Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Verdal kommune
Arkivsak:

20/370

Møtedato/tid:

31.08.2020 kl. 09:00

Møtested:

3. etg Herredshuset, møterom Porcelenstrand

Sakliste
Saksnr.
29/20
30/20
31/20
32/20
33/20
34/20

Sakstittel
Besøk ved arkivtjenesten
Referatsaker 31.08.2020
Budsjett kontrollarbeidet 2021 Økonomiplan 2021-2024
Reglement for kontrollutvalget
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors uavhengighetserklæring
Undersøkelse hjemmetjenesten - Orientering fra revisor

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, 24.08.2020

Ove Morten Haugan (sign.)
Leder av kontrollutvalget

Liv Tronstad
seniorrådgiver
Konsek Trøndelag

Kopi: Varamedlemmer, ordfører, rådmann og Revisjon Midt-Norge SA
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Besøk ved arkivtjenesten
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
31.08.2020

Saknr
29/20

Saksbehandler Liv Tronstad
Arkivkode
FE - 033, TI - &43
Arkivsaknr
20/305 - 3
Forslag til vedtak
Kontrollutvalget tar dagens besøk til orientering.
Vedlegg
VS: Besøk 31. august - Arkivtjenesten
Ikke trykte vedlegg
Forskrift om offentlege arkiv:
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-12-15-2105
Riksarkivarens forskrift:
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-12-19-2286
Arkivtjenesten i Verdal
https://www.verdal.kommune.no/Organisasjon/Virksomhetsomrader/Stab-utvikling-ogvirksomhetsstotte/Arkivtjenesten-i-Verdal-kommune/
Saksopplysninger
Viser til kontrollutvalgets årsplan for 2020, og senest kontrollutvalgets sak 26/20 der
kontrollutvalget vedtok å besøke arkivtjenesten i august.
Formålet med besøket er å gjøre seg bedre kjent med arkivtjenesten og øke kunnskapen sin
om arkiv og de krav som stilles i og til dette. Kontrollutvalget har tidligere fått orientering om
arkiv og arkivrutiner, sak 11/19.
Det er satt av 2,5 time til besøket. Utkast til program er som følger:
Tid
10 min

5 min
120 min

15 min

Tema
Presentasjon av kontrollutvalget.
Kontrollutvalgets plass og ansvar i
forhold til kommunestyret og formål med
besøket
Presentasjon av virksomheten arkiv,
informasjon og service
Orientering fra virksomheten (Både fri
orientering og etter nærmere
oversendte tema/spørsmål)
Omvisning arkiv sine kontorer
Omvisning bortsettingsarkiv/fjernarkiv
på rådhusområdet
Oppsummering av besøket

Ansvarlig
Leder av kontrollutvalget.
Alle i utvalget og sekretær
presenterer seg
Virksomhetsleder. Alle som
er med fra administrasjonen
presenterer seg
Virksomhetsleder el. andre
fra administrasjonen

Leder kontrollutvalget

Det er gjort avtale med Kari Forberg Prestvik som er virksomhetsleder for Arkiv, informasjon
og service om besøk. En er foreløpig ikke kjent med at flere fra administrasjonen vil møte.
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Virksomhetsleder har fått oversendt en oversikt over tema/spørsmål (se vedlagte e-post)
som det er ønskelig kontrollutvalget får en orientering om. Kontrollutvalget vil ha mulighet til å
stille spørsmål under vegs.
Planlagt omvisning forutsetter at smittevernhensyn kan ivaretas, og vil kun omfatte arkivene
ved rådhuset.
Det understrekes at dette ikke er et tilsynsbesøk, men et besøk for å gjøre seg bedre kjent
med virksomheten.
Vurdering
Kontrollutvalget driver kontrollarbeid med hele den kommunale forvaltning på vegne av
kommunestyret, og det er viktig at kontrollutvalget har god kjennskap til egen kommune.
Gjennom besøket vil kontrollutvalget få bedre kjennskap til arkivtjenesten. Dette kan
kontrollutvalget ta med seg i sitt videre arbeid.
Det utarbeides ingen rapport etter et slikt besøk, men for å trekke erfaring og lærdom ut av
det er det ønskelig at kontrollutvalget gir en oppsummering og vurdering umiddelbart etter at
besøket er avsluttet
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Fra:
Sendt:
Til:
Kopi:
Emne:

Liv Tronstad
21. august 2020 09:41
Prestvik, Kari Forberg
jostein.grimstad@verdal.kommune.no
VS: Besøk 31. august - Arkivtjenesten

Hei!
Kontrollutvalgets møte mandag den 31/8 begynner kl 09.00, møterom i 3. etg. Herredshuset poselenstrand
1. Jeg har satt opp noen stikkord til hva kontrollutvalget ønsker orientering om.
Arkivtjenesten
•
•

Hvem er arkivtjenesten
Hva gjør arkivtjenesten

Arkiv sitt rammeverk
•
Hvorfor arkiv
•
Lover og forskrifter
•
Standarder (Noark)
•
Arkivplan
Arkiv:
•
•
•
•

Antall saksbehandlingssytem og fagsystemer i dag
Type saksbehandlingssytem og fagsystemer
Hvordan fungerer arkivdelen i systemene
Kvalitet på dagens arkiver

Gamle arkiver
•
•
•
•

Arkivene fra tiden med samkommune
Gamle elektroniske arkiv
Gamle papirarkiv, bortsatte og overlevert til IKA
Er arkivene ryddet/ordnet

Status arkiv
•
•
•
•
•

Hvem arkiverer (saksbehandlere?)
Kompetanse hos de som arkiverer
Opplæringsbehov og hvem har ansvaret for å gi opplæring
Hvor ajour er arkivene (herunder avslutning av saker)
Status journalføring av inn og utgående post - rutiner

Personvern
• Implementering av GDPR og ivaretakelse av personvernet
• Hvordan sikres at opplysninger som er taushetspliktbelagt ikke kommer på avveie.
Har du spørsmål til punktene ovenfor så ta kontakt.
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2. I tillegg til orientering har det vært ytret et ønske om en omvisning på arkiv sine kontorer og
omvisning på de ulike bortsettingsarkivene/fjernarkiv på rådhusområdet.
Du må vurdere om dette vil være forsvarlig å gjennomføre sette i forhold til smittevernhensyn
som må ivaretas. I så fall at smittevernhensyn ikke kan ivaretas, så nøyer kontrollutvalget seg
med orientering. Det er satt av inntil 2,5 time, men dersom omvisning utgår kan dette ev.
justeres.
Fint om jeg hører fra deg i løpet av dagen i dag eller mandag før kl 12.00 vedr. mulighetene for
omvisning. (Jeg sender ut møtepapirene til utvalgsmedlemmene mandag ettermiddag.)
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Referatsaker 31.08.2020
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
31.08.2020

Saknr
30/20

Saksbehandler Liv Tronstad
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
20/57 - 5
Forslag til vedtak:
Referatsakene tas til orientering.
Vedlegg
IR rep.møte Sakliste 23 juni 2020
Administrasjonen kan holde tilbake dokumenter fra politikerne
Avtale om å hemmeligholde sluttavtale er ikke bindende
Svar fra KMD -pa-sporsmal-om-tolkningen-av-kommuneloven-paragraf-23-5
Kontrollutvalget kan kreve at kommunedirektøren stiller på møte
Saksopplysninger
Følgende referatsaker vil bli presentert i møtet:
1. Innherred Renovasjon - Representantskapsmøte i 23.06.2020
2. Kommunal rapport: Administrasjonen kan holde tilbake dokumenter fra politikerne
3. Kommunal rapport: Avtale om å hemmeligholde sluttavtale er ikke bindende
4. KMD: Svar på spørsmål om tolkningen av kommuneloven § 23-5
5. Kommunal rapport: Kontrollutvalget kan kreve at kommunedirektøren stiller på møte

1.
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Administrasjonen kan holde tilbake dokumenter fra
politikerne
Kommunal Rapport 29.06.2020

Burde ikke jeg som folkevalgt få oversendt alle dokumenter i en sak som mitt utvalg får til
behandling?
SPØRSMÅL: Jeg sitter i utvalg for helse og omsorg i min kommune. I listen over
referatsaker er saksdokumentet fjernet, da saken er unntatt offentlighet. Vi får vi bare en
muntlig orientering av etatssjefen.
Er det ikke riktig at vi som folkevalgte skal ha innsyn i hele saksbehandlingen, når vi skal
behandle saken?
SVAR: I kommuneloven § 11–3 første avsnitt, tredje setning, sies det at innkalling til møte i
folkevalgt organ «skal inneholde en liste over de sakene som skal behandles, og
dokumentene i sakene». «Dokumentene i sakene» er da det som legges fram for de
folkevalgte som grunnlag for saksbehandlingen. Det er kommunedirektøren eller den som er
ansvarlig for saksforberedelsen til vedkommende organ som setter sammen denne pakken –
saksforelegget – som så utgjør grunnlaget for det folkevalgte organets saksbehandling. Men
før det skal ordfører eller leder for det aktuelle folkevalgte organet ta stilling til om saken kan
behandles på grunnlag av de fremlagte dokumentene og dermed settes opp på saklisten i
innkallingen, se § 11–3 første setning.
Hvis det legges fram nye saksdokumenter etter utsendelsen av innkallingen, ved
ettersending eller i møtet, kan det ikke fattes vedtak i denne saken hvis møteleder eller en
tredel av medlemmene motsetter seg det, se § 11- 3, siste avsnitt, siste setning.
Dette er imidlertid begrensninger som ikke gjelder i referatsaker. De er administrasjonens
eller andre folkevalgte organers melding om det som er gjort eller skjedd på deres
saksområde. Som dette legges fram, er det rene orienteringer om faktiske forhold, om vedtak
av andre organer eller om pågående saksbehandling. Det vil da kunne stilles spørsmål eller
finne sted meningsutveksling på grunnlag av det som er forelagt, og administrasjonen eller
organets leder vil kunne supplere det fremlagte med muntlig informasjon. Men det kan ikke
treffes noe realitetsvedtak i slike saker. Da må det treffes vedtak om å sette saken på
saklisten som realitetssak, noe som bare kan gjøres hvis ikke en tredel eller møteleder
motsetter seg dette, se § 11–3 siste avsnitt, første setning.
Men det kan treffes vedtak som går på den videre saksbehandling, som at saken skal settes
opp til realitetsbehandling på neste møte, eller at man ønsker en mer utførlig redegjørelse for
saken til dette.
Administrasjonen har et visst spillerom når det gjelder hvilke dokumenter som skal følge
saken når den går til behandling i det folkevalgte organet.
For det første kan man holde tilbake dokumenter eller deler av dokumenter som avdekker
taushetspliktbelagt informasjon. De folkevalgte vil selv få taushetsplikt hvis de får slike
opplysninger, men forvaltningsloven § 13 pålegger taushetsplikt også overfor mottakere som
selv har dette – man skal hindre at «andre» får adgang til eller kjennskap til slike
opplysninger. Taushetspliktbelagte opplysninger kan riktignok «brukes for å oppnå det formål
de er gitt eller innhentet for, bl.a. kan brukes i forbindelse med saksforberedelse, avgjørelse,
gjennomføring av avgjørelsen, oppfølging og kontroll», men her ligger et underforstått krav
om at dette bare skal skje i det omfang dette er nødvendig for at mottakerne – her de
folkevalgte – skal kunne utøve sin funksjon. I tillegg vil administrasjonen normalt ikke
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vedlegge egne interne dokumenter som er utarbeidet som ledd i saksbehandlingen der, se
her unntaksregelen i offentleglova § 14. Det de folkevalgte har krav på er dermed i
utgangspunktet et samlet saksforelegg som er uttrykk for «sluttført saksbehandling» i
administrasjonen, herunder alle relevante faktaopplysninger, innspill og synspunkter fra
parter og andre interesserte, samt administrasjonens egne sammenfattende vurderinger av
forholdet.
Men her har vi fått en ny bestemmelse i § 11–13 i kommuneloven 2018 som gir det
folkevalgte myndighet til å kreve fremlagt alle dokumenter i saken.
Hvis et dokument inneholder taushetspliktbelagte opplysninger, må krav om innsyn vedtas
med et flertall av organets medlemmer, og de delene av dokumentet som inneholder slike
opplysninger skal unntas – «sladdes» – hvis ikke dette er informasjon som «er nødvendig for
behandlingen av en konkret sak».
For alle andre dokumenter, herunder dokumenter som er unntatt fra innsyn etter
offentleglova som administrasjonens egne interne arbeidsdokumenter, er det derimot
tilstrekkelig at tre medlemmer av organet krever innsyn,
Disse nye bestemmelsene innebærer et radikalt skifte i forholdet mellom folkevalgte og
administrasjonen. Særlig viktig er her at så få som tre folkevalgte kan kreve innsyn i
administrasjonens interne saksdokumenter. Dette er en regel som vil kunne få betydelige
konsekvenser både for administrasjonens arbeidsform og for forholdet mellom folkevalgte og
administrasjon.
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Avtale om å hemmeligholde sluttavtale er ikke bindende
Kommunal Rapport 10.08.2020

Kan man få innsyn i avtalen som kommunedirektøren gjør med kommunen i forbindelse med
fratreden?
SPØRSMÅL: Er sluttavtaler mellom kommuner og rådmenn som går av, omfattet av
offentlighetsloven?
SVAR: Offentleglova fastslår i § 3 som alminnelig regel at alle har rett til innsyn i
saksdokumenter i et offentlig organ «dersom ikkje anna følgjer av lov eller forskrift med
heimel i lov». I lovens § 4 andre avsnitt er saksdokument definert som «dokument som er
komne inn til eller lagde fram for eit organ, eller som organet sjølv har oppretta, og som gjeld
ansvarsområdet eller verksemda til organet».
Det er ikke tvilsomt at en slik sluttavtale går inn under denne definisjonen, og at den derfor er
et offentlig dokument. En avtale med rådmannen om at den skal hemmeligholdes vil dermed
ikke være bindende. Det betyr i praksis at det bare kan nektes innsyn i deler av avtalen som
inneholder enkeltopplysninger i avtalen som er underlagt taushetsplikt ved lov eller i medhold
av lov, se § 13 første avsnitt, i praksis om sykdom eller andre personlige forhold.
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Forum for Kontroll og Tilsyn
Postboks 41 Sentrum
0101 OSLO

Deres ref

Vår ref

Dato

20/2919-3

4. august 2020

Svar på spørsmål om tolkningen av kommuneloven § 23-5
Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til brev 20. mai 2020 vedrørende
tolkningen av kommuneloven § 23-5 andre setning. I brevet spør dere om bestemmelsen
innebærer at kommunedirektøren kun skal gis anledning til å uttale seg i saker som gjelder
gjennomførte kontroller, eller om han eller hun også skal gis anledning til å uttale seg i saker
som gjelder
- valg av revisjonsordning og revisor,
- valg av sekretariat for kontrollutvalget,
- budsjettforslag for kontroll og tilsyn, og/eller
- årsmeldinger for kontrollutvalget.
Dere spør også om hvem som skal innhente uttalelsene fra kommunedirektøren etter
bestemmelsen.
Departementet vil i det følgende besvare spørsmålene deres.
Hvilke saker kommunedirektøren skal gis anledning til å uttale seg i
Generelle kommentarer
Det framgår av kommuneloven § 23-5 at
Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret eller
fylkestinget. I saker som skal oversendes til kommunestyret eller fylkestinget,
skal kommunedirektøren gis anledning til å uttale seg før kontrollutvalget
behandler saken.

Postadresse
Postboks 8112 Dep
0032 Oslo
postmottak@kmd.dep.no

Kontoradresse
Akersg. 59
www.kmd.dep.no

Telefon*
22 24 90 90
Org.nr.
972 417 858

Kontrollutvalgets møte 31.08.2020

Avdeling

Saksbehandler
Signe Bechmann
22 24 72 64
Side 45 av 98

En naturlig språklig forståelse av ordlyden i § 23-5 andre setning er at kommunedirektøren
skal gis anledning til å uttale seg før kontrollutvalget behandler enhver sak som skal
oversendes til kommunestyret. Isolert sett synes bestemmelsen dermed å legge opp til at
kommunedirektøren skal gis anledning til å uttale seg i alle saker der kontrollutvalget skal
oversende saken til kommunestyret, uavhengig av hva saken dreier seg om.
Dersom man ser bestemmelsen i sammenheng med første setning, kan man forstå den som
at kommunedirektørens uttalelsesrett er begrenset til saker der kontrollutvalget skal
rapportere om "resultatene av sitt arbeid". Formuleringen "sitt arbeid" er ikke begrenset til
gjennomførte kontroller. En slik forståelse av ordlyden utelukker derfor heller ikke at
kommunedirektøren skal gis anledning til å uttale seg i forbindelse med andre typer
rapporteringer til kommunestyret.
Forarbeidene til bestemmelsen er ikke helt tydelige på hvilke typer saker som skal forelegges
kommunedirektøren. Det framgår av merknaden til bestemmelsen i Prop. 46 L (2017–2018)
side 405 at kommunedirektøren skal gis anledning til å uttale seg i saker som gjelder
"gjennomførte kontroller". At forarbeidene bruker formuleringen "gjennomførte kontroller" kan
indikere at det kun er i forbindelse med rapporteringer om gjennomførte
forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller at plikten til å forelegge saken for
kommunedirektøren inntrer.
Departementet mener likevel at man ikke bør legge for mye vekt på at forarbeidene bruker
formuleringen "gjennomførte kontroller". Etter ordlyden til bestemmelsen skal
kommunedirektøren gis uttalelsesrett i saker som "skal" oversendes til kommunestyret.
Saker som "skal" oversendes til kommunestyret vil naturligvis omfatte alle saker som etter §
23-5 første setning eller forskrift om kontrollutvalg og revisjon skal oversendes. Etter
forskriften har kontrollutvalget ikke bare plikt til å rapportere til kommunestyret om
gjennomførte kontroller, men også om enkelte andre forhold. For eksempel følger det av
forskriften § 3 at kontrollutvalget skal rapportere til kommunestyret dersom
regnskapsrevisorens påpekninger etter kommuneloven § 24-7 til § 24-9 ikke blir rettet eller
fulgt opp.
Departementet kan ikke se at ordlyden og forarbeidene samlet sett gir tilstrekkelige
holdepunkter for å fastslå at kommunedirektøren kun skal gis anledning til å uttale seg i
saker som gjelder gjennomførte kontroller. Dersom det var lovgivers intensjon å begrense
kommunedirektørens uttalelsesrett på denne måten, er det nærliggende at dette ville
kommet klarere fram av både ordlyden og forarbeidene til bestemmelsen.
Departementet vil også vise til at bestemmelsen i § 23-5 andre setning er en ren videreføring
av kommuneloven av 1992 § 77 nr. 6 andre setning, se merknaden til bestemmelsen i Prop.
46 L (2017–2018) side 405. Forarbeidene og tolkningsuttalelsene til § 77 nr. 6 er dermed
også relevante for forståelsen av § 23-5. I en tolkningsuttalelse fra 2010 (10/9262-ERA) la
departementet til grunn at plikten til å forelegge saker for kommunedirektøren etter § 77 nr. 6
andre setning i hvert fall omfattet de sakene som kontrollutvalget skulle rapportere til
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kommunestyret etter den tidligere kontrollutvalgsforskriften. Denne forskriften er nå erstattet
av forskrift om kontrollutvalg og revisjon.
Departementet legger derfor til grunn at § 23-5 andre setning innebærer at
kommunedirektøren iallfall skal gis anledning til å uttale seg i saker som etter § 23-5 første
setning eller forskrift om kontrollutvalg og revisjon skal oversendes til kommunestyret. Det vil
si at kommunedirektøren iallfall skal gis anledning til å uttale seg i saker som gjelder
"resultatene" av kontrollutvalgets "arbeid", og i saker som etter forskriften §§ 3, 4 eller 5 skal
oversendes.
Videre kan det også tenkes tilfeller der det ikke følger av lov eller forskrift at en sak skal
oversendes til kommunestyret, men der saken likevel skal oversendes. Dette kan for
eksempel være aktuelt der kommunestyret eksplisitt har bedt kontrollutvalget om at saken
skal oversendes, eller der kontrollutvalget selv har bestemt at saken skal oversendes. Når
det gjelder denne typen saker, legger departementet til grunn at spørsmålet om
kommunedirektøren skal gis uttalelsesrett, vil avhenge av innholdet i saken. Departementet
viser til at § 23-5 andre setning må ses i sammenheng med det alminnelige prinsippet om at
en sak skal være så godt opplyst som mulig før et vedtak treffes. Man må derfor blant annet
se hen til om en uttalelse fra kommunedirektøren kan bidra til å opplyse saken før
kontrollutvalget skal behandle den.
Valg av revisjonsordning og revisor, og valg av sekretariat for kontrollutvalget
Det følger av § 24-1 tredje ledd at kommunestyrets vedtak om valg av revisjonsordning og
revisor skal treffes etter innstilling fra kontrollutvalget. Videre følger det av § 23-7 sjette ledd
at kommunestyrets vedtak om sekretariat for kontrollutvalget skal treffes etter innstilling fra
kontrollutvalget. Bestemmelsene sier ikke noe om hvorvidt kommunedirektøren skal gis
anledning til å uttale seg før kontrollutvalget behandler denne typen saker.
Som nevnt følger det av § 23-5 andre setning, jf. første setning, at kommunedirektøren skal
gis anledning til å uttale seg før kontrollutvalget behandler saker som gjelder "resultatene" av
kontrollutvalgets "arbeid". Når kontrollutvalget avgir innstilling til kommunestyret om valg av
revisjonsordning og revisor, eller om valg av sekretariat for kontrollutvalget, vil dette ikke
være en rapportering om resultatene av kontrollutvalgets arbeid. Dette tilsier at
kommunedirektøren ikke skal gis anledning til å uttale seg før kontrollutvalget behandler
denne typen saker.
Departementet vil vise til at både revisor og sekretariatet for kontrollutvalget skal være
uavhengig av kommunens administrasjon. Dette skyldes at revisor har en viktig oppgave i å
føre kontroll med administrasjonen. Videre har sekretariatet for kontrollutvalget en viktig
oppgave i å forberede saker for kontrollutvalget, og i å påse at kontrollutvalgets vedtak blir
iverksatt. At revisor og sekretariatet for kontrollutvalget skal være uavhengige av
administrasjonen tilsier at kommunedirektøren ikke bør gis anledning til å uttale seg før
kontrollutvalget skal behandle saker som gjelder valg av revisor og sekretariat. De
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hensynene som begrunner at kommunedirektøren skal gis uttalelsesrett, vil etter
departementets vurdering ikke gjøre seg gjeldende i denne typen saker.
Departementet er etter dette av den oppfatning at § 23-5 ikke innebærer at
kommunedirektøren skal gis anledning til å uttale seg før kontrollutvalget behandler saker
som gjelder valg av revisor og revisjonsordning, og valg av sekretariat for kontrollutvalget.
Budsjettforslag for kontrollarbeidet
Det følger av forskriften § 2 at kontrollutvalget skal utarbeide forslag til budsjett for
kontrollarbeidet i kommunen. Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjettet etter
kommuneloven § 14-3 tredje ledd til kommunestyret.
Når kontrollutvalget oversender forslag til budsjett for kontrollutvalget i kommunen, vil dette
ikke være en rapportering om resultatene av kontrollutvalgets arbeid, jf. § 23-5 første
setning. Dette tilsier at kommunedirektøren ikke skal gis anledning til å uttale seg før
kontrollutvalget behandler denne typen saker.
Kommunedirektøren har ansvar for det samlede budsjettet i kommunen. Det kan derfor
argumenteres for at en uttalelse fra kommunedirektøren kan bidra til å opplyse saken før
kontrollutvalget skal behandle den. På den andre siden vil departementet vise til at budsjettet
for kontrollarbeidet har direkte betydning for omfanget av kontrollen med kommunens
administrasjon. Departementet mener derfor at gode grunner tilsier at kommunedirektøren
ikke bør gis anledning til å uttale seg i denne typen saker.
Departementet er etter dette av den oppfatning at § 23-5 ikke innebærer at
kommunedirektøren skal gis anledning til å uttale seg før kontrollutvalget behandler saker
som gjelder budsjettforslag for kontrollarbeidet.
Årsmeldinger for kontrollutvalget
Spørsmålet om kommunedirektøren skal gis anledning til å uttale seg om årsmeldinger som
skal oversendes til kommunestyret, vil etter departementets vurdering avhenge av
årsmeldingens innhold. Dersom årsmeldingen inneholder opplysninger om resultater av
kontrollutvalgets arbeid, legger departementet til grunn at kommunedirektøren skal gis
anledning til å uttale seg i saken, jf. § 23-5 første setning. Departementet viser til drøftelsene
over og våre tidligere vurderinger i sak 10/9262-ERA.
Hvem som skal innhente uttalelsene fra kommunedirektøren
Når det gjelder spørsmålet om hvem som skal innhente uttalelsene fra kommunedirektøren
etter § 23-5 andre setning, vil departementet vise til at bestemmelsen bare fastslår at
kommunedirektøren skal "gis anledning" til å uttale seg. Bestemmelsen sier ikke noe om
hvem som skal innhente uttalelsene fra kommunedirektøren. Departementet legger derfor til
grunn at det er opp til kontrollutvalget i den enkelte kommune å avgjøre hvordan dette skal
gjøres. En praktisk løsning kan være at sekretariatet for kontrollutvalget forelegger saken for
kommunedirektøren som en del av sin saksforberedelse, jf. forskriften § 7.
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Med hilsen

Ragnhild Spigseth (e.f.)
kst. avdelingsdirektør
Signe Bechmann
seniorrådgiver
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer
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Kontrollutvalget kan kreve at kommunedirektøren stiller på møte
Kommunal Rapport 17.08.2020

Når har kommunedirektøren rett til å legge fram sitt syn for kontrollutvalget?
SPØRSMÅL: I hvilke typer saker som kontrollutvalget skal behandle, har
kommunedirektøren rett til å uttale seg?
SVAR: I kommuneloven § 23–5 første setning har vi en bestemmelse der det fastslås som
alminnelig regel at kontrollutvalget skal «rapportere resultatene av sitt arbeid til
kommunestyret eller fylkestinget». Denne bestemmelsen sier ikke noe om hvor ofte slike
rapporteringer skal foretas, men tar i utgangspunktet sikte på mer generell og
oversiktspreget rapportering med ikke for lange mellomrom, minst én gang i året. Nærmere
bestemmelser om hva det skal gis uttalelse om her, er gitt i kontrollutvalgs- og
revisjonsforskriften, se dennes §§ 3 og 4.
I kommuneloven § 23–5 andre setning er det så en bestemmelse om at «I saker som skal
oversendes til kommunestyret eller fylkestinget, skal kommunedirektøren gis anledning til å
uttale seg før kontrollutvalget behandler saken.» Etter sin plassering tar denne regelen sikte
på de rapporter som er omtalt i første setning.
Det er altså ved behandlingen av disse kommunedirektøren skal anmodes om å uttale seg,
og bestemmelsen må forstås slik at her skal kommunedirektøren gis anledning til å møte i
utvalget og legge fram sitt syn.
Denne bestemmelsen må imidlertid ikke leses «antitetisk» – altså slik at det bare er ved
behandling av disse rapportene at kommunedirektøren kan eller skal gis anledning til å uttale
seg.
For andre saker for kontrollutvalget er riktignok det alminnelige utgangspunktet at
kommunedirektøren ikke har rett til å møte og delta i kontrollutvalgets møter, se § 13–
1 femte avsnitt, men i § 23–1 tredje avsnitt er fastsatt at utvalget kan kreve at kommunen
eller fylkeskommunen legger fram enhver opplysning, redegjørelse eller dokument som
utvalget finner nødvendig for å utføre sine oppgaver, og foreta de undersøkelser det finner
nødvendig.
Det betyr at kommunedirektør eller andre i administrasjonen kan innkalles til å møte for
utvalget, eller bli bedt om å avgi en skriftlig redegjørelse.
Det er i utgangspunktet utvalget som kan kalle inn tilsatte eller be om en skriftlig redegjørelse
fra dem – når dette anses «nødvendig».
Men utvalget har en alminnelig plikt å påse at en sak er forsvarlig utredet før det tar stilling til
den. Det betyr at utvalget har et selvstendig ansvar for å vurdere om det her er behov for
ytterligere informasjon som tilsier at enten kommunedirektøren selv eller en av hennes
underordnede blir bedt om å gi en redegjørelse eller å møte for utvalget.
Men dette er altså ikke en rett for kommunedirektøren eller andre tilsatte til å møte for
utvalget, bare en konsekvens av utvalgets generelle utredningsansvar overfor
kommunestyret eller fylkestinget.
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Budsjett kontrollarbeidet 2021 Økonomiplan 2021-2024
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
31.08.2020

Saknr
31/20

Saksbehandler Liv Tronstad
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
20/90 - 6
Forslag til vedtak
Kontrollutvalget slutter seg til forslag til driftsbudsjett for 2020 for kontrollarbeidet i
kommunen med en total ramme på kr 1.728.500, med forbehold om endringer etter
årsmøtevedtaket i Revisjon Midt-Norge.
Kontrollutvalget står fritt til å omdisponere budsjettrammen innenfor de rammer kommunens
reglement setter, og eventuelle andre kontraktsrettslige forpliktelser kommunen har.
Budsjettforslaget tar ikke høyde for ekstraordinære ressursbehov i kontrollsammenheng.
Forslaget oversendes kommunestyret for videre behandling i samsvar med § 2 i forskrift om
kontrollutvalg og revisjon.
Saksopplysninger
Saksbehandling og saksgang for budsjettet for kontrollarbeid går fram av § 2 i forskrift om
kontrollutvalg og revisjon.
Forskriften pålegger kontrollutvalget å utarbeide forslag til budsjett for kontrollarbeidet i
kommunen. Forslaget skal følge innstillingen til kommunens årsbudsjett til kommunestyret.
Utvalgets ansvar og oppgaver er i det alt vesentlige lovregulert. Utvalgets ansvarsområde
kan deles inn i tre områder, kontrollutvalgets egen aktiviteter, kjøp av sekretariatstjenester og
kjøp av revisjonstjenester.
Kontrollutvalgets egen drift
Under fellesnevner lønn inngår bl.a. fast årlig ledergodtgjørelse, møtegodtgjørelse, erstatning
for tapt arbeidsfortjeneste, reiseutgifter og tilhørende sosiale kostnader.
Satsene for godtgjøring til folkevalgte fastsettes av kommunestyret. Iht reglement/forskrift for
kommunen skal leder for kontrollutvalget godtgjøres med kr 10.000 pr år og kr 400,- pr møte.
Medlemmer godtgjøres med kr 400,- pr møte. Erstatning for tapt arbeidsfortjenestene skiller
mellom legitimert og ulegitimert og erstattes hhv med maks kr 3.200,- og kr 950,- pr møte.
Kontrollutvalget er et viktig organ, og utvalget må ha ressurser til opplæring og
videreutvikling. Det arrangeres både lokale og nasjonale kurs og konferanser som retter seg
mot kontrollutvalg. Ressurser til dette og tilhørende reiseutgifter er lagt inn i budsjettet.
I tillegg til deltagelse på kurs og konferanser er det også viktig at kontrollutvalget er engasjert
i kontrollarbeid og kan motta faglitteratur spesifikt rettet mot kontrollutvalget. Kommunen er
medlemmer i Forum for kontroll og tilsyn (FKT) samt abonnenter på kommunerevisoren utgitt
av Norges kommunerevisorforbund (NKRF). Dette er videreført i budsjettet.
Det er også satt av ressurser til bevertning på møter.
Det legges opp til inntil 7 møter for kontrollutvalget i 2021, som er det samme som for 2020.
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I økonomiplanen er det lagt inn en årlig økning på 3% fra 2021.
Kjøp av sekretariatstjenester
Kontrollutvalgets sekretariat, Konsek Trøndelag IKS (Konsek) utgjør kontrollutvalgets
operative ledd. Konsek har ansvar for saksutredning og generell tilrettelegging for utvalgets
arbeid.
Representantskapet i Konsek vedtok den 21. april 2020 budsjett for 2021 og økonomiplan
2021-2024. I dette er det bl.a. tatt hensyn til at 4 kommuner på Fosen ønsker å tre inn i
selskapet fra 1.1.2021. Her er det iht. økonomiplanen lagt inn en årlig økning på 3% pr år.
Kjøp av revisjonstjenester
Revisjon Midt-Norge SA er kommunens valgte revisor, og leverer både regnskapsrevisjon og
forvaltningsrevisjon. De har opplyst at beløpet for revisjonstjenester for 2021 og økonomiplan
2020-2024 blir fastsatt av årsmøte i oktober.2020.
I budsjettforslaget har en derfor tatt utgangspunkt i beløpet for revisjonstjenester for 2020, og
økonomiplan 2020-2024 som ble presentert for årsmøtet i april i år. Her er det iht.
økonomiplanen lagt inn en årlig økning på i overkant av 2% pr år.
Budsjettforslag 2021 med økonomiplan 2021-2024
Budsjett
Budsjett
Budsjett
2020
2021
2022
2023
2024
Kontrollutvalgets
107.642
111.000
114.300
117.800
121.300
egen drift
Kjøp av
1.262.000
1.288.000
1.314.000
1.341.000
1.368.000
revisjonstjenester *
Kjøp av
320.000
329.500
339.500
349.500
360.000
sekretariatstjenester
Total ramme
1707.642
1 728 500
1 767 800
1 808 300
1 849 300
kontrollarbeid
* Revisjon Midt-Norge SA har opplyst at beløpet for revisjonstjenester for 2021 og
økonomiplan 2021-2024 blir fastsatt i årsmøte i oktober 2020, og kan derfor bli endret.
Vurdering
I kontrollarbeidet er de største postene kjøp av sekretariats- og revisjonstjenester; ellers
inneholder budsjettet poster for kontrollutvalgets egen drift.
Budsjettforslaget bygger på erfaring fra kontrollutvalgets egen aktivitet og tidligere
regnskapstall. Budsjettforslaget tar ikke høyde for ekstraordinære ressursbehov i
kontrollsammenheng. Kontrollutvalget legger fram et forslag til spesifisert budsjett for
kontrollarbeidet, og kommunestyret fastsetter den totale rammen
Kontrollutvalget står fritt til å omdisponere budsjettrammen innenfor de rammer kommunens
reglement setter og eventuelle andre kontraktsrettslige forpliktelser kommunen har.
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Vedlegg

Spesifisering av budsjettposter
Post
Tekst
10801

10804
10900
10990
11000

11152
11500
11600

11700
11950

23.500

Erstatning for tapt
arbeidsfortjeneste
Klp
Arbeidsgiveravgift

18.000

20.000

20.000

20.000

20.000

3.760
6.382

4.000
7.000

4.000
7.000

4.000
7.000

4.000
7.000

Kontormateriell,
abonnement m.m.

5.600

2.500

2.500

2.500

2.500

Kommunal
bevertning

3.300

3.500

3.500

3.500

3.500

30.000
3.100

30.000
8.000

30.000
8.000

30.000
8.000

30.000
8.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

11.000

9.000

9.000

9.000

9.000

107.642

111.000

(Leder fast
10.000, og 400 kr pr
møte pr medlem, (7
møter 5 personer))

(14.10 %)

(5 abonnement
på Kommune-revisoren)

………(500 pr møte)

Kurs/opplæring
Reis og diett

(Kjøregodtgjørelse til
møter)

Transport/skyss
(Andre
reiseutgifter)

Kontingenter/Lisens
er
(Medlemskap i

Sum kontrollutvalget
Årlig økning 3%
Kjøp av tjenester fra
Revisjon Midt-Norge
SA
(endelig beløp
fastsettes av årsmøte
oktober 2020)

13751
Samlet
kontrollarbei
d

2021
2022
2023
2024
24.000
24.000
24.000
24.000

Ledergodtgjøring/
Møtegodtgjørelse

FKT)

13701

Beløp
2020

Kjøp av tjenester fra
Konsek Trøndelag
IKS

111.000 111.000 111.000
114.300 117.800 121.300
1.288.00 1.314.00 1.341.00 1.368.00
0
0
0
0

1.262.00
0
320.000

329.500

339.500

349.500

360.000

1.707.64
2

1 728
500

1 767
800

1 808
300

1 849
300
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Reglement for kontrollutvalget
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
31.08.2020

Saknr
32/20

Saksbehandler Liv Tronstad
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
20/90 - 7
Forslag til vedtak
Kontrollutvalget slutter seg til utkast til reglement og oversender dette til kommunestyret med
følgende innstilling:
Kommunestyret vedtar reglement for kontrollutvalget 2019-2023.
Vedlegg
Reglement for kontrollutvalget - utkast
Kommuneloven Syvende del
Saksopplysninger
Det foreligger ikke noe eget reglement for kontrollutvalget i Verdal kommune iht. ny
kommunelov.
Kommuneloven § 5-13 sier at folkevalgte organer skal ha et reglement som fastsetter:
a)
organets virkeområde og eventuelle vedtaksmyndighet
b)
tidsperioden som organet er opprettet for
c)
eventuelle andre sentrale bestemmelser om organets virksomhet
Kommuneloven § 5-1 har bestemmelser om folkevalgte organer. Kontrollutvalget er et
folkevalgt organ og skal ha navn som innehar ordet kontrollutvalg i seg.
Kontrollutvalgets virksomhet er godt regulert gjennom kommunelovens bestemmelser bl.a. i
7. del om egenkontroll og nærmere bestemt i kapitel 23. Det foreligger også egen forskrift om
kontrollutvalg og revisjon. Et reglement vil være et supplement til dette.
Et reglement kan også regulere forhold som ikke er bestem i lov eller forskrift. Eksempel på
dette kan være:
· antall medlemmer i utvalget ut over minimumskravet på 5
· hvordan medlemmene skal rekrutteres (loven sier at minimum en skal velges fra
kommunestyret, men et reglement kan si at flere skal velges blant de som sitter
som fast medlem i kommunestyret)
· Et reglement kan si noe om hvor leder skal velges fra (Loven siker at leder ikke kan
tilhøre samme parti som ordfører, men sier ikke noe om at leder skal velges blant
kommunestyrets faste medlemmer, selv om det ofte vil være hensiktsmessig)
· Reglement kan si noe om at flertallet av medlemmene skal velges fra
«opposisjonen» eller «posisjonen» i kommunen
· Adgang til bruk av fjernmøter
Iht. kommuneloven og forskrift om fjernmøter (opphevet i mars i år) har det tidligere ikke vært
mulig for kontrollutvalget å avholde sine møter som fjernmøter. Ifm. Covid 19-pandemien ble
det i mars i år innført en midlertidig forskrift som åpnet opp for fjernmøter også i
kontrollutvalget. Denne forskriften ble opphevet 1. august.
Selv om fysiske møter er det beste, har bruk av fjernmøter i kontrollutvalget fungert bra
under Covid 19-pandemien. Det har vært enkelt å delta i møtet for utvalgsmedlemmene, for
revisor, ordfører, administrasjonen og tilhørere. Fjernmøter har vist seg å være et godt
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alternativ for å kunne avvikle møter når «spesielle» ting skjer, og en ikke kan møte fysisk.
For å fortsatt kunne benytte seg av fjernmøter i spesielle tilfeller finnes det en åpning i ny
kommunelov. Kommunestyret kan iht. kommunelovens § 11-7 vedta at politiske organ kan
avholde sine møter som fjernmøter. Det vil derfor være praktisk at kommunestyret åpner opp
for dette for kontrollutvalget, og det er derfor tatt inn som eget punkt i reglementet.
I reglementet er det hele og fulle navnet oppgitt som kontrollutvalget Verdal kommune, vanlig
benevnt som kontrollutvalget.
Vurdering
Det er nå laget et utkast til reglement for kontrollutvalget i hovedsak etter sammen struktur
som reglementene for kommunens øvrige folkevalgte organer. Reglementet tar opp i seg
navn, kontrollutvalgets ansvar og myndighet med utgangspunkt i kommunelovens sine
bestemmelser, og forskrift om kontrollutvalg og revisjon. I tillegg er det lagt opp til at
kommunestyret vedtar å åpne for at kontrollutvalget kan avvikle sine møter som fjernmøte i
spesielle tilfeller.
Det er kommunestyret som kan vedta reglement. Saken legges derfor frem for
kontrollutvalget for innstilling til kommunestyret.
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REGLEMENT FOR
KONTROLLUTVALGET
VERDAL KOMMUNE 2019-2023
Kontrollutvalget er nærmere regulert i kommunelovens (koml.) kapittel 23, og forskrift om
kontrollutvalg og revisjon av 17.06.2019.
1.
Valg og sammensetning.
Kontrollutvalget velges av kommunestyret i det konstituerende møtet, etter at valg av formannskap,
ordfører og varaordfører er gjennomført, jf. koml. §7-1.
Kontrollutvalget består av 5 medlemmer med varamedlemmer. Minst ett av medlemmene skal være
fast representert i kommunestyret.
Kommunestyret selv velger leder og nestleder. Leder kan ikke tilhøre samme parti som ordfører
Valget gjelder for den kommunale valgperiode. Kontrollutvalget trer i funksjon fra det konstituerende
møtet.
Kommunestyret kan når som helst velge medlemmer til kontrollutvalget på nytt. Hvis ett eller flere
medlemmer av kontrollutvalget skal skiftes ut, skal alle medlemmene velges på nytt, jf. koml. § 23-1.
Dersom et medlem får fritak eller trer endelig ut (mister sin valgbarhet) kan suppleringsvalg benyttes
iht koml. § 7-10.
Har medlemmer forfall innkalles valgt varamedlem.
2.
Oppgaver og myndighet.
Iht. koml. § 23-2 skal kontrollutvalget påse at:
a)
kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte
b)
det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med gjeldende
bestemmelser og vedtak
c)
det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens virksomhet, og av selskaper kommunen har
eierinteresser i
d)
det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eierinteresser i selskaper mv.
(eierskapskontroll)
e)
vedtak som kommunestyret treffer ved behandlingen av revisjonsrapporter, blir fulgt opp.
Kontrollutvalget skal utarbeide forslag til budsjett for kontrollarbeidet i kommunen. Forslaget skal
følge innstillingen til årsbudsjettet etter koml. § 14-3 tredje ledd til kommunestyret.
Kontrollutvalgets leder har møte- og talerett i kommunestyret eller fylkestinget når kontrollutvalgets
saker skal behandles. Kontrollutvalgets leder kan la ett av de andre medlemmene i kontrollutvalget
utøve denne retten på sine vegne.
Kontrollutvalget kan kreve at kommunen legger fram enhver opplysning, redegjørelse eller dokument
som kontrollutvalget finner nødvendig for å utføre sine oppgaver. Kontrollutvalget kan også foreta
undersøkelser som det mener er nødvendige.
Taushetsplikt er ikke til hinder for å gjennomføre kontrolltiltak.
Kontrollutvalget har rett til å være til stede i lukkete møter i folkevalgte organer i kommunen.
Kommunestyret kan selv bestemme at denne retten ikke gjelder lukkete møter i kommunestyret.
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3.
Forberedelse av saker for kontrollutvalget.
Kontrollutvalgets sekretariat (Konsek Trøndelag IKS) har ansvar for at de saker som legges fram for
kontrollutvalget, er forberedt på forsvarlig måte og i samsvar med de regler som lov og andre
bindende bestemmelser gir.
4.
Innkalling til møte. Dokumentutlegging.
Kontrollutvalget gjør sine vedtak i møter som holdes etter vedtatt møteplan.
Utvalgsleder innkaller kontrollutvalget til sine møter.
Innkallingen skal inneholde opplysning om tid og sted for møte, oversikt over de saker som skal
behandles.
Innkallingen med saksdokumenter sendes elektronisk til utvalgenes medlemmer og varamedlemmer,
ordfører, kommunedirektør og revisor.
Utvalgenes medlemmer innkalles elektronisk som regel med en frist på 5 dager – innkallingsdagen
medregnet, men ikke møtedagen.
Samtidig som kontrollutvalget innkalles legges alle sakers dokumenter ut til ettersyn på sekretariatets
hjemmeside (konsek.no). Det skal være linket til denne siden på kommunens egen hjemmeside. Dette
gjelder dog ikke dokumenter som etter lov er unntatt fra offentlighet.
5.
Forfall. Innkalling av varamedlemmer.
Kan et medlem ikke møte på grunn av lovlig forfall, skal han/hun melde fra om dette snarest mulig til
kontrollutvalgets sekretær, eventuelt kontrollutvalgets leder. Forfallsgrunn skal oppgis. Valgt
varamedlem (etter rekkefølge) straks kalles inn.
6.
Møterett for andre enn kontrollutvalgets medlemmer.
Ordfører har møte og talerett, jfr. koml. § 6-1, 3. ledd, 2.setning.
Oppdragsansvarlig revisor eller hans eller hennes stedfortreder har møte- og talerett i kontrollutvalgets
møter, jf. koml. § 24-3.
Kommunedirektøren (eller den som han bemyndiger) møter etter innkalling i bestemte saker, men har
ikke forslags- eller stemmerett.
Kontrollutvalgets sekretær tar del i møtet og fører møtebok.
7.
Møteleder. Åpne eller stengte dører. Taushetsplikt.
Møte i utvalgene ledes av utvalgenes leder eller nestleder. Har begge forfall, velges en særskilt
møteleder ved flertallsvalg. Jfr. koml. § 11-2.
Møtet holdes for åpne dører hvis ikke annet følger av lovbestemt taushetsplikt eller vedtak etter koml.
§ 11-5. Personalsaker skal som hovedregel behandles for lukkede dører.
Blir det vedtatt å behandle en sak for lukkede dører, plikter utvalgenes medlemmer og de kommunale
tjenestemenn som måtte være til stede å overholde lovbestemt taushetsplikt.
8.
Fjernmøte
Leder av kontrollutvalget kan i spesielle tilfeller bestemme at et møte i kontrollutvalget skal avvikles
som fjernmøte.
Allmenheten skal på en enkel måte ha mulighet til å overvære møtet.
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Et møte som skal lukkes iht. kommunelovens bestemmelser i § 11-5 andre ledd, kan ikke avholdes
som fjernmøt, jf. koml. § 11-7.
9.
Møtets åpning.
Til det tidspunkt møtet er berammet foretas navneopprop. Er det lovmessige minste antall medlemmer
til stede, jfr. koml. § 11-9, erklærer møteleder møte for satt.
Fra dette tidspunkt og til møtets slutt kan ikke noen av forsamlingens medlemmer forlate møtet uten
på forhånd å melde fra til møtelederen.
Medlemmer og varamedlemmer som møter etter oppropet, melder seg til møtelederen før de tar del i
møtet.
10.
Rekkefølgen for behandlingen av sakene. Sak som er tatt opp til behandling.
Sakene behandles i den rekkefølge som nevnt i innkallingen. Kontrollutvalget kan vedta en annen
rekkefølge.
Kontrollutvalget kan med alminnelig flertall vedta å utsette realitetsbehandlingen av en sak på den
utsendte innkallingen.
Kontrollutvalget kan også treffe vedtak i sak som ikke er oppført på saklisten, eller der
saksdokumentene er ettersendt/utdelt hvis ikke møtelederen eller 1/3 av de møtende medlemmer
motsetter seg dette, jfr. koml. § 11-3.
11.
Inhabilitet.
Den som etter koml. § 11-10 med henvisning til Forvaltningslovens kap. II er inhabil i en sak tar ikke
del i behandlingen av vedkommende sak.
Habilitetsspørsmålet må voteres over av kontrollutvalgets medlemmer.
12.
Møtelederens redegjørelse for saken. Talernes rekkefølge.
Møtelederen leser opp den betegnelse saken har på innkallingen og refererer den foreliggende
innstilling.
Møtelederen sier fra om eventuelle dokumenter som er kommet inn etter at innstillingen var lagt fram.
Møtelederen spør om noen vil ha ordet i saken. Talerne får ordet i den rekkefølge de ber om det. Ber
flere om ordet samtidig, avgjør møtelederen rekkefølgen mellom disse.
13.
Når medlemmene tar del i ordskiftet.
Medlemmene skal rette sine ord til møtelederen ikke til forsamlingen.
Medlemmene skal holde seg nøye til den sak eller til den del av saken som ordskiftet gjelder.
Møtelederen skal se til at dette blir gjort.
Det må ikke sies noe som krenker forsamlingen, noen av medlemmene eller andre. Overtrer noen
reglementets ordensbestemmelser, skal møtelederen advare han/henne, om nødvendig to ganger.
Retter vedkommende seg enda ikke etter reglementet, kan møtelederen ta fra han/henne ordet eller ved
avstemming la forsamlingen avgjøre om vedkommende skal stenges ute fra resten av møtet.
14.
Møtelederens stilling under ordskiftet.
Møtelederen må følge kontrollutvalgets forhandlinger med oppmerksomhet. Møtelederen bør ha sin
oppmerksomhet i hovedsak rettet mot den representant som har ordet.
Møtelederen må ikke avbryte noen som har ordet, med mindre det skjer for å opprettholde de
bestemmelser som er gitt i reglementet, eller for å rette misforståelser fra talerens side.
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15.
Avgrensning og avslutning av ordskiftet.
Før ordskiftet i en sak er begynt og under ordskiftet, kan kontrollutvalget med alminnelig flertall vedta
at taletiden skal avgrenses til et bestemt antall minutter for hvert innlegg.
Finner kontrollutvalget at en sak er drøftet ferdig, kan det med 2/3 flertall vedta å slutte ordskiftet om
saken.
Ved behandlingen av forslag om å korte ned taletiden eller om å slutte ordskiftet, må en taler få høve
til å ta ordet imot forslaget, hver bare en gang med høyst to minutters taletid.
16.
Forslag
Forslag kan ikke settes fram av andre enn kontrollutvalgets medlemmer. Forslag skal fremmes av
vedkommende representant og helst leveres skriftlig til møtelederen. Møtelederen skal referere
forslaget.
Forslag om utsettelse kan framsettes når som helst mens en sak behandles i kontrollutvalget. Når
utsettelsesforslaget er fremmet, tas det straks opp til behandling.
Kontrollutvalgets medlemmer har adgang til å forlange ordet til utsettelsesforslaget.
Når debatten om utsettelsesforslaget er avsluttet, blir forslaget tatt opp til avstemning. Blir det vedtatt,
er sakens behandling avsluttet i vedkommende møte. Blir utsettelsesforslaget ikke vedtatt, fortsetter
debatten etter møtelederens oppsatte talerliste.
17.
Avstemninger
Når ordskiftet er ferdig, sier møtelederen at saken tas opp til avstemning. Møtelederen fremmer forslag
om hvordan avstemningen skal gjennomføres.
Kontrollutvalget kan godkjenne evt. forkaste møtelederens forslag. Bare de medlemmer som er til
stede i salen i det øyeblikk saken tas opp til avstemning, har rett til å stemme. De kan ikke forlate salen
før avstemningen er ferdig. Medlemmene har plikt til å stemme.
Møtelederens stemme er avgjørende hvis antallet stemmer for og imot et forslag er likt.
18.
Prøveavstemning
Før endelig avstemning i en sak, kan kontrollutvalget vedta prøveavstemning som ikke er bindende.
19.
Stemmemåten
Avstemning kan skje på en av disse måter:
a.
Ved stilltiende godkjenning, når ikke noen uttaler seg mot innstillingen eller mot et forslag
som møtelederen har satt fram.
b.
Ved at møtelederen oppfordrer de medlemmer som er imot et forslag, til å rekke opp hånden
eller reise seg. Når møtelederen krever det, eller et medlem forlanger det, holdes kontraavstemning
ved at de som stemmer for forslaget rekker opp hånden eller reiser seg.
20.
Forespørsler.
Etter koml. 11-2, 4. ledd kan ethvert medlem rette forespørsler til møtelederen i møtet, også om saker
som ikke står på sakslisten.
Forespørsler om saker som ikke står på saklisten meddeles til møtelederen ved møtets åpning.
21.
Bokføring av forhandlingene.
Det skal føres protokoll fra møtene i kontrollutvalget.
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I møteprotokollen føres inn dato for hvert møte, møtested og møtetid, møtende medlemmer,
fraværende medlemmer og møtende varamedlemmer. Trer noen fra eller møter noen under
forhandlingene, bokføres dette slik at protokollen sammenholdt med medlemsfortegnelsen, viser hvem
som har tatt del i behandlingen av hver sak.
For øvrig bokføres det som må til for å vise gangen i forhandlingene, og at vedtakene fattes etter rett
framgangsmåte. Sakene bokføres i rekkefølge for kalenderåret, og slik at en kan se hva saken gjelder.
Under hver sak bokføres de forslag som er satt fram og avstemningsresultatet. Det skal også føres inn
hjemmel for vedtak om møtet lukkes og om medlem av organet er inhabil eller får fritak av personlige
grunner.
Møtelederen avgjør om noen protokolltilførsel skal tillates. I tilfelle det blir reist protest mot
han/hennes avgjørelse, vedtar kontrollutvalget med alminnelig flertall om protokolltilførsel skal
tillates.
Revisoren har uavhengig av kontrollutvalget, rett til å få uttalelsene sine protokollert, jf. koml. § 24-3.
Protokoll godkjennes normalt som siste sak i møte.
22.
Andre forhold.
For øvrig vises det til kommunelovens bestemmelser samt aktuelle forskrifter gitt i medhold av loven.
23.
Tidspunkt for ikrafttredelse.
Dette reglementet trer i kraft fra det tidspunkt det blir vedtatt i kommunestyret.
24.
Vedtakelse av reglementet.
Reglementet er vedtatt av Verdal kommunestyret i møte xx.xx.xx, under sak nr. xx/xx,.
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Syvende del. Egenkontroll
Kapittel 22. Kommunestyrets og fylkestingets kontrollansvar
§ 22-1.Kommunestyrets og fylkestingets kontrollansvar
Kommunestyret og fylkestinget har det øverste ansvaret for å kontrollere
kommunens og fylkeskommunens virksomhet.
Kommunestyret og fylkestinget kan kreve at enhver sak skal legges fram til
orientering eller avgjørelse.
Kommunestyret og fylkestinget kan omgjøre vedtak som er truffet av andre
folkevalgte organer eller av administrasjonen, hvis disse selv kunne ha omgjort vedtaket.

Kapittel 23. Kontrollutvalgets virksomhet
§ 23-1.Kontrollutvalget
Kommunestyret og fylkestinget velger selv et kontrollutvalg som skal føre løpende
kontroll på deres vegne.
Kommunestyret og fylkestinget velger selv en leder, en nestleder og øvrige
medlemmer og varamedlemmer til utvalget. Lederen kan ikke være medlem av samme
parti eller tilhøre samme gruppe som ordføreren. Utvalget skal ha minst fem medlemmer.
Minst ett medlem skal velges blant kommunestyrets eller fylkestingets medlemmer.
Utelukket fra valg er

a) ordfører og varaordfører
b) medlemmer og varamedlemmer av formannskap eller fylkesutvalg
c) medlemmer og varamedlemmer av folkevalgt organ med beslutningsmyndighet. Medlemmer
og varamedlemmer av kommunestyret eller fylkestinget er likevel valgbare
d) medlemmer av kommuneråd eller fylkesråd
e) medlemmer og varamedlemmer av kommunestyrekomité eller fylkestingskomité
f) ansatte i den aktuelle kommunen eller fylkeskommunen
g) personer som har en ledende stilling, eller som er medlem eller varamedlem av styret eller
bedriftsforsamlingen, i et selskap som kommunen eller fylkeskommunen har eierinteresser i
h) personer som har en ledende stilling, eller som er medlem eller varamedlem av styret i et
interkommunalt politisk råd eller et kommunalt oppgavefellesskap.
Kommunestyret og fylkestinget kan når som helst velge medlemmer til utvalget på
nytt. Hvis ett eller flere medlemmer av utvalget skal skiftes ut, skal alle medlemmene
velges på nytt.
§ 23-2.Kontrollutvalgets ansvar og myndighet
Kontrollutvalget skal påse at

a) kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte
b) det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med gjeldende
bestemmelser og vedtak
c) det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet, og av s
elskaper kommunen eller fylkeskommunen har eierinteresser i
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d) det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens eierinteresser i
selskaper mv. (eierskapskontroll)
e) vedtak som kommunestyret eller fylkestinget treffer ved behandlingen av revisjonsrapporter,
blir fulgt opp.
Kontrollutvalgets leder har møte- og talerett i kommunestyret eller fylkestinget når
utvalgets saker skal behandles. Utvalgets leder kan la ett av de andre medlemmene i
utvalget utøve denne retten på sine vegne.
Kontrollutvalget kan kreve at kommunen eller fylkeskommunen legger fram enhver
opplysning, redegjørelse eller dokument som utvalget finner nødvendig for å utføre sine
oppgaver. Kontrollutvalget kan også foreta undersøkelser som det mener er nødvendige.
Taushetsplikt er ikke til hinder for å gjennomføre kontrolltiltak etter dette leddet.
Kontrollutvalget har rett til å være til stede i lukkete møter i folkevalgte organer i
kommunen eller fylkeskommunen. Kommunestyret og fylkestinget kan selv bestemme at
denne retten ikke gjelder lukkete møter i kommunestyret og kommunerådet eller
fylkestinget og fylkesrådet.
Departementet kan gi forskrift om kontrollutvalgets oppgaver og saksbehandling.
§ 23-3.Forvaltningsrevisjon
Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av
økonomi, produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra
kommunestyrets eller fylkestingets vedtak.
Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av
året etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan som viser
på hvilke områder det skal gjennomføres forvaltningsrevisjoner. Planen skal baseres på
en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet
og virksomheten i kommunens eller fylkeskommunens selskaper. Hensikten med risikoog vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for
forvaltningsrevisjon.
Planen skal vedtas av kommunestyret og fylkestinget selv. Kommunestyret og
fylkestinget kan delegere til kontrollutvalget å gjøre endringer i planen.
§ 23-4.Eierskapskontroll
Eierskapskontroll innebærer å kontrollere om den som utøver kommunens eller
fylkeskommunens eierinteresser, gjør dette i samsvar med lover og forskrifter,
kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og anerkjente prinsipper for eierstyring.
Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av
året etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for hvilke
eierskapskontroller som skal gjennomføres. Planen skal baseres på en risiko- og
vesentlighetsvurdering av kommunens og fylkeskommunens eierskap. Hensikten med
risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for
eierskapskontroll.
Planen skal vedtas av kommunestyret og fylkestinget selv. Kommunestyret og
fylkestinget kan delegere til kontrollutvalget å gjøre endringer i planen.
§ 23-5.Rapportering til kommunestyret eller fylkestinget
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Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret eller
fylkestinget. I saker som skal oversendes til kommunestyret eller fylkestinget, skal
kommunedirektøren gis anledning til å uttale seg før kontrollutvalget behandler saken.
§ 23-6.Innsyn og undersøkelser i selskaper o.l.
Kontrollutvalget kan kreve de opplysningene som er nødvendige for å gjennomføre
sin kontroll, fra

a) interkommunale selskaper etter IKS-loven
b) interkommunale politiske råd
c) kommunale oppgavefellesskap
d) aksjeselskap der en kommune eller fylkeskommune alene eller sammen med andre kommuner,
fylkeskommuner eller interkommunale selskaper direkte eller indirekte eier alle aksjer.
Opplysningene etter første ledd kan kreves fra virksomhetens daglige leder, styret og
den valgte revisoren for selskapet.
Kontrollutvalget kan foreta undersøkelser i virksomheten hvis det er nødvendig.
Kommunestyret og fylkestinget kan fastsette regler om kontrollutvalgets kontroll
med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens interesser i selskaper som er
nevnt i første ledd, og om hvilke dokumenter mv. som skal sendes til kontrollutvalget.
Kontrollutvalget skal varsles om møter i generalforsamling, representantskap og
tilsvarende organer og har rett til å være til stede i disse møtene.
Kontrollutvalgets innsynsrett og rett til å foreta undersøkelser etter første og andre
ledd gjelder på tilsvarende måte overfor andre virksomheter som utfører oppgaver på
vegne av kommunen eller fylkeskommunen. Innsynet og undersøkelsene skal imidlertid
bare omfatte det som er nødvendig for å undersøke om kontrakten blir oppfylt.
§ 23-7.Sekretariatet
Kommunestyret og fylkestinget skal sørge for at kontrollutvalget får
sekretariatsbistand som tilfredsstiller utvalgets behov.
Sekretariatet skal påse at de sakene som behandles av kontrollutvalget, er
forsvarlig utredet, og at utvalgets vedtak blir iverksatt.
Sekretariatet skal være uavhengig av kommunens eller fylkeskommunens
administrasjon og av den eller dem som utfører revisjon for kommunen eller
fylkeskommunen.
Sekretariatsfunksjonen kan ikke legges til

a) ansatte i kommunen eller fylkeskommunen som har andre arbeidsoppgaver enn å være
sekretær for kontrollutvalget
b) den som utfører revisjon for den aktuelle kommunen eller fylkeskommunen
c) medlemmer av kontrollutvalget, kommunestyret eller fylkestinget i den aktuelle kommunen
eller fylkeskommunen.
Den som utfører sekretariatsoppgaver for kontrollutvalget, er direkte underordnet
kontrollutvalget og skal følge de retningslinjer og pålegg som utvalget gir.
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Kommunestyret og fylkestinget velger selv sekretariat for kontrollutvalget etter
innstilling fra kontrollutvalget.

Kapittel 24. Revisjon
§ 24-1.Valg av revisor
Kommunestyret og fylkestinget avgjør selv om kommunen eller fylkeskommunen
skal ansette egne revisorer, delta i et interkommunalt samarbeid om revisjon eller inngå
avtale med en annen revisor.
Kommunestyret og fylkestinget velger selv revisor.
Vedtak etter første og andre ledd treffes etter innstilling fra kontrollutvalget.
Representantskapet i interkommunalt politisk råd og i kommunalt oppgavefellesskap
velger regnskapsrevisor hvis ikke noe annet er fastsatt i samarbeidsavtalen.
§ 24-2.Revisors ansvar og myndighet
Revisor skal utføre regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon, eierskapskontroll og
annen kontroll som er bestemt i lov eller i medhold av lov.
Revisor skal planlegge, gjennomføre, dokumentere og rapportere sitt arbeid i
samsvar med lov og forskrift og god kommunal revisjonsskikk.
Revisor skal rapportere om sitt arbeid og resultatene av sin revisjon til
kontrollutvalget.
Revisor kan kreve at kommunen eller fylkeskommunen legger fram alle
opplysninger, redegjørelser eller dokumenter som han eller hun finner nødvendige for å
utføre sine oppgaver. Revisor kan også foreta undersøkelser som han eller hun mener er
nødvendige. Taushetsplikt er ikke til hinder for å gjennomføre kontrolltiltak etter dette
leddet.
Revisor har taushetsplikt etter forvaltningsloven §§ 13 til 13 e.
Departementet kan gi forskrift om revisors plikter og kvalifikasjoner, skifte av revisor
og begrensninger i revisors taushetsplikt.
§ 24-3.Revisors møterett, opplysningsplikt mv.
Oppdragsansvarlig revisor eller hans eller hennes stedfortreder har møte- og talerett
i kontrollutvalgets møter. Revisoren har rett til å få uttalelsene sine protokollert.
Møteretten gjelder likevel ikke når en sak som angår en revisors tilsettingsforhold
behandles.
Oppdragsansvarlig revisor eller hans eller hennes stedfortreder har møteplikt i
kommunestyrets eller fylkestingets møter når kommunestyret eller fylkestinget skal
behandle saker som er knyttet til revisors oppdrag.
Oppdragsansvarlig revisor eller hans eller hennes stedfortreder har møterett i
kommunestyret eller fylkestinget.
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Oppdragsansvarlig revisor skal gi opplysninger om kommunen eller
fylkeskommunen som han eller hun har fått kjennskap til under revisjonen, hvis et
medlem av kommunestyret, fylkestinget eller kontrollutvalget krever det.
Hvis revisor utenfor et møte blir bedt om å gi informasjon til et medlem av
kommunestyret, fylkestinget eller kontrollutvalget, kan revisor kreve å få gi sitt svar i et
møte.
§ 24-4.Revisors uavhengighet og vandel
Revisor skal være uavhengig og ha god vandel.
Departementet kan gi forskrift om krav til revisors uavhengighet og vandel.
§ 24-5.Regnskapsrevisjonens innhold
Revisor skal vurdere om årsregnskapet er avlagt i samsvar med lov og forskrift.
Revisor skal vurdere om registreringen og dokumentasjonen av
regnskapsopplysninger er i samsvar med lov og forskrift.
Revisor skal vurdere om årsberetningen inneholder de opplysningene som lov og
forskrift krever. Revisor skal vurdere om opplysningene om økonomi i årsberetningen
stemmer overens med årsregnskapet. Revisor skal se etter om årsberetningen gir
dekkende opplysninger om vesentlige beløpsmessige avvik fra årsbudsjettet og om
vesentlige avvik fra kommunestyrets eller fylkestingets premisser for bruken av
bevilgningene.
Revisor skal gjennom revisjonen bidra til å forebygge og avdekke misligheter og feil.
§ 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 lov- eller 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.
§ 24-7.Skriftlige påpekninger fra regnskapsrevisor
Revisor skal gi skriftlige meldinger om

a) vesentlige feil som kan føre til at årsregnskapet ikke gir riktig informasjon
b) vesentlige mangler ved registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger
c) vesentlige mangler ved den økonomiske internkontrollen
d) manglende eller mangelfull redegjørelse i årsberetningen for vesentlige budsjettavvik
e) enhver mislighet
f) hvorfor han eller hun ikke har skrevet under på oppgaver som kommunen eller fylkeskommunen
skal sende til offentlige myndigheter, og som revisor etter lov eller forskrift skal bekrefte
g) hvorfor han eller hun sier fra seg revisjonsoppdraget.
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Meldinger som nevnt i første ledd skal sendes i nummerte brev til kontrollutvalget,
med kopi til kommunedirektøren.
Hvis revisor avdekker eller på annen måte blir kjent med misligheter, skal han eller
hun straks melde fra om det etter første ledd bokstav e. Når saksforholdet er nærmere
klarlagt, skal revisor sende et nytt brev til kontroll-utvalget, med kopi til
kommunedirektøren.
Revisor skal årlig gi en skriftlig oppsummering til kontrollutvalget om forhold som er
tatt opp etter første ledd, men som ikke er rettet opp eller som ikke er tilstrekkelig fulgt
opp.
§ 24-8.Revisjonsberetning
Regnskapsrevisor skal avgi en revisjonsberetning til kommunestyret eller
fylkestinget senest 15. april. Det skal sendes kopi til kontrollutvalget, til formannskapet
eller fylkesutvalget og til kommunedirektøren. Revisjonsberetningen skal avgis selv om
årsregnskapet eller årsberetningen ikke foreligger eller er ufullstendig.
I revisjonsberetningen skal revisor uttale seg om følgende:

a) om årsregnskapet er avlagt i samsvar med lov og forskrift
b) om registreringen og dokumentasjonen av regnskapsopplysninger er i samsvar med lov
og forskrift
c) om årsberetningen inneholder de opplysningene som lov og forskrift krever
d) om opplysningene om økonomi i årsberetningen stemmer overens med årsregnskapet
e) om det er avdekket forhold som gir grunn til å tro at årsberetningen ikke gir dekkende
opplysninger om vesentlige budsjettavvik.
Hvis revisor i revisjonsberetningen konkluderer med forbehold, konkluderer negativt
eller ikke har tilstrekkelig grunnlag for å konkludere, skal årsaken beskrives. Hvis revisor
mener at årsregnskapet eller årsberetningen ikke bør vedtas slik de foreligger, skal dette
angis særskilt.
Revisjonsberetningen skal også omfatte andre forhold som revisor mener det er
nødvendig å opplyse om i henhold til god kommunal revisjonsskikk.
§ 24-9.Forenklet etterlevelseskontroll med økonomi- forvaltningen
Regnskapsrevisor skal se etter om kommunens eller fylkeskommunens
økonomiforvaltning i hovedsak foregår i samsvar med bestemmelser og vedtak.
Revisor skal basere oppgaven på en risiko- og vesentlighetsvurdering, som skal
legges fram for kontrollutvalget. Revisor skal innhente tilstrekkelig informasjon til å
vurdere om det foreligger brudd på lover, forskrifter eller vedtak, der bruddet er av
vesentlig betydning for økonomiforvaltningen.
Revisor skal senest 30. juni avgi en skriftlig uttalelse til kontrollutvalget, med kopi til
kommunedirektøren, om resultatet av kontrollen.
§ 24-10.Innsyn og undersøkelser i selskaper o.l.
Bestemmelsene om innsyn og undersøkelser i selskaper o.l. i § 23-6 gjelder på
tilsvarende måte for kommunens eller fylkeskommunens revisor.
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Kapittel 25. Internkontroll
§ 25-1.Internkontroll i kommunen og fylkeskommunen
Kommuner og fylkeskommuner skal ha internkontroll med administrasjonens
virksomhet for å sikre at lover og forskrifter følges. Kommunedirektøren i kommunen og
fylkeskommunen er ansvarlig for internkontrollen.
Internkontrollen skal være systematisk og tilpasses virksomhetens størrelse,
egenart, aktiviteter og risikoforhold.
Ved internkontroll etter denne paragrafen skal kommunedirektøren

a) utarbeide en beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, mål og organisering
b) ha nødvendige rutiner og prosedyrer
c) avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik
d) dokumentere internkontrollen i den formen og det omfanget som er nødvendig
e) evaluere og ved behov forbedre skriftlige prosedyrer og andre tiltak for internkontroll.
I kraft fra den tid Kongen bestemmer.

§ 25-2.Rapportering til kommunestyret og fylkestinget om internkontroll og statlig
tilsyn
Kommunedirektøren skal rapportere til kommunestyret og fylkestinget om
internkontroll og om resultater fra statlig tilsyn minst én gang i året.
I kraft fra den tid Kongen bestemmer.

Kapittel 26. Eierstyring
§ 26-1.Eierskapsmelding
Kommuner og fylkeskommuner skal minst én gang i valgperioden utarbeide en
eierskapsmelding som skal vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv.
Eierskapsmeldingen skal inneholde

a) kommunens eller fylkeskommunens prinsipper for eierstyring
b) en oversikt over selskaper, kommunale eller fylkeskommunale foretak og andre virksomheter
som kommunen eller fylkeskommunen har eierinteresser eller tilsvarende interesser i
c) kommunens eller fylkeskommunens formål med sine eierinteresser eller tilsvarende
interesser i virksomhetene nevnt i bokstav b.
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Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors uavhengighetserklæring
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
31.08.2020

Saknr
33/20

Saksbehandler Liv Tronstad
Arkivkode
FE - 216
Arkivsaknr
20/342 - 1
Forslag til vedtak
Kontrollutvalget tar den gitte informasjonen til etterretning, og har ingen merknader til
oppdragsansvarlig regnskapsrevisor sin vurdering av uavhengighet.
Vedlegg
Uavhengighetserklæring Verdal kommune
Saksopplysninger
Enhver som foretar revisjon for kommune eller fylkeskommune skal fortløpende vurdere
egen uavhengighet, jfr. forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 16.
Oppdragsansvarlig revisor skal hvert år, og ellers ved behov, avgi en skriftlig egenvurdering
av sin uavhengighet til kontrollutvalget, jfr. § 19 2. ledd. Kravene til uavhengighet og
objektivitet gjelder både ved regnskapsrevisjon og ved forvaltningsrevisjon. Forskriftens §§
17 og 18 setter krav til hhv. revisors tilknytning til revidert virksomhet, samt hvilke
stillinger/verv/tjenester revisor kan ha.
Ytterligere krav til oppdragsansvarlig revisor er kravet til vandel. Oppdragsansvarlig revisor
må ha ført en hederlig vandel, være i stand til å oppfylle sine forpliktelser etter hvert som de
forfaller, samt være myndig.
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor er registrert revisor. For registrerte og statsautoriserte
revisorer vil vandel normalt være kontrollert av finanstilsynet ifm. godkjenningen, og av
kontrollutvalget ved tildeling av oppdraget.
Vurdering
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor er registrert i finanstilsynets virksomhetsregister.
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor vil gå gjennom sin årlige egenvurdering i møte.
Så fremt kontrollutvalget ikke har innvendinger, anbefales kontrollutvalget å ta den gitte
informasjonen til etterretning uten merknader.
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Bidrar til forbedring

Egenvurdering av uavhengighet:
Verdal kommune
Kommuneloven § 24-4 og forskrift om kontrollutvalg og revisjon §16- §19 setter krav til revisors
uavhengighet. Kravene er beskrevet i bestemmelsene. Dette dokumentet beskriver revisors
egenvurdering og skal ivareta krav i forskriften.
Ansettelsesforhold

Undertegnede har ikke ansettelsesforhold i andre stillinger enn i
revisjonsselskapet

Medlem i styrende
organer

Undertegnede er ikke medlem i styrende organer i noen virksomhet
som Verdal kommune deltar i.

Delta eller inneha
funksjoner i annen
virksomhet, som kan
føre til interessekonflikt
eller svekket tillit

Undertegnede deltar ikke i eller innehar funksjoner i annen virksomhet
som kan føre til interessekonflikt eller svekket tillit til rollen som
revisor.

Nærstående

Undertegnede har ikke nærstående som har en slik tilknytning til
Verdal kommune at dette har betydning for min uavhengighet og
objektivitet i utførelsen av revisjonsoppdraget.

Rådgivnings- eller andre
tjenester som er egnet
til å påvirke revisors
habilitet

Undertegnede bekrefter at det ikke er ytet rådgivning eller andre
tjenester overfor Verdal kommune som er av en slik art at dette
kommer i konflikt med denne bestemmelsen.
Før slike tjenester utføres, vurderer revisor rådgivningens eller
tjenestens art i forhold til revisors uavhengighet og objektivitet.
Dersom revisor konkluderer med at utøvelse av slik tjeneste kommer i
konflikt med bestemmelsen i forskriftens § 16, utfører revisor ikke
tjenesten. Hvert enkelt tilfelle vurderes særskilt.
Revisor vil kunne besvare spørsmål/henvendelser som er å betrakte
som veiledning og bistand og ikke revisjon. Slike veiledninger skjer
med varsomhet og på en måte som ikke binder opp revisors senere
revisjons- og kontrollvurderinger.

Tjenester under
(fylkes)kommunens
egne ledelses- og
kontroll-oppgaver

Undertegnede bekrefter at det ikke ytes tjenester overfor Verdal
kommune som hører inn under kommunens egne ledelses- og
kontrolloppgaver.

Opptre som fullmektig
for den revisjonspliktige

Undertegnede bekrefter at verken revisor eller Revisjon Midt-Norge SA
opptrer som fullmektig for Verdal.

Andre særegne forhold

Undertegnede kjenner ikke til andre særegne forhold som er egnet til å
svekke tilliten til min uavhengighet og objektivitet.

Steinkjer, 14.08.2020

Knut Tanem

Oppdragsansvarlig revisor
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Undersøkelse hjemmetjenesten - Orientering fra revisor
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
31.08.2020

Saknr
34/20

Saksbehandler Liv Tronstad
Arkivkode
FE - 033, TI - &32
Arkivsaknr
20/96 - 11
Forslag til vedtak
Det legges frem to alternative forslag til vedtak:
Alternativ 1:
1. Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering
2. Kontrollutvalget går videre med undersøkelsen av hjemmetjenesten
3. Kontrollutvalget ønsker å fokusere på følgende:
·
·
·

.

4. Kontrollutvalget ber revisor justere prosjektplanen iht til dette.
Alternativ 2:
1. Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering
2. Kontrollutvalget går ikke videre med undersøkelsen av hjemmetjenesten nå, men
ønsker å se denne saken i sammenheng med plan for forvaltningsrevisjon, prosjekt
nr 3 - Hjemmetjenesten.
3. Kontrollutvalget ber revisor starte opp forvaltningsrevisjonsprosjekt nr 1 som er
innenfor omstilling, effektivisering, HMS, IA, etikk.
4. Kontrollutvalget ber revisor utarbeide utkast til prosjektplan til neste møte.

Vedlegg
Tilbakemelding på vedtak om pålegg
Arbeidstilsynet rapprt - hjemmetjenesten
Undersøkelse hjemmetjenesten - Oppdatert statusrapport
Prosjektplan Hjemmetjenesten
Saksopplysninger
Viser til kontrollutvalgets møte 15. juni, sak 25/20 Undersøkelse hjemmetjenesten Oppdatert statusrapport (se vedlegg), der det ble gjort slikt vedtak:
1. Kontrollutvalget tar saken til orientering
2. Kontrollutvalget ber om en nærmere redegjørelse fra revisor i neste møte
Kontrollutvalget har bedt om en redegjørelse fra revisor for å klarlegge hva arbeidstilsynet
har påpekt og hva kommunen har jobbet med, sett i forhold til kontrollutvalgets prosjektplan
som ble vedtatt 9. mars i sak 07/20. En viser også til at arbeidstilsynet den 25. mai har
konkludert med at kommunens tilbakemelding viser at punktene er oppfylt.
På bakgrunn av revisors redegjørelse må kontrollutvalget avgjøre hvor vidt de ønsker å gå
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videre med undersøkelsen nå og hva undersøkelsen skal fokuseres på, eller avvente videre
undersøkelse til oppstart av forvaltningsrevisjon i 2021/2022. Der vil i så fall disse
problemstillingene bli vurdert i en større sammenheng med fare for at andre forhold knytet til
hjemmetjenesten blir prioritert høyere.
Velger kontrollutvalget å avvente undersøkelsen og se den sammen med plan for
forvaltningsrevisjon, kan prosjekt nr en iht plan startes opp i neste møte. Første prosjekt er
innenfor omstilling, effektivisering, HMS, IA, etikk.
Vurdering
På bakgrunn av orienteringen fra revisor må kontrollutvalget avgjøre hvor vidt det er grunnlag
for å gå videre med undersøkelsen nå, eller avvente en undersøkelse til oppstart av
forvaltningsrevisjon av hjemmetjenesten i 2021/2022.
Velger kontrollutvalget å avvente undersøkelsen og se den sammen med
forvaltningsrevisjon, kan kontrollutvalget i neste møte starte opp prosjekt nr en iht. plan for
forvaltningsrevisjon. Første prosjekt er innenfor omstilling, effektivisering, HMS, IA, etikk.
Saken legges frem med to alternative forsalg til vedtak.
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Undersøkelse hjemmetjenesten - Oppdatert statusrapport
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
15.06.2020

Saknr
25/20

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

……..

.
Behandling:
Omforent forslag i møtet om punkt 2:
Kontrollutvalget ber om en nærmere redegjørelse fra revisor i neste møte
Forslag til vedtak punkt 1 enstemmig vedtatt
Omforent forslag til punkt 2, enstemmig vedtatt
Vedtak:
Forslag til vedtak
1. Kontrollutvalget tar saken til orientering
2. Kontrollutvalget ber om en nærmere redegjørelse fra revisor i neste møte

Saksopplysninger
Prosjektplan for undersøkelse hjemmetjenesten ble vedtatt i kontrollutvalget i møtet den 9.
mars i år.
Revisor orienterte slik om status i møte den 27/4:
Tilsynet fra arbeidstilsynet omhandler til dels det samme som den planlagte FR 1107:
arbeidsbelastning, (pålegg om kartlegging og risikovurdering)
rutiner for oppfølging av sykmeldte,
inkludering/medvirkning av arbeidstakere (pålegg om å beskrive hvordan
verneombud og arbeidstakere har medvirket på arbeidsplassen)
Det som ikke besvares direkte av arbeidstilsynet er:
sykepleierdekning / kompetansesammensetning av teamene i hjemmetjenesten
Arena for samhandling/møteplass (både sosiale og arbeidsmessige)
Rutiner for konfliktbehandling
Å sette i gang med en vanlig datainnsamling iht FR prosjektplan (med intervjuer)
samtidig som kommunen jobber for å innfri pålegg fra arbeidstilsynet kan være
problematisk?
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Alternativ 1: En mulighet kan være å heller be om en utskrift av alle timelister til ansatte
i hjemmetjenesten, og sjekke om arbeidspresset er forsvarlig iht loven. Altså det
a.tilsynet ikke fikk til pga manglende dokumentasjon fra kommunen. Vi kan da gå
dypere inn i dette enn a.tilsynet har gjort. Dersom kommunen har timelister, kan vi få
sagt en hel del om (kvantifisert) arbeidspresset i hjemmetjenesten.
Alternativ 2: Som alternativ 1, men også se på:
sykepleierdekning / kompetansesammensetning av teamene i hjemmetjenesten
Arena for samhandling/møteplass (både sosiale og arbeidsmessige)
Rutiner for konfliktbehandling
Alternativ 3: Avslutte prosjektet
Alternativ 4: Fortsette prosjektet med de momentene som ikke besvares direkte av
atilsynet, men vente med oppstart til etter at atilsynet har svart på kommunens svar på
påleggene.
På bakgrunn av denne orienteringen gjorde kontrollutvalget slikt vedtak i sak 21/20:
1. Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering
2. Kontrollutvalget utsetter oppstart av prosjektet til etter at arbeidstilsynet har mottatt
og svart ut kommunens tilbakemelding på påleggene.
3. Kontrollutvalget ber revisor følge opp saken, og orientere kontrollutvalget så snart
arbeidstilsynet har kvitert ut forholdene
En har nå fått tilbakemelding fra revisor om at arbeidstilsynet har avsluttet tilsynet, og Verdal
kommune er i ferd med å utbedre de påpekte forhold.
Vurdering
Arbeidstilsynet har avsluttet tilsynet, og Verdal kommune er i ferd med å utbedre de påpekte
forhold.
Revisor skisserte i siste møtet 4 alternativer for kontrollutvalgets videre arbeid med
undersøkelsen.
Det finnes også et 5. alternativ. Iht til ny plan for forvaltningsrevisjon er prosjekt nr 3 Hjemmetjeneste. Kontrollutvalget kan avvente undersøkelsen og de momenter som
kontrollutvalget vil legge vekt på til oppstart av forvaltningsrevisjon av hjemmetjenesten. Det
vil kunne komme i gang i løpet av 2021/2022.
Velger kontrollutvalget å avvente undersøkelsen og se den sammen med
forvaltningsrevisjon, kan kontrollutvalget i neste møte starte opp prosjekt nr 1 iht. plan for
forvaltningsrevisjon. Prosjekt nr 1 er innenfor: Omstilling, effektivisering, HMS, IA, etikk
Saken legges frem til diskusjon.
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FORVALTNINGSREVISJON

Hjemmetjenesten
PROSJEKTPLAN

Verdal kommune
Februar 2020
FR 1107
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1 SAMMENDRAG AV PROSJEKTPLAN
Problemstilling

Er Verdal kommunes arbeid
hjemmetjenesten tilfredsstillende?

med

arbeidsmiljøet

i

Herunder blant annet:
-

Arbeidspress, bemanning og kompetanse,
herunder bruk av vikarer kontra faste ansatte

-

Oppfølging og håndtering av sykefravær

-

Sykepleierdekning/kompetansesammensetning
av teamene

-

Medvirkning på arbeidsplassen

-

Arena for samhandling/møteplass (både sosiale
og arbeidsmessige)

Kilder til kriterier

Rutiner for konfliktbehandling

- Arbeidsmiljøloven
- Hovedtariffavtalen KS
- Evt. personalpolitiske retningslinjer
- Intern dokumentasjon relevant for hjemmetjenesten i Verdal
kommune
- Evt. varslingsrutiner

Metode

Undersøkelsen vil gjennomføres ved intervju av rådmannen,
kommunalsjef

velferd,

verneombud,

hovedvernombud,

tillitsvalgt, og eventuelt andre parter. Revisjonen vil dessuten
gjennomgå intern dokumentasjon i kommunen som er
relevant for problemstillingene. Dette kan være interne rutiner
eller reglementer, avviksmeldinger, instrukser, møtereferater
osv.
Tidsplan

Prosjektteam

•

250 timer

•

Levering 01. juni

Oppdragsansvarlig revisor: Eirik Gran Seim
Prosjektmedarbeider: Anna Dalslåen
Styringsgruppe:
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•

Marit Ingunn Holmvik

•

Mette Sandvik

Eventuelt ekstern bistand
Uavhengighetserklæring

Ingen av de involverte revisorer vil få habilitetsproblemer ved
gjennomføringen av prosjektet.
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors
uavhengighetserklæring er vedlagt prosjektplanen.

Kontaktperson Verdal

Kommunedirektør Jostein Grimstad eller den som

kommune

kommunedirektøren delegerer.
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2 MANDAT
I dette kapittelet vil bestillingen bli utdypet og bakgrunnsinformasjon for prosjektet
gjennomgått.

2.1

Bestilling

Kontrollutvalget bestilte i sitt møte 25.11.19 en undersøkelse om arbeidsmiljøet og
tjenestetilbudet i hjemmetjenesten er forsvarlig.

2.2

Bakgrunnsinformasjon

Kontrollutvalget i Verdal kommune har mottatt flere henvendelser fra ansatte i
hjemmetjenesten, herunder verneombud og hovedverneombud, vedrørende kritikkverdige
forhold i hjemmetjenesten. Det pekes blant annet på avvik og feilmedisinering, og at avvikene
er en følge av høy arbeidsbelastning. Varslerdokumentene kontrollutvalget har mottatt, daterer
seg fra tidsrommet august 2018 til oktober 2019.
Hjemmetjenesten har også fått oppmerksomhet i media etter et leserinnlegg fra ansatte i
hjemmetjenesten i kommunen. Det pekes på grunnbemanning som er lavere enn behovet,
mye bruk av planlagt innleie av vikarer, lav sykepleierdekning og høyt sykefravær. Det pekes
også på at det har vært en del utskiftinger i ledelsen og lite kontinuitet som følge av dette.

2.3

Kommunens organisering

Hjemmetjenesten samt helse- og omsorgtjenestene ellers, rapporterer til kommunalsjef
velferd.
Hjemmetjenesten er organisert med en virksomhetsleder, stab med to ansatte, samt tre
avdelinger på henholdsvis Vinne, Øra og Vuku. Hver avdeling har en lokal avdelingsleder.
Organiseringen er fremstilt i organisasjonskart nedenfor.
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3 PROSJEKTDESIGN
I kapittel 3 vil revisor avgrense prosjektet og gå nærmere inn på problemstillingene i
prosjektet. Revisjonskriteriene vil bli gjennomgått og metode for innsamling av data vil bli
beskrevet.

3.1

Avgrensing

Revisjonen vil fokusere på arbeidsmiljøet og bemanningen i hjemmetjenesten i Verdal
kommune, siden revisjonen vurderer dette som en sentral del av innholdet i henvendelsene
fra hjemmetjenestens ansatte. Dersom arbeidsmiljøet og bemanningen ikke er tilfredsstillende,
kan dette påvirke tjenestene til brukerne. Revisjonen vil ikke direkte undersøke kvaliteten på
tjenestene til brukerne, etter avklaring med kontrollutvalgssekretær.

3.2

Problemstilling

Er Verdal kommunes arbeid med arbeidsmiljøet i hjemmetjenesten tilfredsstillende?
Herunder blant annet:
-

Arbeidspress, bemanning og kompetanse, herunder bruk av vikarer kontra faste
ansatte

-

Oppfølging og håndtering av sykefravær

-

Sykepleierdekning/kompetansesammensetning av teamene

-

Medvirkning på arbeidsplassen

-

Arena for samhandling/møteplass (både sosiale og arbeidsmessige)

-

Rutiner for konfliktbehandling
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3.3

Kilder til kriterier

- Arbeidsmiljøloven
- Hovedtariffavtalen KS
- Evt. personalpolitiske retningslinjer
- Intern dokumentasjon relevant for hjemmetjenesten i Verdal kommune
- Evt. varslingsrutiner

3.4

Metoder for innsamling av data

Undersøkelsen vil gjennomføres ved intervju av rådmannen, kommunalsjef velferd,
verneombud, hovedvernombud, tillitsvalgt, og eventuelt andre parter. Revisjonen vil dessuten
gjennomgå intern dokumentasjon i kommunen som er relevant for problemstillingene. Dette
kan være interne rutiner eller reglementer, avviksmeldinger, instrukser, møtereferater osv.

Steinkjer, 19.02.20

Eirik Gran Seim
Oppdragsansvarlig revisor
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Hovedkontor: Brugata 2, Steinkjer
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