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Leder av kontrollutvalget
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seniorrådgiver
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Revisjonsstategi - orientering fra revisor
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
17.11.2020

Saknr
39/20

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 216
Arkivsaknr
20/408 - 1
Forslag til vedtak
Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.
Kontrollutvalget har ingen merknader til oppdragsansvarlig revisors vurdering av egen
uavhengighet.
Vedlegg
Revisors uavhengighetserklæring
Bekreftelse på vandel oppdragsansvarlig revisor
Saksopplysninger
Kontrollutvalget skal påse at kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte.
(Kommuneloven § 23-2), samt holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet (forskrift om
kontrollutvalg og revisjon § 3)
Kontrollutvalgets sekretariat har i den anledning bedt oppdragsansvarlig revisor for Midtre
Gauldal kommune om å orientere om planleggingen av revisjonsarbeidet for 2020 og den
løpende revisjonen så langt i året.
Kontrollutvalget vil på denne måten både ha mulighet til å følge opp det arbeidet som gjøres,
forsikre seg om at revisjonen fungerer på en betryggende måte og gi innspill til revisor i
videre arbeid.
Revisors vandel
Det er satt krav om vandelsattest for den som er ansvarlig for revisjonsoppdraget i en
kommune (Kommuneloven § 24-4). For registrerte og statsautoriserte revisorer vil vandel
normalt være kontrollert av finanstilsynet ifm innvilget autorisasjon.
Bekreftelse på revisors vandel er gitt av Revisjon Midt-Norge SA (vedlegg).
Revisors uavhengighet
Revisor har plikt til løpende å foreta en vurdering av egen uavhengighet (forskrift om
kontrollutvalg og revisjon § 19). Oppdragsansvarlig revisor skal hvert år avgi en skriftlig
egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget.
Det er gitt begrensninger for alle som deltar i revisjonen av en kommune når det gjelder
andre ansettelsesforhold, styreverv, interessekonflikter og rådgivningstjenester (forskrift om
kontrollutvalg og revisjon §§ 16 - 18).
Oppdragsansvarlig revisor for Midtre Gauldal kommune har vurdert sin uavhengighet
(vedlegg).
Kontrollutvalgets sekretariat viser for øvrig til revisors orientering i møtet.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalgets sekretariat viser til revisors orientering i møtet og anbefaler kontrollutvalget
å ta redegjørelsen, samt revisors vurdering av egen uavhengighet til orientering.
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Bidrar til forbedring

Arnt R. Haugan

Revisjon Midt-Norge SA
Postboks 2565
7735 Steinkjer

Dato og referanse:

Besøksadresse:

Kontaktperson:

Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

31.10.2018

Fylkets Hus
Seilmakergata 2
7735 Steinkjer
Org nr: 919 902 310 mva
Bank: 4270 18 38658

M post@revisjonmidtnorge.no
T +47 907 30 300

Endring av oppdragsansvarlig revisor – bekreftelse på kompetanse,
kvalifikasjoner og uavhengighet
Kontrollutvalget skal påse at revisor har kompetanse til å gjennomføre revisjonsoppgavene i henhold
til faglige standarder, og at revisor oppfyller de formelle krav til kompetanse, uavhengighet og plettfri
vandel som stilles i regelverket.
Våre tjenester og kompetanse
Revisjon Midt-Norge SA leverer tjenester innenfor regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon,
selskapskontroll, attestasjonsoppgaver og rådgivning.
Vi har stor kompetanse på offentlig forvaltning og kommunal økonomi. Våre 40 ansatte har erfaring fra
revisjon av 43 kommuner og kjenner kommunene våre og kommunal sektor godt.
Vi har et stort og tverrfaglig kompetansemiljø som består av blant annet:
•

Statsautoriserte revisorer

•

Registrerte revisorer

•

Økonomer

•

Samfunnsvitere

•

Jurister

•

Statsvitere

Vi er underlagt krav til obligatorisk etterutdanning og ekstern kvalitetskontroll fra NKRF.
Oppdragsansvarlig revisor
Oppdragsansvarlig revisor for Midtre Gauldal kommune er Wenche Holt.
Jeg bekrefter med dette at Wenche Holt oppfyller de krav som stilles i forhold til å være
oppdragsansvarlig regnskapsrevisor i henhold til kommuneloven og forskrift om revisjon.
Vandelsattest er innhentet 12.07.2018.

Med vennlig hilsen

Arnt R. Haugan /s
daglig leder

Direkte  922 539 81 eller  arnt.robert.haugan@revisjonmidtnorge.no
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Offentlige anskaffelser - orientering til kontrollutvalget
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
17.11.2020

Saknr
40/20

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
20/237 - 21
Forslag til vedtak
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.
Vedlegg
Orientering til kontrollutvalget - Offentlige anskaffelser
Saksopplysninger
På kontrollutvalgets møte 17.09.2020 ble det under sak 37/20 Eventuelt, vedtatt å be
kommunedirektøren om en orientering om offentlige anskaffelser.
Kontrollutvalget fattet enstemmig følgende vedtak:
Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en orientering om rutiner og avtaler vedr.
offentlige anskaffelser. Orienteringen gis på utvalgets møte 17.11.2020
Kontrollutvalgets sekretariat har i brev av 25.09.2020 bedt kommunedirektøren om å gi
kontrollutvalget en orientering om offentlige anskaffelser.
Konklusjon
Kontrollutvalgets sekretariat viser til kommunedirektørens orientering i møtet og anbefaler
kontrollutvalget å ta redegjørelsen til orientering.

7

Vår saksbehandler: Eva J. Bekkavik, tlf. 468 51 950
E-post: eva.bekkavik@konsek.no
Deres ref.:
Vår ref.: 20/237-20
Oppgis ved alle henvendelser
Vår dato: 25.09.2020

Midtre Gauldal kommune
Rådhuset
7290 STØREN

Orientering til kontrollutvalget - Offentlige anskaffelser
På kontrollutvalgets møte 17.09.2020 ble det under sak 37/20 Eventuelt, vedtatt å be
kommunedirektøren om en orientering om offentlige anskaffelser.
Kontrollutvalget fattet enstemmig følgende vedtak:
Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en orientering om rutiner og avtaler vedr.
offentlige anskaffelser. Orienteringen gis på utvalgets møte 17.11.2020
Under henvisning til kontrollutvalgets vedtak i sak 37/20, ber vi herved om at
kommunedirektøren i Midtre Gauldal kommune orienterer på kontrollutvalgets møte
17.11.2020.

Med hilsen
Konsek Trøndelag IKS
Eva J. Bekkavik
seniorrådgiver

Kopi til:

Kontrollutvalgets leder
Ordfører

Postadresse:
Postboks 2564
7735 Steinkjer

Fakturaadresse:
Postboks 1258 Torgarden
7462 Trondheim
post@konsek.no
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Bank: 8601.13.04038
Org.nr: 988 799 475

Tilsyn - Ettervern og samarbeid mellom barneverntjenesten og NAV
2019
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
17.11.2020

Saknr
41/20

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033, TI - &58
Arkivsaknr
20/234 - 4
Forslag til vedtak
Kontrollutvalget tar Midtre Gauldal kommunes tilsvar på rapport etter tilsyn, samt
kommunedirektørens redegjørelse til orientering.
Fylkesmannens melding om avslutning av tilsyn legges frem for kontrollutvalget til orientering
når denne foreligger.
Vedlegg
Tilsvar på rapport etter tilsyn - Ettervern og samarbeid mellom barneverntjenesten og NAV
2019
Uttrykt vedlegg
Kontrollutvalgets sak 4/20 Fylkesmannens tilsynsrapport ettervern og samarbeid mellom
barneverntjenesten og NAV

Saksopplysninger
Kommunal- og moderniseringsdepartementet ønsker samordning av tilsynsarbeidet mellom
blant annet fylkesmannen og kommunale kontrollutvalg. Som et ledd i dette arbeidet er det
naturlig å gjøre bruk av rapportene som de statlige tilsynsmyndighetene utarbeider etter
tilsyn i kommunene.
Fylkesmannen i Trøndelag har gjennomført tilsyn med ettervern og samarbeid mellom
barneverntjenesten og NAV i Midtre Gauldal kommune.
Fylkesmannen har undersøkt og vurdert om kommunen sikrer at unge som trenger det får et
forsvarlig ettervern fra barneverntjenesten og forsvarlige sosiale tjenester fra NAV.
I barneverntjenesten er det ført tilsyn med tilbud om ettervern fra 18 år, inkludert informasjon
og veiledning om rettigheten ved overgangen til voksenlivet i god tid før fylte 18 år.
I NAV er det undersøkt om unge som har eller har hatt barneverntiltak blir tilstrekkelig
ivaretatt og får de tjenestene de har behov for. I begge tjenestene er det fasen med
informasjon, kartlegging/utredning og vurderinger om tiltak og tjenester som har vært tema.
Følgende lovbrudd ble avdekket under tilsynet:
Lovbrudd 1 – omfatter barneverntjenesten
Midtre Gauldal kommune sikrer ikke etterverntiltak til ungdom som har mottatt hjelpetiltak i
hjemmet. Kommunen sikrer ikke ungdommers rettigheter gjennom enkeltvedtak.
Lovbrudd 2– omfatter både barneverntjenesten og NAV
Midtre Gauldal kommune sikrer ikke tilstrekkelig samarbeid mellom barneverntjenesten og
NAV, slik at unge som trenger det, får et helhetlig, forsvarlig og koordinert tjenestetilbud.
Fylkesmannen har bedt Midtre Gauldal kommune om å legge frem en plan for hvordan
lovbruddene vil bli lukket innen 29. februar 2020. Planen skal inneholde følgende:
• Tiltak som kommunen har og/eller skal igangsette for å rette opp lovbruddene.
• Hvordan ledelsen vil følge med på, samt kontrollere at tiltakene blir iverksatt.
• Hvordan ledelsen vil gjennomgå og vurdere om tiltakene har virket som planlagt, etter at
de har fått virke en tid.
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•

Kommunens egne frister for å sikre framdrift i dette

Videre ber Fylkesmannen om at kommunen gjør en vurdering av hvilke forhold som har
påvirket og bidratt til lovbruddene.
Det er kommunen som har ansvar for å rette påpekte lovbrudd, og Fylkesmannen skal følge
opp inntil kommunen har rettet lovbruddene. Tilsynet skal derfor ikke avsluttes før
Fylkesmannen er rimelig sikker på at lovbruddene er rettet og kommunen har lagt til rette for
at tjenestene fremover vil kunne ytes i samsvar med aktuelle lov- og forskriftskrav.
Bodil Brå Alsvik, assisterende kommunedirektør/kommunalsjef, orienterte om kommunens
oppfølging av tilsyn på kontrollutvalgets møte 27. febuar 2020 (sak 4/20).
Midtre Gauldal kommune har sendt Fylkesmannen en plan for lukking av lovbrudd innen
fristen (vedlegg).
Vurdering
Kontrollutvalgets sekretariat viser til Midtre Gauldal kommunes tilsvar på rapport etter tilsyn
for utfyllende informasjon om kommunens arbeid med å lukke lovbruddene.
Kommunedirektøren er i e-post av 6. november bedt om å orientere om status i kommunens
arbeid med å få lukket lovbruddene.
Konklusjon
Kontrollutvalgets sekretariat anbefaler at kontrollutvalget tar Midtre Gauldal kommune sin
plan for lukking av avvik, samt orienteringen som vil bli gitt i utvalgets møtet 17. november til
orienteirng, og legger dette til grunn som en del av sin rutinemessige oppfølging av
virksomheten i Midtre Gauldal kommune.
Fylkesmannens melding om avslutning av tilsyn legges frem for kontrollutvalget når denne
foreligger.
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FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
Postboks 2600
7734 STEINKJER

Deres ref:
2019/4748

Vår ref
2019/1514-14

Dato
25.02.2020

Tilsvar på rapport etter tilsyn
Plan for lukking av lovbrudd.

Vi viser til endelig tilsynsrapport datert 14.01.2020 hvor Fylkesmannen etterspør plan for lukking av
avdekkede lovbrudd.

Tiltak som kommunen har og/eller skal igangsette for å rette opp lovbruddene:
Endring /utarbeidelse av nye rutiner og prosedyrer hos barneverntjenesten og NAV.
Endring av malverk i fagsystem for å sikre at nødvendige vurderinger blir utført.
Det er utarbeidet forslag til samarbeidsavtale mellom barneverntjenesten og NAV med fokus på
ettervern.

Hvordan ledelsen vil følge med på, samt kontrollere at tiltakene blir iverksatt:
Faste møtepunkt min. hvert halvår mellom NAV og barneverntjenesten hvor enhetsledere, fagansvarlige
og øvrige ansatte deltar.
Minimum 2 møter hver måned på saksbehandlernivå som legges inn i faste teammøter hos NAV og
barneverntjenesten.
Fagansvarlig sosiale tjenester i NAV og barnevernleder tar stikkprøver kontinuerlig for å sikre
dokumentasjon på at retningslinjer blir fulgt. Avvik blir tatt opp med den enkelte saksbehandler og i
teammøter.
Postadresse
7290 STØREN
E-post: postmottak@midtre-gauldal.kommune.no

Telefon
72 40 30 00
11

Telefaks
72 40 30 01

Bank
Org.nr
4212 49 45660
970187715
www.midtre-gauldal.kommune.no

Hvordan ledelsen vil gjennomgå og vurdere om tiltakene hr virket som planlagt, etter at de har fått
virke en stund:
Ledelsen skal sammen med ansatte vurdere effekten av tiltakene på halvårsmøtene (juni og desember)
jfr. samarbeidsavtalen.
Kommunens egen frister for å sikre framdrift i dette arbeidet:
Tiltak for å lukke lovbrudd skal være ferdigstilt innen 1. juni 2020.
Arbeidmøter med enhetsledere, barnevernleder og fagansvarlig sosiale tjenester i NAV
gjennomført/gjennomføres på følgende datoer:
30. januar 2020
12. februar 2020
25. mars 2020.
I tillegg vil barnevernteam og velferdsteam jobbe internt med utarbeidelse av rutiner/prosedyrer.

Med hilsen

Tove Mette Aufles
Enhetsleder NAV Midtre Gauldal
Dette dokumentet er elektronisk signert og har derfor ingen håndskreven signatur.

Kopi til:
Alf-Petter Tenfjord
Svein Olav Johnsen
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Bestilling av forvaltningsrevisjon - Sykefravær og arbeidsmiljø
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
17.11.2020

Saknr
42/20

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 217, TI - &58
Arkivsaknr
20/410 - 1
Forslag til vedtak
1. Kontrollutvalget viser til plan for forvaltningsrevisjon for 2020-2024 og bestiller en
forvaltningsrevisjon om sykefravær og arbeidsmiljø.
2. Prosjektplan med ressursramme og tidspunkt for ferdig rapport oversendes
kontrollutvalgets sekretariat innen 01.02.2021 og legges frem for kontrollutvalget på
utvalgets første møte i 2021.
3. Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget.
Utrykt vedlegg

Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024, vedtatt av kommunestyret 29.10.2020

Saksopplysninger
Kontrollutvalget og kommunestyret har gjennom utarbeidelsen og vedtak av plan for
forvaltningsrevisjon for 2020 - 2024, lagt premissene for forvaltningsrevisjonsarbeidet ut
2024. Planen inneholder 10 prioriterte områder, og sykefravær og arbeidsmiljø fikk første
prioritet av kommunestyret.
Midtre Gauldal kommune har gjennomsnittlig 340 timer til rådighet pr. år når det gjelder
forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. Så langt i 2020 så er 60 timer brukt på revisors
arbeid med risiko- og vesentlighetsvurderinger.
Vi gjengir omtalen av prosjektet sykefravær og arbeidsmiljø fra plan for forvaltningsrevisjon
2020 – 2024:
KS sitt program «NED» med sykefravære er gjennomført ved alle enheter i kommunen,
og denne satsingen følges fortsatt opp.
Aktuelle innfallsvinkler i en forvaltningsrevisjon kan være å se på om kommunen har
tilstrekkelig god oversikt over sykefraværet og årsaker til sykefraværet, om kommunen
har tilstrekkelig oversikt over kostnader knyttet til sykefravær og hvilke konsekvenser
sykefraværet har for arbeidsmiljøet. Videre kan der være aktuelt å se på om kommunen
arbeider systematisk og målrettet med tiltak for å forebygge og redusere sykefravær,
om tiltaksplaner blir fulgt opp og om de virker som forutsatt, om det er tilstrekkelig
kompetanse og kunnskap om hvordan man forebygger og følger opp sykmeldte og om
det er etablert rutiner for å sikre erfaringsdeling på tvers av enhetene når det gjelder
sykefraværsrelatert arbeid.
Det legges opp til at kontrollutvalgets møte benyttes til drøfting av mulige problemstillinger
som skal legges til grunn for bestillingen.
Konklusjon
Det legges opp til at kontrollutvalgets møte benyttes til drøfting og fastsetting av
problemstillinger som skal legges til grunn for bestillingen.
Prosjektplan med ressursramme og tidspunkt for ferdig rapport oversendes kontrollutvalgets
sekretariat innen 01.02.2021 og legges frem for kontrollutvalget på utvalgets første møte i
2021.
Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget.

13

Plan for Eierskapskontroll - Risiko- og vesentlighetsvurdering
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
17.11.2020

Saknr
43/20

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 037, TI - &30
Arkivsaknr
20/433 - 1
Forslag til vedtak
1. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge frem forslag 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 i planen:
−
−
−
Vedlegg
Revisors risiko- og vesentlighetsvurderinger - selskaper
Utrykt vedlegg
Formannskapets sak 42/2020 Oppfølging av vedtak om revidering av Eiermelding 2019

Saksopplysninger
Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eierskap i
selskaper som kommunen har eierinteresser i. Kontrollutvalget skal på samme måte som for
forvaltningsrevisjon utarbeide en plan for gjennomføring av eierskapskontroll. Planen skal
baseres på risiko- og vesentlighetsvurderinger av kommunens eierskap. Hensikten med
risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for
eierskapskontroll.
Eierskapskontroll er hjemlet i kommuneloven § 23-4 og innebærer å kontrollere om den som
utøver kommunens eierinteresser, gjør dette i samsvar med lover og forskrifter,
kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og anerkjente prinsipper for eierstyring.
Dersom kontrollen skal omfatte selskapets virksomhet, dvs. spørsmål som krever innsyn i
selskapets drift må dette gjøres i form av en forvaltningsrevisjon. Eierskapskontrollen retter
seg altså mot kommunen som eier og den eller de som utøver kommunens eierinteresser i
og utenfor eierorganet.
Risiko- og vesentlighetsvurderingene som er gjort på eierskap følger med som vedlegg til
saken. Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingene er å finne ut hvor det er størst
behov for eierskapskontroll.
Vurdering og konklusjon
Basert på revisors risiko- og vesentlighetsvurderinger og kunnskap som kontrollutvalget har
om selskapene som Midtre Gauldal kommune har eierandeler i, må utvalget bestemme
hvilke selskaper de ønsker prioritert i planen.
Det kan også være hensiktsmessig å sette opp som et eget punkt i plan for eierskapskontroll
en generell kontroll av kommunens eierstyring. Det vil gi kontrollutvalget og kommunestyret
nyttig informasjon om kommunen har et bevisst og aktivt forhold til sine eierskap.
Det er lagt opp til at forslag til plan for eierskapskontroll skal behandles av kontrollutvalget på
utvalgets første møtet i 2021, planen oversendes deretter til kommunestyret som vedtar den
endelige prioriteringen av eierskapskontrollarbeidet for perioden 2021-2024.
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Revisors risiko- og vesentlighetsvurdering

Midtre Gauldal kommune
pr 31.12.2019
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OPPSUMMERING
Risiko- og vesentlighetsvurderingen skal danne grunnlag for kontrollutvalgets og eventuelt
kommunestyrets videre arbeid med valg av forvaltningsrevisjonsprosjekter og herunder plan
for forvaltningsrevisjon for en nærmere angitt periode. Revisors helhetlige risiko- og
vesentlighetsvurdering identifiserer områder hvor det anbefales å gjennomføre
forvaltningsrevisjon. Med risiko og vesentlighet menes her sannsynligheten for at et forhold
kan inntreffe og konsekvensen dersom angjeldende forhold inntreffer. Rød fargekode
indikerer at revisors samlede vurdering av risiko og vesentlighet tilsier at behovet for
forvaltningsrevisjon er høyt. Gul farge indikerer at behovet ligger på et middels nivå, mens
grønn farge indikerer et lavt behov for forvaltningsrevisjon.
Risiko- og vesentlighetsvurderingen ser på områder innenfor kommuneorganisasjonen,
tjenesteområdene og selskaper som kommunen har eierinteresser i. Tabellen nedenfor gir
en oppsummering av risikovurderingen som er gjort i Midtre Gauldal kommune innenfor
kommuneorganisasjon og tjenesteområdene. Nærmere beskrivelse av datagrunnlag og
vurderinger inngår i de ulike kapitlene for områdene.
Tabell 1. Oppsummering av risikovurderingene innenfor kommuneorganisasjonen og
tjenesteområdene
Høy risiko

Moderat risiko

Lav risiko

Offentlig anskaffelser

Økonomi i kommunen

Etikk og varsling

Kommunedirektørens

Budsjetteringsprosess og

Organisering

internkontroll og kvalitetssikring

budsjettoppfølging

Barnehage

Funksjonshemmede og psykisk

Finans

utviklingshemmede
Grunnskole

Lege, legevakt, psykolog,

Økonomisk internkontroll

helsestasjon og
skolehelsetjeneste
Institusjons- og

Arbeidsgiverpolitikk, ledelse og

Kulturskole / barne- og

hjemmetjenesten

kompetanse

ungdomstiltak

Psykiatri og rus

HMS

Voksenopplæring
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Pedagogisk-, psykolog tjeneste

Bolig

Barnevern

Flyktninger

Saksbehandling

Vann og avløp

IKT

Næring

Planarbeid og byggesak
Eiendomsforvaltning
Samferdsel
Miljø og klima
Brann og redning
Renovasjon
Økonomisk sosialhjelp
Beredskapsplaner

Risikovurderinger knyttet til kommunen sine eierinteresser er oppsummert i tabell 2. Revisors
vurdering er at kommunen bør ha en generell eierskapskontroll over sine eierinteresser.
Nærmere beskrivelse av datagrunnlag og vurderinger inngår kapittelet for selskap
kommunen har eierinteresser i.
Tabell 2. Oppsummering av risikovurderingene innenfor eierskap
Høy risiko

Moderat risiko

Lav risiko

Gauldal brann og redning IKS

Midt Energi AS

ReMidt IKS

Budal Flerbrukshus AS

Midtre Gauldal Asvo AS
Midt-Norge 100 sentral
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4.3 SELSKAPER HVOR KOMMUNEN HAR
EIERINTERESSER
I figur 8 er risikovurderingene knyttet til kommune sine eierinteresser oppsummert og
grunnlaget for vurderingene er nærmere vurdert i fortsettelsen. Selskaper som trekkes fram
til å ha høy eller moderat risiko, bør få gjennomført både eierskapskontroll og
forvaltningsrevisjon. Forvaltningsrevisjon i selskaper bør på generelt grunnlag undersøke
selskapenes måloppnåelse både opp mot eiers ønsker og selskapets formål. Videre er
selvkost i selskaper som er omfattet av dette spesielt relevant. Selskaper som utøver viktige
tjenester for kommunen, bør få tjenesteutøvelsen revidert.

Gauldal brann og redning IKS
ReMidt IKS
Midtre Gauldal Asvo AS
Midt-Norge 100 sentral

Midt Energi AS
Budal Flerbrukshus AS

Figur 8. Risikovurdering eierskap

Tabell 26. Eierandel til Midtre Gauldal kommune i interkommunale selskap
Selskap

Eierandel

Gauldal Brann og redning IKS

30 % eierandel

ReMidt IKS, (tidligere Envina IKS)

28 % eierandel

Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS

2,3 % eierandel

Midt-Norge 110 sentral

2,01 % eierandel

KonSek Trøndelag IKS

2,0 % eierandel
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Tabell 27. Eierandel til Midtre Gauldal kommune i aksjeselskap
Selskap

Eierandel

Midt Energi AS (tidligere Gauldal Energi AS)

100 % eierandel

Midtre Gauldal Asvo AS

100 % eierandel

Budal Flerbrukshus AS

65,97 % eierandel

Gauldal Eiendom AS (ifølge eierskapsmelding 2018)

38,93 % eierandel

Gaula Senter AS

14,29 % eierandel

Nordservice Holding AS (ifølge eierskapsmelding 2018)

10,0 % eierandel

Studiesenteret.no AS (ifølge eierskapsmelding 2018)

4,0 % eierandel

Trønderenergi AS

3,15 % eierandel

Trøndelag Reiseliv AS (ifølge eierskapsmelding 2018)

0,75 % eierandel

Kommunekraft AS (ifølge eierskapsmelding 2018)

1 aksje

Tabell 28. Eierandeler i andre selskapsformer. Andre eierskap
Selskap

Eierandel

Revisjon Midt-Norge SA
Biblioteksentralen SA
Forsetmo Vassverk SA
Singsås Vannverk SA
Enodd vannverk (Tingsrettslig sameie)
Støren Borettslag
Grindhaugen Borettslag
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Midtre Gauldal har ett kommunale foretak:

-

Midtre Gauldal Næringsselskap KF

Kommunale foretak er ikke egne rettssubjekt, men regnes som en del av kommunen som
juridisk enhet. Kommunale foretak er dermed ikke aktuelle for undersøkelse som en
eierskapskontroll eller forvaltningsrevisjon i selskap – men heller som en forvaltningsrevisjon
i en del av kommunen. De kommunale foretakene nevnes likevel her da kommunale foretak
er en spesiell organisering innad i kommunen, og de har sine egne styrer som er direkte
underordnet kommunestyret.

4.3.1 Eierskapskontroll
Midtre Gauldal kommune sin Eierskapsstrategi og eierskapsmelding er fra 2018.
Eiermeldingen fastsetter strategier og mål for eierskapet og trekker opp overordnede
prinsipper for eierstyring som eierrepresentantene kan støtte seg til. Prinsippene er basert på
KS sine anbefalinger for eierstyring.
Revisor vurderer det til å være en økt risiko for kommunen i selskaper hvor kommunen har
en eierinteresse over 50 prosent. Disse selskapene vil være mer aktuelle for
eierskapskontroll.
Eierskapskontroll må ikke nødvendigvis gjennomføres opp mot kommunens generelle
eierstyring eller i et enkeltselskap. Det kan være aktuelt å gjennomføre kontroll på tvers av
kommunens selskaper, eksempelvis undersøke kjønnsbalanse i styrene, etiske retningslinjer
i selskapene og lignende. En slik kontroll på tvers av selskaper ville vært mest aktuell
dersom Midtre Gauldal kommune hadde vedtatt en eiermelding som inneholdt forventninger
til selskapene om nettopp dette.
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4.3.2 Forvaltningsrevisjon i selskaper
Selskaper som utøver viktige tjenester for kommunen, er spesielt aktuelle for
forvaltningsrevisjon i selskapet opp mot fastsatte målsettinger og den faktiske
tjenesteutøvelsen. Alle heleide aksjeselskap er aktuelle for forvaltningsrevisjon.
Midtre Energi AS
Gauldal energi endret i 2018 navn til Midt Energi. Midt Energi AS har som formål å drive med
energiproduksjon, energisalg, installasjonsvirksomhet mv. I 2019 kunne selskapet vise til
historiens beste årsresultat62. Risiko i selskapet er vurdert som lav.
Midtre Gauldal Asvo As
Selskapet driver med tilrettelegging av arbeidsoppgaver for deltagere med nedsatt
funksjonsevne og yter bistand til deltagere med tanke på overgang til jobb eller utdanning.
Selskapet har ikke til formål å generere aksjeutbytte, men la overskuddet forbli innad i
selskapet. Selskapet fikk i 2019 ny styreleder og daglig leder. Driftsresultat for 2018 var på
- 620 000,- noe som taler for en negativ lønnsomhet dette året. Risiko er vurdert til moderat.
Budal Flerbrukshus AS
Flerbrukshuset skal ifølge formålet benyttes til skolelokaler, barnehage, samfunnshus og
utleie til næring. Økonomien tilknyttet aksjeselskapet har de siste årene vært stabil. Risiko er
vurdert som lav.
Gauldal brann og redning IKS
Selskapet skal sørge for innfrielse av brannlovgivningen ovenfor Midtre Gauldal kommunen
og Melhus kommune. Som nevnt tidligere har spørsmålet om sammenslåing av selskapet
med Trøndelag brann- og redningstjenesten vært oppe til politisk behandling uten å få
gjennomslag. Revisor har ikke kunnskap om ønske om sammenslåing har sammenheng
med risikobetraktninger. Det antydes at utfordringer i tiden fremover er ekstremvær,
kvikkleireskred, ulykker på E6, flom i Gaula63. Brann- og redningstjenesten har en særskilt
viktig samfunnsoppgave og det vil derfor være kritisk at selskapet opprettholder en
funksjonell og pålitelig drift. Risiko er vurdert som moderat.

62

Trønderbladet, hentet fra: https://www.tronderbladet.no/nyheter/2019/04/24/Historiens-beste-årsresultat-for-Midt-Energi18887643.ece
63

Trønderbladet, hentet fra: https://www.tronderbladet.no/nyheter/2020/02/25/Gauldal-brann-og-redning-kan-bli-fredet-for-godt21182966.ece
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ReMidt IKS
Som nevnt ovenfor har selskapet undergått en omorganisering som følge av en fusjonering
av tidligere renovasjonsordning Envina IKS, Hamos IKS og Nordmøre IKS til ReMidt IKS. En
omorganisering vil alltid kunne medføre en omstilling og endring som har innvirkning på
risiko og drift av et selskap. På generelt grunnlag kan det sies at avfallshåndtering for
kommunens innbyggere er et viktig tjenesteområde. Risiko er derfor vurdert som moderat.
Midt-Norge 110 sentral
Midt-Norge 110-sentral har som primæroppgaver å ta i mot nødmeldinger, alarmere og kalle
ut mannskaper, etablere samband og loggføre hendelser. Dette tilsier en oppgave av stor
viktighet for kommunen. Risiko er derav vurdert som moderat.
Revisor har ikke knyttet kommentarer til de øvrige selskapene da kommunen i disse har en
relativt lav eierandel, samt ikke fremstår å innebære særskilt viktige funksjoner for
kommunens tjenesteyting.
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Hovedkontor: Brugata 2, Steinkjer
Tlf. 907 30 300 - www.revisjonmidtnorge.no
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Årsplan 2021 for kontrollutvalget
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
17.11.2020

Saknr
44/20

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
20/72 - 4
Forslag til vedtak
1. Kontrollutvalget slutter seg til årsplan 2021 for kontrollutvalget.
2. Kontrollutvalget vedtar følgende møtedatoer for 2021:
− 4. mars
− 29. april
− 3. juni
− 16. september
− 25. november
Kontrollutvalgets leder gis fullmakt til å endre møteplanen, dersom dette skulle vise seg
nødvendig.
3. Kontrollutvalget ønsker at det i 2021 tilrettelegges for besøk ved:
xxxxxx.
Vedlegg
Møteplan 2021 for kontrollutvalget
Saksopplysninger
For å kunne planlegge å gjennomføre kontrollarbeidet på en best mulig måte er det
nødvendig å fastsette en årsplan og møtedatoer for kontrollutvalget.
Årsplanen inneholder en oversikt over hvilke kontrolloppgaver som vil stå i fokus i løpet av
2021. I tillegg til de planlagte sakene kan det komme saker fortløpende fra kommunestyret,
revisor, henvendelser fra innbyggere/andre eller saker som kontrollutvalget tar opp på eget
initiativt.
Kontrollutvalgets møteplan bør tilpasses møteplanen for kommunestyret. Møteplan for
kommunestyret og formannskapet vil først bli vedtatt av formannskapet 26.11.2020.
På bakgrunn av dette så har kontrollutvalgets sekretariat tatt utgangspunkt i kontrollutvalgets
møtedatoer i 2020 ved oppsett av møtedatoer for 2021.
I årsplanen er det lagt opp til to virksomhetsbesøk, eller be inn virksomheter til
kontrollutvalgets møte (pga. Corona-situsjonen). Kontrollutvalget må selv bestemme hvilke
virksomheter de vil besøke/be inn.
Kontrollutvalget har budsjettert med å gjennomføre 5 møter i 2021, og det er naturlig å
avvikle 3 på våren og 2 på høsten. Utvalget kan løpende gjennom året, vurdere om det er
behov for endringer.
4. mars 2021
På møte i mars vil kontrollutvalgets årsmelding for kontroll- og tilsynsfunksjonen i 2020
legges frem. Prosjektplan om sykefravær og arbeidsmiljø vil være klar for behandling i
kontrollutvalget. Plan for eierskapskontroll 2021-2024 er også en viktig sak på marsmøtet.
29. april 2021
I henhold til forskrift om revisjon skal revisor avgi sin revisjonsberetning innen 15. april, så
fremt årsregnskapet er rettidig avlagt. I så fall vil behandlingen av årsregnskapet til Midtre
Gauldal kommune og Midtre Gauldal Næringsselskap KF, med avgivelse av kontrollutvalgets
uttalelser, bli en viktig sak på møtet i april.
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3. juni 2021
Bestilling av en forvaltningsrevisjon eller eierskapskontroll kan være aktuelt på junimøtet.
I møteplanen er det lagt opp til to virksomhetsbesøk (eventuelt be inn virksomheter til
kontrollutvalgets møte), det første virksomhetsbesøket er planlagt gjennomført i juni.
16. september 2021
Viktige saker i september er utarbeidelse av budsjett for kontroll- og tilsynsvirksomheten for
2022 som legges frem for endelig vedtak i kommunestyret i forbindelse med
budsjettbehandlingen for 2022. Rapport fra forvaltningsrevisjon av sykefravær og
arbeidsmiljø vil være ferdigstilt og klar for behandling i kontrollutvalget. Videre vil rapport fra
forenklet etterlevelseskontroll for 2020 være aktuell. Prosjektplan vedr. bestilt
forvaltningsrevisjon eller eierskapskontroll vil mest sannsynlig være ferdig og klar for
behandling i kontrollutvalget
25. november 2021
Revisor vil orientere om revisjonsstrategien for regnskapsåret 2021 på kontrollutvalgets møte
i november. I årsplanen er det lagt opp til virksomhetsbesøk nr. to (eventuelt be inn
virksomheter til kontrollutvalgets møte). Kontrollutvalgets årsplan for 2022 må vedtas på
novembermøtet.
Sekretariatet foreslår å legge kontrollutvalgets siste møte til 25. november. Tidspunktet er
valgt ut fra at de fleste oppgaver for 2021 er ferdigstilt, samtidig kan behandling av saker 25.
november være tidsnok til å kunne få saker fremmet på kommunestyrets siste møte før jul.
Forslag til møtedatoer for 2021:
Januar Februar
Kommunestyret*
Formannskapet*
Kontrollutvalget

Mars

April

4.

29.

Mai

Juni
3.

August September Oktober November Desember

Kommunestyret*
Formannskapet*
Kontrollutvalget
16.
25.
*Møtedatoer for kommunestyre og formannskap vil først bli vedtatt av formannskapet
26.november.
Konklusjon
Kontrollutvalgets sekretariat anbefaler at kontrollutvalget avvikler 3 på våren og 2 på høsten.
Forslag til møtedatoer fremgår av sekretariatets forslag til vedtak.
Kontrollutvalget må selv bestemme hvilke virksomheter de vil besøke/be inn i 2021.
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Møteplan for kontrollutvalget
Aktiviteter/saker

Mars

April

Juni

September

Årsplan
Årsmelding for kontrollutvalget

X
X

Kontrollutvalgets uttalelse om
årsregnskap og årsberetning

X

Forenklet etterlevelseskontroll
Plan for eierskapskontroll
Bestilling av forvaltningsrevisjon/
eierskapskontroll
Prosjektplan
forvaltningsrevisjo/eierskapskontroll
Rapport
fra
forvaltningsrevisjon/
eierskapskontroll

November

X
X
X
X

X
X

Revisjonsstrategi

X

ROV forenkelt etterlevelseskontroll

X

Budsjettkontroll kontrollutvalget

X

Budsjett for kontrollutvalget

X

Oppfølging av politiske vedtak

X

X

Virksomhetsbesøk

X
X
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X

X
X

Oppfølging av politiske vedtak i Midtre Gauldal kommune
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
17.11.2020

Saknr
45/20

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
20/134 - 5
Forslag til vedtak
Kontrollutvalget tar saken til orientering og ber sekretariatet om å oppdatere oversikten
"Saker for videre oppfølging" etter eventuelle innspill fremkommet i møtet.
Vedlegg
Saker for videre oppfølging
Kommunestyret 29.10.2020
Kommunestyret 24.09.2020
Formannskapet 12.11.2020
Formannskapet 15.10.2020
Utvalg for helse, oppvekst og kultur 22.10.2020
Utvalg for helse, oppvekst og kultur 17.09.2020
Utvalg for næring, plan og miljø 01.10.2020
Saksopplysninger
I henhold til bestemmelsene om kontroll og tilsyn i kommuneloven skal kontrollutvalget føre
tilsyn med den kommunale forvaltningen på kommunestyrets vegne. Videre går det i forskrift
om kontrollutvalg frem at kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets vedtak i tilknytning til
behandlingen av regnskapet, revisjonsberetningen eller forvaltningsrevisjonsrapporter blir
fulgt opp.
I tråd med kontrollutvalgets vedtak i sak 6/2016 Eventuelt, legger kontrollutvalgets sekretariat
frem kopi av sakslistene fra styrer/råd/utvalg som er avholdt etter utsending av sakspapirer til
kontrollutvalgets møte 17.09.2020. Kontrollutvalgets sekretariat tar høyde for gjennomgang
av disse sakene i møtet.
Kontrollutvalget har fordelt oppfølging av styrer/råd/utvalg på følgende måte:
Kommunestyret: Lise
Formannskapet: Kirsti
Utvalg for helse, oppvekst og kultur: Kari Anne
Utvalg for Næring, plan og miljø: Rune og Odd
Saker til oppfølging
Saker som krever særskilt oppfølging fra kontrollutvalget er saker av prinsipiell karakter,
saker der rådmannen gis særskilte pålegg eller saker som har betydning for kommunens
fremtidige tjenestetilbud, stilling eller omdømme.
Det er ikke lagt inn nye saker i oppfølgingslisten etter forrige møte i kontrollutvalget.
Konklusjon
Kontrollutvalgets sekretariat viser til gjennomgangen av kommunestyrets, formannskapets og
utvalgenes vedtak.
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Saker for videre oppfølging:
På bakgrunn av gjennomgang av aktuelle saker i perioden 11.09.2020 – 09.11.2020, foreslår
kontrollutvalget at følgende saker videreføres til oppfølging:

Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune – saker til oppfølging pr. 09.11.2020:
Sak

Tittel

KST 13/20

Forvaltningsrevisjon om
dokumenthåndtering og
journalføring

Kommentar
1.

2.
3.

Kommunestyret tar
forvaltningsrevisjonsrapport
dokumenthåndtering og journalføring til
orientering.
Kommunestyret ber
kommunedirektøren følge opp revisors
anbefaling i rapportens pkt 6.2.
Kommunestyret ber
kommunedirektøren gi kontrollutvalget
skriftlig tilbakemelding om hvordan
anbefalingen er fulgt opp innen
18.05.2020

Til oppfølging

Kontrollutvalgets møte 26.05.2020
Alf-Petter Tenfjord, kommunedirektør, og
Tore Wolden, kommunikasjon og
informasjonssikkerhet, orienterte og svarte
på spørsmål fra kontrollutvalget.
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak:
Kontrollutvalget avventer skriftlig
tilbakemelding fra kommunedirektøren før
utvalget tar en beslutning om
forvaltningsrevisjonen skal følges opp
videre, eller om om de anser
kommunestyrets vedtak som fulgt opp
Kontrollutvalgets møte 17.09.2020
Kontrollutvalget tar kommunedirektøren sin
skriftlige oppfølging til orientering.
Det er noen tiltak som er satt i gang men
ikke ferdigstilt enda, på bakgrunn av dette
så ønsker kontrollutvalget en ny orientering
om status på disse tiltakene i løpet av 2.
halvår 2021.
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2. halvår 2021

Møteinnkalling

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Kommunestyret
Kommunestyresalen, Midtre Gauldal rådhus
29.10.2020
16:30

NB: Temamøte kl 12:00 – 15:00 - Sammen om en god oppvekst i Midtre Gauldal
1.

Status – utfordringer – satsningsområder
Innledning ved :
Oddveig Børset, enhetsleder helse og familie
Toril Grøtte, kommunalsjef oppvekst
Tove Mette Aufles, enhetsleder NAV

2. Oppvekstprofilen for Midtre Gauldal
3. Erik Stene, direktør Fylkesmannen i Trøndelag: Hva er Trøndelags utfordringer i forhold til barn
og ungdom og hva bør Midtre Gauldal være opptatt av?
4. Diskusjon i grupper:
o Hva er gode oppvekstvilkår og hva betyr dette for en god samfunnsutvikling?
o

Hvordan hindrer vi utenforskap?

o

Hvordan sikre god nok samhandling mellom kommunale tjenester til de som trenger
hjelp?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Gruppemøter fra kl 15:00. Middag serveres til 16:00.

Kommunen har tatt i bruk en digital løsning for automatisk varainnkalling. De faste representantene
får e-post fra Kaukus. Denne skal brukes til å melde forfall og ved behov for å få vurdert habilitet.
Faste representanter melder forfall ved å klikke på lenke i tilsendt e-post. Når forfall eller mulig
inhabilitet er meldt starter varainnkalling automatisk med SMS til vararepresentanter i korrekt
rekkefølge. Ved manglende tilbakemelding sendes inntil to nye SMS før neste vararepresentant blir
kontaktet på tilsvarende måte.
Vararepresentantene svarer «JA» eller «NEI» på mottatt SMS. Varamedlemmer skal ikke møte med
mindre de har fått SMS og svart «JA». Svares det «Nei» går innkallingen automatisk til neste vara på
lista så lenge det er flere varamedlemmer.
Det er meget viktig at alle tar en vurdering av egen habilitet i forhold til sakene som er til
behandling. Dette gjelder også varamedlemmer som blir innkalt.
Støren, den 22.10.2020
Sivert Moen
ordfører
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1

Saksliste
Utvalgssaksnr

Innhold

Lukket

Arkivsaksnr

Saker til behandling
PS 51/20

Referatsaker

RS 9/20

Kontrollutvalgets møteprotokoll til kommunestyret

2020/1222

Saker til behandling
PS 52/20

Alkoholomsetning : Avklaring om nettsalg av alkoholholdig
drikke gr.1 i Midtre Gauldal for bevillingsperioden 20202024

2020/161

PS 53/20

Tertialrapport nr. 2/2020

2020/1549

PS 54/20

Brit Glein - søknad om fritak fra vervet som medlem av
eldrerådet - valg av nytt medlem

2020/28471

PS 55/20

Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024

2020/25366

PS 56/20

Revidering av vedtektene for SFO -

2020/20502

PS 57/20

Revidering av vedtekter for de kommunale barnehagene i
Midtre Gauldal kommune - 2020

2020/20501

PS 58/20

Prosessuell beslutning - behandling av merknader og
innsigelser - detaljregulering E6 Prestteigen - Gylland
(planID: 50272016011)

2016/1900

Mulige andre saker
-

Orienteringer
o Omstilling, med vekt på situasjon i PLO
o Presentasjon av handlingsprogram med økonomiplan
o Helseplattformen
o E6 Gylland-Prestteigen (knyttet til saken)
o Nytt system for innkalling av varamedlemmer - konsekvenser
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4

Møteinnkalling

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Kommunestyret
Kommunestyresalen, Midtre Gauldal rådhus
24.09.2020
16:30

NB! Temamøte/strategikonferanse starter kl 12:00.
Gruppemøter fra kl 1500.
Bevertning kl 1600.
Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter som vanlig.

Støren, den 17.09.2020
Sivert Moen
ordfører
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1

Saksliste
Utvalgssaksnr

Innhold

Lukket

Arkivsaksnr

Saker til behandling
PS 42/20

Lysgården - skisseprosjekt - intensjonsvedtak for endelig
løsning

2015/3369

PS 43/20

Planstrategi 2019 - 2023. Endelig vedtak

2019/2717

PS 44/20

Månedsrapport for juli 2020

2020/1274

PS 45/20

Finansrapport nr. 1 2020

2020/4510

PS 46/20

Stortingsvalget og sametingsvalget 2021 - fastsetting av
valgdag

2020/12742

PS 47/20

Adgang til å holde møter i folkevalgte organer som
fjernmøte

2020/25344

PS 48/20

Retningslinjer for tildeling av kommunale boliger

2020/1649

PS 49/20

TrønderEnergi AS – sak u.off. blir ettersendt

Mulige andre saker

Orienteringer:

 Orientering om arbeidet med delegasjonsreglementet
 Gjennomgang av status for status i omstillingsprosessen og endringer i den kommunale
organisasjonsstrukturen
 GSK 10 år
 Orientering fra KLP om pensjon (teams)
 Norges nasjonalparkkommuner orienter om merkevaren "Norges nasjonalparker" og
nasjonalparkkommunestatus
 Midt Energi
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Møteinnkalling

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Formannskapet
Kommunestyresalen, Midtre Gauldal rådhus
12.11.2020
13:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter etter nærmere
beskjed.
Støren, den 06.11.2020
Sivert Moen
ordfører
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Saksliste
Utvalgssaksnr

Innhold

Lukket

Arkivsaksnr

PS 78/20

Referatsaker

RS 23/20

Høring - Forslag til midlertidig endring i valgforskriften adgang til elektroniske underskrifter på listeforslag

2020/25355

RS 24/20

Høringsuttalelse - opplæringstilbudet ved de videregående
skolene i Trøndelag skoleåret 2021-22

2020/25359

RS 25/20

Høring av planprogram og varsel om oppstart av
planarbeid for kommuneplanens samfunnsdel - Rennebu
kommune

2020/33142

RS 26/20

Uttale - forslag til planprogram for kommuneplanens
arealdel, Tynset kommune

2020/1822

RS 27/20

PLANSTRATEGI 2020-2023 TYNSET KOMMUNE ENDELIG VEDTAK

2020/298

RS 28/20

Uttale - forslag til planprogram for kommuneplanens
arealdel og samfunnsdel, Rennebu kommune

RS 29/20

Samfunnsmessig konsekvensanalyse Midtre Gauldal 2020 konsekvenser av flyttingen av Norsk Kylling - rapport
Trøndelag fylkeskommune

2019/212

RS 30/20

Referat fra møte i Bygg vei 30. september 2020

2020/1580

RS 31/20

E6 Vindåsliene - Korporals bru - situasjonen for oppsittere
sør for bommen ved Fossumsbrua i Midtre Gauldal
kommune

2012/4220

RS 32/20

Bompengesaken - (1)

2012/4220

PS 79/20

Uttale - kommunal planstrategi, Selbu kommune

2020/1353

PS 80/20

Høringsuttale - utredning massedeponi i
Trondheimsregionen

2020/25626

PS 81/20

Ny selskapsavtale Konsek Trøndelag

2020/37874

PS 82/20

Søknad om motorferdsel i utmark med gravemaskin - Jens
Edvin Folstad

PS 83/20

Handlingsprogram med økonomiplan 2021-2024

2020/33142

2020/2
2020/25373

Mulige andre saker
Orienteringer
- Status KDP Støren
- Støren Sportsklubb om planer for fotballhall i Idrettsparken, Støren
- Arbeidet med nytt delegasjonsreglement (formannskapet er styringsgruppe)
- Oppdatering i sak om situasjonen for oppsittere sør for bommen ved Fossumsbrua

34

3

Møteinnkalling

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Formannskapet
Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus
15.10.2020
12:00

Møtestart kl. 12.00 hos Norservice interiør AS møbelfabrikk. Innledning og omvisning ved
økonomisjef Øyvind Gartland i Nor Invest og fabrikksjefen
Møtestart ca 13.15 i formannskapssalen.
Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter etter nærmere
beskjed.
Støren, den 08.10.2020
Sivert Moen
ordfører
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Saksliste
Utvalgssaksnr

Innhold

Lukket

PS 70/20

Referatsaker

RS 21/20

Melding om vedtak i Kommunestyresak 39/20 Grensejustering mellom Holtålen og Midtre-Gauldal
kommuner

2020/25272

RS 22/20

Kartlegging av interkommunalt samarbeid i Trøndelag referatsak for formannskapet

2020/25190

PS 71/20

E6 Ulsberg-Melhus - situasjonen for beboere sør for
bommen ved Fossumsbrua på E6 i Soknedal

2012/4220

PS 72/20

Alkoholomsetning : Avklaring om nettsalg av alkoholholdig
drikke gr.1 i Midtre Gauldal for bevillingsperioden 20202024

2020/161

PS 73/20

Trafikksikkerhetstiltak langs KV1940 Moøya

2020/25111

PS 74/20

Trafikksikkerhetstiltak langs KV38 ved Ramstadsjøen

2017/1556

PS 75/20

Trafikksikkerhetstiltak Soknes barnehage - Liøya KV1920 varslingslys jernbaneundergang

2020/25498

PS 76/20

Tertialrapport nr. 2/2020

2020/1549

PS 77/20

Detaljregulering av E6 Skogheim - Fossum, planId. 2020
001 - Behandling før høring og offentlig ettersyn

2020/891

Mulige andre saker.
Orienteringer:
- TV-aksjonen
- Kommuneplanens arealdel, viktige problemstillinger
- E6 Presteigen-Gylland, foreløpig inntrykk av innspill/innsigelser
- Statsbudsjettet og rammer for handlingsprogram/økonomiplan
- Lysgården – oppfølging av kommunestyrets vedtak 24.9
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Arkivsaksnr

Møteinnkalling

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Utvalg for helse, oppvekst og kultur
F.sal, Midtre Gauldal rådhus
22.10.2020
11:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter etter nærmere
beskjed.
Framlagte saker er godkjent av rådmann/enhetsleder.
Støren, den 16.10.20
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1

Sign. Kenneth Moe

Saksliste
Utvalgssaksnr

Innhold

Lukket

Arkivsaksnr

PS 28/20

Referatsaker

RS 1/20

Høring: Det videregående opplæringstilbudet 2021-2022

2020/25359

PS 29/20

Utvidelse av skoleuka i Midtre Gauldal - utredning

2019/4187

PS 30/20

Revidering av vedtektene for SFO -

2020/20502

PS 31/20

Revidering av vedtekter for de kommunale barnehagene i
Midtre Gauldal kommune - 2020

2020/20501

Orienteringer:
 Helse og omsorgsstrategien
 Helseplattformen
 Sammenslåing av enhetene kultur, fritid, voksenopplæring og Næring, plan, forvaltning
 Omstillingsarbeidet innen pleie og omsorg
 Absoluttprogrammet
 Ledsagerbevis
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Møteinnkalling

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Utvalg for helse, oppvekst og kultur
F.sal, Midtre Gauldal rådhus
17.09.2020
11:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter etter nærmere
beskjed.
Framlagte saker er godkjent av rådmann/enhetsleder.
Støren, den 10.09.2020
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Sign. Kenneth Moe

Saksliste
Utvalgssaksnr

Innhold

Lukket

PS 20/20

Referatsaker

PS 21/20

Tildeling av midler til inkluderingstiltak 2020

2020/28

PS 22/20

Valg av medlemmer til museum og historielag

2019/2244

PS 23/20

Retningslinjer for tildeling av kommunale boliger

2020/1649

PS 24/20

Skolerute for skoleåret 2021-2022 - Midtre Gauldal
kommune

2019/4654

PS 25/20

Skoleskyss - farlig vei - Mia Fagerbekk - Singsås skole

2020/4649

PS 26/20

Skoleskyss - søknad om skyss - farlig skolevei - Joar
Evenås Digre - Støren barneskole

2020/20378

PS 27/20

Kretsordningen - bytte av skolekrets - ***** *****
***** - Støren barneskole

Orienteringer:
Revidering av delegeringsreglementet
Oppvekst:
- Saker sendt på høring fra oppvekst
- Absolutt-programmet barnehage- og skoleeierprogram
- Temadag i kommunestyret om helhetlig oppvekst
Omstilling pleie og omsorg:
- Gjennomgang av prosjektplan og prosjektstyringsverktøyet
- Orientering om gjennomgang av vedtak fattet innen pleie og omsorg
- Oppfølging helse og omsorgsstrategien
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X

ArkivSaksnr

2020/931

Møteinnkalling

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Utvalg for næring, plan og miljø
140, Midtre Gauldal rådhus
01.10.2020
09:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter etter nærmere
beskjed.
Administrasjonen ønsker å orientere om:
 Veterinærvakttjeneste v/Kari Sunnset
 Sammenslåing av NPF og KVF v/kommunedirektøren
 Utfordringer i landbruket i Midtre Gauldal v/ Kari Sunnset og Ola Nygård
 Kommuneplanens arealdel v/ Ingrid Davidsen
Framlagte saker er godkjent av enhetsleder. Mulig flere saker ettersendes.
Støren, den 24.09.20
Svein Fløttum
Leder
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Saksliste
Utvalgssaksnr

Innhold

Lukket

PS 43/20

Referatsaker

RS 38/20

Veterinærvakttjeneste - inngåelse av ny avtale 2020-2023

PS 44/20

Behandling etter motorferdselloven §6, ATV - Robert
Bergsli gbnr. 79/11

2020/13

PS 45/20

Behandling etter motorferdselloven § 5 og § 6 - Snøscooter
og ATV/firehjuling på snødekt mark - gbnr. 79/34 - Ketil
Gynnild

2020/13

PS 46/20

Søknad om dispensasjon - oppføring av anneks

2020/54

PS 47/20

Delegerte saker NPM 2020 - september, oktober,
november og desember

2019/3325

PS 48/20

Delegerte saker NPM 2020 - januar, februar, mars, april,
mai, juni, juli, august

2020/25407

42

3

Arkivsaksnr
2019/4787

Referatsaker
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
17.11.2020

Saknr
46/20

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
20/406 - 1
Forslag til vedtak
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.
Vedlegg
Melding om politisk vedtak - Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024
Rettslig avklaring av kombinasjon av fysiske møter og fjernmøte
Kan kontrollutvalgssekretariatet delta digitalt i fysiske møter i kontrollutvalget ?
Kan man straffes for å gjøre hemmelig opptak av kommunestyremøtet ?
Kan en formannskapssekretær sitte i kommunestyret ?
Kan kommunen holde eksterne rapporter hemmelig ?
Fire av ti kommuner klarte ikke å holde åpne møter da pandemien slo til
Nye internkontrollreglar frå 1. januar 2021
Saksopplysninger
Kontrollutvalget har fått følgende dokumenter som referatsaker:
1. Kommunestyrets vedtak i sak 55/20 Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024.
2. Rettslig avklaring av kombinasjon av fysiske møter og fjernmøte for folkevalgte.
3. Departementets tolkningsuttalelse om kontrollutvalgssekretariatet kan delta digitalt i
fysiske møter i kontrollutvalget.
4. Å gjøre hemmelige opptak av kommunestyremøtet uten at det er avklart på forhånd, er
neppe straffbart, ifølge jusprofessor Jan Fridthjof Bernt.
5. Får du jobb som formannskapssekretær, mister du plassen i kommunestyret.
6. Kan en kommune benytte bestemmelsene i Offentleglova for unnta en eller flere eksterne
rapporter fra offentligheten ?
7. Kommune-Norge slet med å holde møter åpne for allmennheten da koronaen gjorde det
umulig å avvikle fysiske møter.
8. Det nye regelverket i kommunelova skal erstatte internkontrollreglene i en rekke
sektorlover.
Kontrollutvalgets sekretariat viser til vedlagte dokumenter som legges frem som referatsaker.
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Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS
Kongensgate 9 4. etg. Postuttak
7004 Trondheim
Att. Eva J Bekkavik
Melding om vedtak
Deres ref:
20/225-12

Vår ref
2020/25366-4

Dato
30.10.2020

Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024
Viser til vedtak i K-sak 55/2020 som følger vedlagt.

Med hilsen

Margret Innset Buberg
Rådgiver
Dette dokumentet er elektronisk signert og har derfor ingen håndskreven signatur.

Postadresse
7290 STØREN
E-post: postmottak@midtre-gauldal.kommune.no

Telefon
72 40 30 00
44

Telefaks
72 40 30 01

Bank
Org.nr
4212 49 45660
970187715
www.midtre-gauldal.kommune.no

Saksframlegg

Arkivnr. 216
Utvalg
Kommunestyret

Saksnr. 2020/25366-2
Utvalgssak
Møtedato
55/20
29.10.2020
Saksbehandler: Margret Innset Buberg

Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024

Dokumenter i saken:
1 I Sak fra kontrollutvalget til behandling i
kommunestyret - Plan for
forvaltningsrevisjon 2020-2024
2 S Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024

Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS

Vedlegg:
1
2
3

Særutskrift sak 32-20 Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024
Plan for forvaltningsrevisjon 2020 - 2024
Revisors risiko- og vesentlighetsvurderinger

Saksopplysninger
Kontrollutvalget har i møte 17.09.2020 behandlet forslag til plan for forvaltningsrevisjon for 2020 –
2024.
Viser til vedlagte særutskrift til kontrollutvalgets sak 32/20, plan for forvaltningsrevisjon 2020 –
2024 og revisors risiko og vesentlighetsvurderinger.
Kontrollutvalgets innstilling
1. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 og slutter seg til
kontrollutvalgets prioriteringer i planen.
2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i planen.
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Side 2 av 2

Saksprotokoll i Kommunestyret - 29.10.2020
Svenn Ola Krognes fremmet på vegne av Bygdelista følgende tilleggsforslag (nytt pkt. 3).
Endring i prioriteringsrekkefølgen:
Kulepunkt 4, sykefravær og arbeidsmiljø flyttes opp og blir kulepunkt 1.
Votering:
Pkt.1 og 2 – enstemmig vedtatt.
Forslaget fra Krognes (pkt. 3) – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 og slutter seg til
kontrollutvalgets prioriteringer i planen.
2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i planen.
3. Endring i prioriteringsrekkefølgen: Kulepunkt 4, sykefravær og arbeidsmiljø flyttes opp og
blir kulepunkt 1.
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Rettslig avklaring av kombinasjon av fysiske møter og fjernmøte
Kommuneloven § 11-7: Fjernmøte
Tolkningsuttalelse | Dato: 11.09.2020
Mottager: Asker kommune
Vår referanse: 20/4421-2
Om det er adgang til kombinasjon av alminnelig (fysisk) møte og fjernmøte.
Brevdato: 1. september 2020
Svar på henvendelse om rettslig avklaring av kombinasjon av fysiske møter og
fjernmøte for enkelte representanter
Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til henvendelse 27. august 2020, hvor
dere ber om en rettslig avklaring av kombinasjonen av fysiske møter og fjernmøte for enkelte
representanter.
Departementet legger til grunn at folkevalgte organer enten må holde fysisk møte eller
fjernmøte. Det er ikke adgang til å kombinere de to møteformene. Departementet deler
således Asker kommunes syn på dette spørsmålet.
Asker kommune viser til KS' nettsider, hvor departementets syn på saken er gjengitt.
Departementet ser at vårt syn er noe upresist gjengitt, når det heter at de [KMD] skriver at
enkeltrepresentanter kan delta digitalt selv om resten av de folkevalgte møtes i et fysisk
møte.
Det er riktig at departementet har gitt uttrykk for at enkelte representanter kan delta digitalt,
mens resten av organets medlemmer sitter fysisk samlet i et møtelokale. Når kommunen
velger denne løsningen er det imidlertid ikke et alminnelig (fysisk) møte i kommunelovens
forstand, men et fjernmøte etter lovens § 11-7. Dette kommer til uttrykk på KS' nettsider, hvor
det står Forutsetningen er at kommunelovens bestemmelser om fjernmøter er ivaretatt.
Asker kommune tar videre opp forholdet mellom fjernmøter etter kommuneloven § 11-7 og
møteplikten etter § 8-1. Departementet vil først peke på at det er kommunestyret selv som
etter § 11-7 første ledd beslutter om folkevalgte organer (inkludert kommunestyret) skal ha
adgang til å holde møter som fjernmøte. Bestemmelsen stiller ingen vilkår som må være
oppfylt for å kunne treffe en slik beslutning. Kommunestyret står derfor nokså fritt til å åpne
opp for fjernmøter. Kommunestyret har imidlertid ingen plikt til å åpne opp for fjernmøter, selv
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om det kan være mange hensyn som taler for å avholde ett eller flere møter som fjernmøte.
Slike hensyn kan for eksempel være lang reisevei eller andre årsaker som gjør at man ikke
kan reise til møtelokalet. Dette er imidlertid bare momenter som kommunestyret kan ta i
betraktning når det vurderer adgangen til fjernmøte eller når et folkevalgt organ vurderer om
det aktuelle møtet skal være fjernmøte. Dersom kommunestyret ikke har åpnet for fjernmøte
og det er innkalt til et alminnelig (fysisk) møte, vil møteplikten etter § 8-1 innebære at man
må delta fysisk i møtet, så lenge det ikke foreligger en gyldig forfallsgrunn. Dersom det
foreligger en gyldig forfallsgrunn, skal varamedlem innkalles til det alminnelige (fysiske)
møtet. Det altså i de tilfellene ikke adgang for faste enkeltrepresentanter til å delta digitalt i
kommunestyrets alminnelige (fysiske) møte.
Med hilsen
Ragnhild Spigseth (e.f.)
kst. avdelingsdirektør
Erland Aamodt
utredningsleder
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Kan kontrollutvalgssekretariatet delta digitalt i fysiske
møter i kontrollutvalget?
Tolkningsuttalelse | Dato: 02.10.2020
Mottager: Forum for Kontroll og Tilsyn, Norges Kommunerevisorforbund
Vår referanse: 20/4696-2
Svar på spørsmål om sekretariatet kan delta digitalt i fysiske møter i kontrollutvalget
Vi viser til brev 10. september 2020. Dere viser til en situasjon hvor kontrollutvalget møter
samlet i et fysisk møte, mens sekretariatet deltar digitalt og spør om et slikt møte har status
som et fysisk møte eller fjernmøte?
Som dere skriver, vil et møte i et folkevalgt organ enten måtte holdes som et alminnelig
(fysisk) møte eller som et fjernmøte. Vi viser til departementets uttalelse om dette i sak
20/4421. Etter kommuneloven § 8-1 har medlemmer av et kommunalt folkevalgt organ plikt til
å delta i organets møter hvis de ikke har gyldig forfall. Det betyr at medlemmene av
kontrollutvalget plikter å være til stede fysisk hvis det ikke skal være fjernmøte, men
spørsmålet i denne saken er om den samme plikten gjelder for sekretariatet.
Kommuneloven § 23-7 og forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 7 regulerer sekretariatets
oppgaver. Det følger av disse bestemmelsene at sekretariatet skal forberede sakene for
kontrollutvalget og påse at sakene som behandles av utvalget er forsvarlig utredet.
Sekretariatet skal også påse at utvalgets vedtak blir iverksatt. Det er hverken i loven eller
forskriften tatt inn en eksplisitt plikt for sekretariatet til å delta i kontrollutvalgets møter. De
hensyn som taler for at alle medlemmer av et folkevalgt organ fysisk må delta i et alminnelig
møte, er ikke særlig fremtredende når det gjelder sekretariatet.
Departementet mener videre at de oppgavene sekretariatet har ansvaret for kan utføres ved
at det deltar digitalt under et fysisk møte. Dermed er hensynet til at oppgavene faktisk blir
utført, ikke til hinder for slik deltakelse.
Departementet mener etter dette at et kontrollutvalg kan holde et alminnelig (fysisk) møte
selv om sekretariatet deltar digitalt.
Med hilsen
Ragnhild Spigseth (e.f.)
avdelingsdirektør
Erland Aamodt
utredningsleder
Kommunalavdelingen
E-post: postmottak@kmd.dep.no
Telefon: 22 24 72 01
Adresse: Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgt. 59 , Oslo
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Kan man straffes for å gjøre hemmelig opptak av
kommunestyremøtet?
Bernt svarer, Kommunal Rapoort 21.09.2020.

Å gjøre hemmelige opptak av kommunestyremøtet uten at det er avklart på forhånd, er
neppe straffbart, ifølge jusprofessor Jan Fridthjof Bernt.
SPØRSMÅL: Kommunestyret fattet følgende vedtak: «I politiske og administrative møter
skal det før møtet starter avklares om møtene skal tas opp/kringkastes. Dersom noen tar opp
fra møter i kommunal regi uten at dette er kjent og avtalt med deltakerne i forkant av møtet,
skal politianmeldelse vurderes». Er dette et lovlig forbud? Kan folkevalgte eller andre straffes
for å opptrådt i strid med det?
SVAR: I kommuneloven § 11–6 er det fastsatt at hvis noen ber om det og det ikke virker
forstyrrende på gjennomføringen av møtet, skal det gis tillatelse til å gjøre opptak av eller
overføre lyd eller bilde fra åpne møter. I det ligger at den som ønsker å gjøre dette, skal
gjøre oppmerksom på at det vil bli gjort, men det kan så vidt jeg kan se ikke være straffbart å
gjøre det uten å ha varslet om det. Det som skjer er jo bare en dokumentering og formidling
av det som allmennheten etter kommuneloven har rett til å ta del i.
For lukkede møter i folkevalgte organer og møter i administrasjonen er regelen den motsatte.
Her er det en klar forutsetning av møtet skal kunne gjennomføres uten at andre enn de som
deltar får innsikt i det som foregår der.
Hvis en utenforstående – herunder en journalist, overfører eller tar opptak av det som foregår
i et lukket møte, vil det være straffbart etter straffeloven § 205 bokstav a, om straff for den
som «uberettiget … ved bruk av teknisk hjelpemiddel hemmelig avlytter eller gjør hemmelig
opptak av telefonsamtale eller annen kommunikasjon mellom andre, eller av forhandlinger i
lukket møte som han ikke selv deltar i, eller som han uberettiget har skaffet seg tilgang til».
Men denne bestemmelsen gjelder altså ikke den som selv er deltaker i møtet.
Det kan være sterkt kritikkverdig å overføre eller ta opptak fra slike møter også for en som
deltar i møtet, men politianmeldelse vil bare være aktuelt hvis det i det som formidles, er
opplysninger som er det er lovbestemt taushetsplikt om, i praksis om noens personlige
forhold eller forretningshemmeligheter.
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Kan en formannskapssekretær sitte i kommunestyret?
Bernt svarer, Kommunal Rapport 12.10.2020.

Får du jobb som formannskapssekretær, mister du plassen i kommunestyret.
SPØRSMÅL: Kommunestyret har tilsatt en folkevalgt som er varamedlem til kommunestyret,
som formannskapssekretær. Er det adgang til det? Og i så fall; kan hun møte i
kommunestyret etter innkalling som varamedlem?
SVAR: Det er ikke noe forbud mot at en folkevalgt blir tilsatt i kommunen i valgperioden, men
i kommuneloven § 7–3 første avsnitt er listet opp en rekke tilsettingsforhold som medfører at
den det gjelder er «utelukket fra valg» til de folkevalgte organene som er nevnt der. En
tilsvarende bestemmelse for kommunestyret har vi i valgloven § 3–3 nr. 3. Den som taper
valgbarhet etter å ha blitt valgt til et folkevalgt organ, herunder kommunestyret (se § 5–
1 andre avsnitt, bokstav a), trer straks ut av organet, se § 7–9 første avsnitt. Det betyr også
at den som er valgt inn som varamedlem, skal strykes fra listen over slike og kan ikke
innkalles ved forfall av valgt medlem.
«Formannskapssekretær» er ikke nevnt blant de stillingene som denne regelen gjelder for.
Men kommunelovens § 7–3 første avsnitt, bokstav d, utelukkes «sekretærer for
kommunestyret eller fylkestinget», og den samme formulering brukes i valgloven § 3–3 nr. 3
bokstav b. Det er ellers ingen særskilt omtale i loven av «sekretær for kommunestyret» i
noen av lovene, og «formannskapssekretær» nevnes ikke. I praksis brukes imidlertid begge
betegnelsene om samme type stilling, som leder for et sekretariat tilknyttet ordfører, med
ansvar for den administrative og praktiske gjennomføringen av møter i kommunestyre og
formannskap, herunder at disse skjer i overensstemmelse med bestemmelsene i
kommuneloven om dette. Stilling som «formannskapssekretær» er med andre ord samme
type stilling som «kommunestyresekretær». Jeg mener derfor at vi må lese disse
utelukkelsesreglene for «kommunestyresekretær» slik at de også gjelder den som har en
tilsvarende stilling med tittel er «formannskapssekretær», med den konsekvens at den som
tilsettes i slik stilling umiddelbart trer ut av kommunestyret og andre folkevalgte verv,
eventuelt strykes fra listen over varamedlemmer i disse organene.
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Bør klage avslaget inn til fylkesmannen
Kommunal Rapport 28.09.2020

Kan kommunen holde eksterne rapporter hemmelig?
SPØRSMÅL: Kan ein kommune nytta offetlegheitslova 15 (2) for unnta ein eller fleire
eksternt tinga rapportar i sin heilskap for offentlegheita? Med på kjøpet er det at det er
rådmannen som har tinga rapportane og lagt dei fram for kommunestyret. Bruken av
paragraf 15 (2) er tilrådd av eksternt advokatbyrå.
SVAR: Offentleglova § 15 andre avsnitt er en regel om rett til å unnta fra innsyn «delar av eit
dokument», og gir ikke adgang til å unnta dokumentet i sin helhet fra innsyn.
Det som kan unntas er da bare de delene som «inneheld råd om og vurderingar av korleis eit
organ bør stille seg i ei sak». Dette er altså anbefalinger om hva som bør gjøres.
Fremstillingen av de faktiske forhold og faglige vurderinger av sannsynlige eller mulige
konsekvenser av ulike handlingsvalg, går derimot ikke inn under dette unntaket, heller ikke
der de er basert på skjønnsmessige eller usikre vurderinger.
Og også for de deler av dokumentet som i utgangspunktet kan unntas, gjelder at man bare
kan nekte innsyn «når det er påkravd av omsyn til ei forsvarleg ivaretaking av det offentlege
sine interesser i saka». Dette går da på helt generelle og objektive hensyn, typisk ved
gjennomføringen av tiltak som forutsetter forhandlinger eller avtaler med private. Det at en
sak er kontroversiell og at det er ønskelig å holde tilbake informasjon som kan brukes av
motstandere av det man ønsker å vedta, eller som kan skape mye uro i lokalmiljøet og
media, er ikke et slikt saklig hensyn. Jeg vil anbefale at avslaget på krav om innsyn i disse
rapportene blir påklagd til fylkesmannen, slik at man kan der kan vurdere om lovens vilkår for
unntak fra innsyn er oppfylt.
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Fire av ti kommuner klarte ikke å holde åpne møter
da pandemien slo til
Kommunal Rapport 24.09.2020

Kommune-Norge slet med å holde møter åpne for allmennheten da koronaen gjorde det
umulig å avvikle fysiske møter.
Kommunal Rapport har i samarbeid med Pressens offentlighetsutvalg undersøkt hva som
skjedde med møteoffentligheten i folkevalgte organer da strenge smitteverntiltak i mars
gjorde det umulig å holde fysiske møter.
Svarene fra 249 av 356 kommuner viser at i fire av ti kommuner hadde ikke innbyggerne
etter 12. mars mulighet til å overvære alle møter i politiske organer, også møter som ble
gjennomført som fjernmøter eller videomøter. 249 av 356 formannskapssekretærer svarte på
vegne av kommunene.
Kom på plass
I noen kommuner hadde allmennheten digital tilgang til noen møter i folkevalgte organer,
som kommunestyremøter og/eller formannskapsmøter. Mange kommuner fikk også digital
tilgang på plass etter hvert. Men i undersøkelsen ble det spurt om alle møter i politiske
organer var tilgjengelig for publikum.
– Vi gjorde forsøk på holde møtene i kommunestyret åpne, men vi hadde ikke den
nødvendige teknologien. Vi måtte velge mellom å gjennomføre møter uten at publikum
hadde tilgang, eller om vi skulle utsette alle politiske møter, sier ordfører Borgny Grande i
Grong.
Hadde unntak
En kriseforskrift fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) åpnet for at
folkevalgte organer kunne gjennomføre fjernmøter selv om kommunen eller fylkeskommunen
ikke hadde tekniske løsninger for å sikre allmennheten tilgang.
Forskriften står i kontrast til ordlyden i paragraf 100 i Grunnloven om at alle har rett til å følge
forhandlingene i folkevalgte organ, men retten kan begrenses i situasjoner der tungtveiende
grunner tilsier det.
Departementet presiserte i forbindelse med forskriften at møteoffentligheten og
allmennhetens adgang til møter i folkevalgte organer er grunnleggende for lokaldemokratiet.
Departementet anmodet derfor kommunene om å bruke hjemmelen til å ha fjernmøter uten
innsyn fra allmennheten med varsomhet.
Som fryktet
– Resultatet er litt som vi fryktet: At mange kommuner ikke ville klare å overholde
prinsippene om møteoffentlighet, til tross for at dette etter hvert har blitt ganske enkelt å få til,
skriver generalsekretær Arne Jensen i Norsk Redaktørforening i en e-post til Kommunal
Rapport.
KS-leder Bjørn Arild Gram mener at kommunene rundt omkring i landet har snudd seg rundt
og gjort det de har kunnet for å holde politiske møter åpne for publikum.
Bedre møteoffentlighet
Hvaler var en av kommunene som klarte å snu seg rundt umiddelbart.
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– Å ta i bruk ny teknologi har åpnet nye dører, og jeg mener at møteoffentligheten i Hvaler
aldri har vært bedre enn den er nå, sier ordfører Mona Vauger (Ap) i Hvaler.
I Hvaler har det vært praksis fra 2007, men møtene i de politiske hovedutvalgene, som har
hatt beslutningsmyndighet, har innbyggerne bare kunnet følge på rådhuset.
Under koronapandemien valgte Hvaler å åpne for at innbyggerne kunne følge alle politiske
møter på nettet.
– Det er en klar terskel å måtte møte opp på rådhuset for å følge de politiske prosessene. Nå
kan samtlige innbyggere få de politiske møtene rett inn i stua, og vi håper dette bidrar til å
øke det politiske engasjementet, sier Vauger.
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Nye internkontrollreglar frå 1. januar 2021

Kommunalnytt 8/2020, Kommunalavdelingen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
Dei nye reglane om internkontroll for kommunane skal gjelde frå 1. januar 2021. Det vart
fastsett i statsråd 25. september. Det nye regelverket i kommunelova skal erstatte
internkontrollreglane i ei rekke sektorlover.
Storparten av den nye kommunelova vart sett i verk hausten 2019, medan
økonomiføresegnene og enkelte andre kapittel vart sett i verk 1. januar 2020.
Reglane om internkontroll i den nye kommunelova er enno ikke sett i verk. Disse reglane
skulle tre i kraft samtidig som oppheving eller endring av internkontrollføresegner i
sektorlovene trer i kraft.
Stortinget vedtok å oppheve eller endre internkontrollføresegnene i sosialtenestelova,
barnevernlova, krisesenterlova, folkehelselova, introduksjonslova og opplæringslova i juni.
Dei vedtatte endringene om internkontroll både i kommunelova og i sektorlovene trer altså i
kraft frå 1. januar 2021. Frå da er det kommunelova kapittel 25 som regulerer krav om
internkontroll med kommuneplikter.
Unntaket frå den samla reguleringa er forskrift om leiing og kvalitetsforbetring i helse- og
omsorgstenesta 28. oktober 2016 nr. 1250, som framleis skal gjelde.
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Eventuelt
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
17.11.2020

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
20/406 - 2
Forslag til vedtak
Saken legges frem uten forslag til vedtak.
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Saknr
47/20

Korsentomta - orientering til kontrollutvalget
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
17.11.2020

Saknr
48/20

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
20/237 - 22
Forslag til vedtak
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.
Vedlegg
Orientering til kontrollutvalget - Korsentomta
Saksopplysninger
På kontrollutvalgets møte 17.09.2020 ble det under sak 37/20 Eventuelt, vedtatt å be
kommunedirektøren om en orientering om Korsentomta.
Kontrollutvalget fattet enstemmig følgende vedtak:
Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en orientering om hvilke avtaler som er
inngått og om videre utbygging og utnyttelse av arealet. Orienteringen gis på utvalgets
møte 17.11.2020.
Kontrollutvalgets sekretariat har i brev av 25.09.2020 bedt kommunedirektøren om å gi
kontrollutvalget en orientering om Korsentomta.
Konklusjon
Kontrollutvalgets sekretariat viser til kommunedirektørens orientering i møtet og anbefaler
kontrollutvalget å ta redegjørelsen til orientering.
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Vår saksbehandler: Eva J. Bekkavik, tlf. 468 51 950
E-post: eva.bekkavik@konsek.no
Deres ref.:
Vår ref.: 20/237-19
Oppgis ved alle henvendelser
Vår dato: 25.09.2020

Midtre Gauldal kommune
Rådhuset
7290 STØREN

Orientering til kontrollutvalget - Korsentomta
På kontrollutvalgets møte 17.09.2020 ble det under sak 37/20 Eventuelt, vedtatt å be
kommunedirektøren om en orientering om Korsentomta.
Kontrollutvalget fattet enstemmig følgende vedtak:
Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en orientering om hvilke avtaler som er inngått
og om videre utbygging og utnyttelse av arealet. Orienteringen gis på utvalgets møte
17.11.2020.
Under henvisning til kontrollutvalgets vedtak i sak 37/20, ber vi herved om at
kommunedirektøren i Midtre Gauldal kommune orienterer på kontrollutvalgets møte
17.11.2020.

Med hilsen
Konsek Trøndelag IKS
Eva J. Bekkavik
seniorrådgiver

Kopi til:

Kontrollutvalgets leder
Ordfører

Postadresse:
Postboks 2564
7735 Steinkjer

Fakturaadresse:
Postboks 1258 Torgarden
7462 Trondheim
post@konsek.no
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Bank: 8601.13.04038
Org.nr: 988 799 475

Godkjenning av protokoll fra dagens møte
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
17.11.2020

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
20/406 - 3
Forslag til vedtak
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 17.11.2020, godkjennes.
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Saknr
49/20

