontrollutvalget kan på oppdrag fra kontrollutvalget ta direkte kontakt med
media og enkelte journalister for å korrigere og bedre informasjonstilfanget.

6 HVORDAN OPPTRE I KONTAKTEN MED MEDIA
I kontakten med media følger noen enkle råd i stikkordsform:
• Vær beredt
• Vær relevant
• Vær troverdig
• Hold fast ved ditt hovedbudskap
• Ikke vær redd for å spissformulere og forenkle
• Sett saken i perspektiv
• Kunnskap er makt
• Kjøp tid
• Riktig timing
• Vær tilgjengelig når en sak «brenner»
• Innledningsvis i et intervju - be om å få godkjenne sitater før de trykkes
• Journalister er ikke venner

