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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

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

Til FKTs medlemmer
Nytt fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet
•

Adgang til å ha alle lukkede møter som fjernmøter, inkludert møter som skal lukkes på
grunnlag av taushetsplikt
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har mottatt skriftlige og muntlige
henvendelser om eventuell forlengelse av den midlertidige fjernmøteforskriften, som
opphørte 1. august 2020. Flere av henvendelsene gjelder særlig adgangen til å ha alle lukkede
møter som fjernmøter, inkludert møter som skal lukkes på grunnlag av taushetsplikt. I «Lov
om midlertidige unntak fra kommuneloven og lov om interkommunale selskaper», foreslår
departementet at folkevalgte organer kan holde fjernmøter også i de tilfellene møtene skal
lukkes. Departementet foreslår også at organer i interkommunale selskap skal kunne holde
fjernmøter og benytte elektronisk signatur på møteprotokollene. FKT har avgitt
høringsuttalelse. Du kan lese høringsuttalensene her
Det kan være verdt å lese høringsuttalelsen fra kontrollutvalget i Bergen. Den inneholder
blant annet en beskrivelse av gode tiltak og rutiner for lukking av fjernmøter.

•

Rettslig avklaring av kombinasjon av fysiske møter og fjernmøte for enkelte representanter
Asker kommune har bedt om en rettslig avklaring av kombinasjonen av fysiske møter og
fjernmøte for enkelte representanter. Når enkelte representanter kan delta digitalt, mens
resten av organets medlemmer sitter fysisk samlet i et møtelokale, er det ikke et alminnelig
(fysisk) møte i kommunelovens forstand, men et fjernmøte etter lovens § 11-7. Her kan du
lese hele svaret fra departementet.

•

Rettslig avklaring av kombinasjon av fysiske møter og fjernmøte for revisor og sekretær
Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal stilte spørsmål til Fylkesmannen i Møre og Romsdal
om et møte må defineres som fjernmøte dersom revisor deltar via digitale verktøy. Svaret fra
fylkesmannen er at det da ikke er å betrakte som et fjernmøte. FKT og NKRF har i fellesskap
sendt en henvendelse til departementet om hvordan dette stiller seg hvis kontrollutvalget
møter samlet i et fysisk møte, men sekretariatet deltar digitalt. Hvilken status etter
kommuneloven vil et slikt møte få – fysisk møte eller fjernmøte? Vi har ikke mottatt svar
ennå.

Tidligere lovtolkninger fra departementet finner du på medlemssidene «Spørsmål og svar» (krever
pålogging), eller på departementets side: Tolkningsuttalelser om kommuneloven 2018

Kurs og konferanser
Kontrollutvalgslederskolen 27.-28. oktober 2020, Gardermoen
KU-lederskolen er fullbooket og flere står på venteliste. Styret gjør løpende vurderinger av
smittesituasjonen. Det er ennå 5 uker til, og ting kan endre seg både til det bedre og til det
verre. Alle som har meldt seg på vil få nærmere informasjon om arrangementet og smitteverntiltak.
Du kan lese mer om hotellets smitteverntiltak her.
Noter dere dato og sted for samlinger og konferanser våren 2021:
• Sekretariatskonferansen 16.-17. mars 2021, Lillestrøm
•

Fagkonferansen 1.-2. juni 2021, Ålesund

Veiledere
• Håndbok for Internkontroll i sekretariatene
Vi takker for innsendte høringssvar fra sekretariatene. Arbeidsgruppen vil legge fram et nytt
utkast til styremøtet 27. oktober. Da vil styret også ta stilling til tilbakemeldingene om
behovet for en mal for risikovurderinger.
•

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet
Arbeidsgruppen som arbeider med denne veilederen har mandat til å utarbeide en mal for
innhold og format på kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet og årsberetningen.
Vi tar sikte på at malen tas i bruk for uttalelsen til regnskapsåret 2020, dvs. våren 2021. Det
betyr at arbeidsgruppen tar sikte på være ferdig med malen/veilederen innen utgangen av
2020. Veilederen vil bli presentert i et webinar i fm. høringsrunden senere i høst. Det
kommer nærmere informasjon om det.

Annet faglig påfyll
Etikkonferansen avholdes i år digitalt den 22. september kl. 10.00 - 13.00 i regi av Kommunal og
Moderniseringsdepartementet og TI-Norge
Dilemmasamling for kommuner og fylkeskommuner (KS, TI-Norge) 24 eksempler for refleksjon om
etikk og antikorrupsjon i kommuner og fylkeskommuner

Styret
Styret hadde møte i Oslo 24. august. Tre av styremedlemmene deltok digitalt. Styret tok opp det
forrige styrets styreevaluering og hadde en god diskusjon på forventningsavklaringer. Strategiplanen
var hovedsaken på møtet. Protokollen fra møtet er lagt ut på medlemssiden (krever
pålogging). Styret har sitt neste styremøte på Gardermoen 27 oktober. Da fortsetter styret med
strategiarbeidet.

Nye medlemmer
Vi har fått to nye medlemmer i august og september: Velkommen til Hammerfest og Nordre Follo. Vi
satser på å fortsette rekrutteringen utover høsten.
Bruk hjemmesiden vår! www.fkt.no Følg oss også på twitter og facebook De av dere som ønsker
tilgang til medlemssidene kan sende en e-post til fkt@fkt.no for å få tildelt passord. Dette gjelder alle
utvalgsmedlemmer. Send oss gjerne en e-post hvis du har noen gode tips eller hvis det er noe du lurer
på.

FKT ønsker alle en koranfri høst!

Vh Anne-Karin Femanger Pettersen
Generalsekretær

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.

Regner på kostnadene ved utenforskap
Kommunal Rapport 30.06.2020

Kan man regne ut hva det koster samfunnet at noen faller varig utenfor? Utenfor-regnskapet
prøver det – og setter tall på hvor mye det lønner seg å investere i forebygging.
Utenfor-regnskapet er en modell utviklet av KS, kommuner, fylkeskommuner og
konsulentselskapet Rambøl. Det er brukt to år på å utvikle metoden, og den ble lansert i fjor.
Den viser koblinger og beregninger som ikke har vært gjort før, men som har vært etterspurt
og gir tall på det som «alle» vet; at forebygging lønner seg.
Modellen er ikke et regnskap for å finne ut hvor mye utsatte grupper koster samfunnet, men
et verktøy for å finne ut hvor man skal investere ekstra for å få barn og unge ut i skole og
arbeid.
Bakgrunnen er dystre tall og fakta. Stadig flere havner i utenforskap. Nesten 20 prosent av
befolkningen mellom 18 og 59 år er utenfor arbeid, og de går heller ikke på skole.
Tenkningen rundt regnskapet kommer fra forsikringsbransjen, og ideen er at det skal
investeres før skade skjer. I Sverige og særlig i Danmark er slike modeller mye brukt. Det
finnes flere varianter.
Stor interesse
Verktøyet er gratis og kan brukes av hvem som helst. Derfor er det også vanskelig å telle
hvor mange som bruker det, men det er i hvert fall 20 kommuner som er i gang. I tillegg
brukes modellen av organisasjoner som Røde Kors eller Redd Barna som faktagrunnlag til
søknader.
Interessen fra kommunene er stor. I koronatiden har det vært fulle oppstartswebinarer, og
flere går av stabelen til høsten.
– Jeg tror aldri jeg har holdt så mange foredrag om noe som dette, sier Une Tangen i KS'
avdeling for forskning, innovasjon og digitalisering.
Utsatte barn og unge
Dataene som brukes i regnskapet, kommer fra SSB, Norsk pasientregister og andre
offentlige kilder. Målgruppene kommunene har utpekt er utsatte barn og unge, og disse er
prioritert:
• Barn i lavinntektsfamilier hvor barnet er norskfødt med innvandrerforeldre.
• Barn i lavinntektsfamilier hvor en eller begge foreldre mottar uføretrygd eller økonomisk
sosialhjelp.
• Unge som står i fare for ikke å fullføre videregående skole på normert tid.
• Barn med hjelpetiltak i barnevernet.
• Barn som har foreldre med diagnose innen rus eller psykiatri.
• Barn diagnostisert med depresjon eller angst.
• Barn diagnostisert med atferdsvansker.
Utgangspunkt for dialog
I Utenfor-regnskapet kobles forbruk av offentlige velferdstjenester med offentlige kostnader
og inntekter. Kostnader, inntekter og forbruk ses i et livsløp. Modellen beregner hvordan
kostnadene og inntektene fordeler seg på ulike offentlige budsjetter, på tvers av sektorer og
forvaltningsnivåer.

– Denne modellen kan gjøre det enklere for kommunesektoren å investere ekstra i utsatte
barn og unge. Hvis vi lykkes med tiltakene, er det bra for menneskene det gjelder og for
samfunnet, sier Tangen.
Nå investerer allerede kommunene mye i forebygging, men hver sektor har sine tiltak, og
koordinering er ofte et problem. Utenfor-regnskapet kan også brukes som en motivasjon til å
samle ressursene mot de individene som trenger det.
– Det er ikke et verktøy som gir en fasit, men det kan være utgangspunkt for dialog og
politikkutforming, sier Tangen.
Arbeid med forebygging er langsiktig arbeid. Investeringer gjort i barnehagen høstes kanskje
flere tiår senere.
– Det er ett av problemene med forebygging, at gevinstene tas ikke ut der de investeres. Og
stort sett er det kommunene som investerer, og staten som tar gevinsten, påpeker Tangen.
Nyttig verktøy i Søndre Land
Rådmann Arne Skogsbakken i Søndre Land har vært med å utvikle verktøyet, og er nå med i
et nettverk. Han tenker at han etterhvert skal bruke det i budsjettprosessen.
– Det er et nyttig verktøy fordi det legitimerer de investeringene vi gjør som ikke gir
avkastning på kort sikt, sier Skogsbakken.
Han mener regnskapet synliggjør det paradokset at kommunene bruker mye penger på
forebygging, mens staten stikker av med gevinsten. God forbygging kan hindre alt fra
uføretrygd til kriminalitet.
– Hvorfor er det så viktig å synliggjøre det?
– Det handler jo om ressursfordeling i offentlig sektor. Og så bør jo Nav være interessert i å
bidra med forebygging i kommunesektoren, når de ser at de tjener på det, mener
Skogbakken.

Særegne forhold som kan svekke tilliten avgjør habiliteten
Kommunal Rapport 15.06.2020

Når blir en eiendomsmekler inhabil?
SPØRSMÅL: En eiendomsmekler som virker i en kommune der vedkommende sitter i
planutvalg og kommunestyre, vil i mange saker kunne ha en dobbeltrolle. Han og hans firma
vil ha interesse av at det godkjennes etablering av flest mulig eiendommer og flest mulig
bygninger. Jo flere salgbare objekt, jo større marked for eiendomsmekleren. Vervet vil, hvis
søkerne ved hjelp av denne politikeren får godkjent sine søknader, kunne skaffe
eiendomsmekleren flere kunder. Før fradeling og bygging, vil både tiltakshaver og mekler ha
interesse av å få mest mulig klarhet i om prosjektet vil kunne godkjennes. Politikeren vil
åpenbart måtte be om å få sin habilitet vurdert i saker der han har en har en rolle som
mekler, men også utenom disse tilfellene, må det være grunn til å stille spørsmål ved om han
er habil.
I konsesjonssaker vil en politiker som arbeider som eiendomsmekler ha økonomisk interesse
av at det ikke utøves priskontroll etter konsesjonsloven § 9 a og at det heller ikke nektes
konsesjon etter andre forhold i konsesjonsloven § 9. Vil da vedkommende kunne være habil?
Det hadde vært interessant med noen vurderinger av dette spørsmålet.
SVAR: Avgjørende for habiliteten er etter forvaltningsloven § 6 andre avsnitt om
meklervirksomheten skal anses som «særegne forhold … som er egnet til å svekke tilliten til
hans upartiskhet». Dette må vurderes fra sak til sak, og her skal det «legges vekt på om
«avgjørelsen kan innebære særlig fordel tap eller ulempe for ham selv eller noen som han
har nær personlig tilknytning til».
For en mekler som driver virksomhet i en kommune, vil en rekke ulike typer kommunale
vedtak, f.eks. i saker om reguleringsplaner, tillatelser til fradeling og bygging, tilførselsveier,
skole og barnehage, kunne ha stor betydning for etterspørsel etter hennes tjenester i
området og dermed for inntektene fra virksomheten. Men som alminnelig regel vil slike
forhold ikke gjøre henne inhabil. Så lenge det er tale om vedtak som angår et større antall
eiendommer, og ikke bare én bestemt eiendom eller ett bestemt byggeprosjekt som
meglerfirmaet er engasjert i, vil muligheten for gevinst ved slike kommunale vedtak ikke
anses som «særegne forhold» eller «særlig fordel» for henne etter denne bestemmelsen.
Men hvis det er tydelig at vedtaket vil kunne få ikke uvesentlig økonomisk betydning for
virksomheten, bør hun uansett be om å få sin habilitet vurdert før den politiske
saksbehandlingen begynner, også der det i og for seg synes rimelig opplagt at dette ikke er
nok til å gjøre henne inhabil. Og om ikke gjør det, bør kommunedirektøren sørge for at det
blir gjort.
På samme måte vil en mekler som er involvert i overdragelse av en eiendom, være inhabil
når det tas stilling søknad om konsesjon for erverv av fast eiendom som skal avgjøres av
kommunen (se konsesjonsloven § 9), om til det skal legges vekt på – og dermed gis føringer
for – prisen på eiendommen ved konsesjonsvurderingen. Hun vil derimot ikke være inhabil i
mer generell debatt om hvordan kommunen bør vurdere slike spørsmål, eller ved
avgjørelsen av disse ved overdragelser som hun ikke selv har noe direkte interesse i. Den
interesse hun måtte ha i kommunens generelle linje i slike spørsmål, er ikke direkte og
konkret nok til at vi kan si at det er tale om «særegne forhold» etter § 6.

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.

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.

– 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.

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

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

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

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.

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.

Eierskapskontroll med forvaltningsrevisjon Dampsaga Bad AS Prosjektplan
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune

Møtedato
30.10.2020

Saknr
39/20

Saksbehandler Liv Tronstad
Arkivkode
FE - 217, TI - &58
Arkivsaknr
20/371 - 4
Forslag til vedtak
Kontrollutvalget slutter seg til prosjektplan for eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon
Dampsaga Bad AS.

Vedlegg
Prosjektplan - Dampsaga Bad AS
Saksopplysninger
Kontrollutvalget behandlet sak 30/20 i møte den 15. september der følgende vedtak ble gjort:
1.Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.
2.Kontrollutvalget er alvorlig bekymret over situasjonen for Dampsaga Bad AS
3.Kontrollutvlaget bestiller forvaltningsrevisjon av Dampsaga Bad AS
4.Kontrollutvlaget ber revisor utarbeide utkast til prosjektplan til neste møte.
5.Vedtaket sendes kommunestyret til orientering
Kommunestyret fikk saken referert i møte den 23. september.
Revisjon Midt-Norge SA bekreftet oppdraget i brev av 25. september, og en har nå mottatt
utkast til prosjektplan.
Revisor har definert dette til å være eierskapskontroll med forvaltningsrevisjon. I plan for
eierskapskontroll er Dampsaga Bad AS prioritert som nr 4, og kontrollutvalget er gitt fullmakt
til å gjøre endringer i planen.
Mottatt prosjektplan beskriver bl.a. mandatet, hvordan prosjektet er tenkt avgrenset, kilder til
revisjonskriterier og metoder for innsamling av data. Revisor har også vurdert sin
uavhengighet.
Det er utarbeidet 3 problemstilling med underpunkt for prosjektet:
1. Utøves eierskapet i Dampsaga Bad AS i tråd med egne prinsipper,
selskapslovgivningen og etablerte normer for god eierstyring?
Problemstillingen besvares ved å undersøke blant annet om eier har:
· ivaretatt kravene i aksjeloven vedrørende utforming av vedtekter og krav til
innkalling og gjennomføring av generalforsamling
· utøvd sin myndighet som eier gjennom eierorganet
· sikret kompetent eierrepresentant som har kjennskap til kommunens
eierskapspolitikk, selskapet og gitt opplæring i eierstyring
· satt klare resultatmål og andre mål for selskapet
· etablert kommunikasjonslinjer som sikrer nødvendig informasjon om selskapet;
informasjon om utvikling i selskapet, selskapets måloppnåelse med videre.

Når det gjelder styret, vil problemstillingen besvares ved å undersøke:
· Om eier har sikret et kompetent styre med komplementær kompetanse.

·
·

·
·
·
·

Om styremedlemmene har forståelse for sin rolle der selskapets interesser skal
være i fokus
Om styremedlemmene har satt seg inn i reglene for styrearbeid og
virksomhetsstyring
· Er det etablert styreansvarsforsikring?
Valg til styre bør skje ved hjelp av valgkomite og det bør etableres faste kriterier for
valg til styre.
Styret bør foreta årlig egenevaluering av kompetanse og eget arbeid, og eierne bør
etterspørre dette.
Styremedlemmer bør få opplæring i styrearbeid etter behov.
Det skal være kjønnsbalanse i styret.

2. Har Dampsaga Bad AS etablert tilfredsstillende system for ansettelse av daglig
leder?
3. Hvordan var prosessen rundt forliksavtalene inngått av Dampsaga Bad AS?
· Hadde den som inngikk forliksavtalene myndighet?
· Hvem var involvert i forliksavtalene internt og eksternt?
· Hvem ble informert om forliksavtalene internt og eksternt?
· Belyse relevante forhold rundt byggetrinn 3

Det siste kulepunktet er en samlepost for eventuelle oppdagelser revisor gjør underveis i
prosjektet. I media har det vært påstander fra Fuglesang Dahl om at de har frarådet bruk av
enkelte tekniske løsninger. Revisor vil forsøke å undersøke hva som ligger i denne
påstanden.
Det er et estimert timeforbruk på 415 timer. Revisor opplyser at rapporten vil bli levert
kontrollutvalget innen våren 2021.
Det er viktig at rapporten er ferdig så tidlig at den kan behandles i kommunestyret i mai, god
tid før sommerferien. Det vil si siste frist for levering til sekretariatet synes å være midten av
april. Revisor har et ansvar for at rapporten har vært på høring til berørte parter før
ferdigstillelse. Dersom revisor ikke har funnet grunn til å høre kommunedirektøren, blir det
sekretariatet som må gjøre det. Som det heter i den nye kommuneloven § 23-5:
I saker som skal oversendes til kommunestyret eller fylkestinget, skal
kommunedirektøren gis anledning til å uttale seg før kontrollutvalget behandler saken).
Dette må det i så fall tas hensyn til ved fastsettelse av dato for ferdigstillelse.

Vurdering
Prosjektplanen vil bli gjennomgått av revisor i møtet, og kontrollutvalget har mulighet til å
komme med innspill og forslag til endinger i prosjektplanen.
Dersom utvalget er av den oppfatning at prosjektplanen er dekkende, anbefales det
kontrollutvalget å slutte seg til denne.
Rapporten forventes levert kontrollutvalget innen våren 2021. Det er viktig at dette er så tidlig
at den kan behandles i kommunestyret i god tid før sommerferien.

EIERSKAPSKONTROLL OG FORVALTNINGSREVISJON

Dampsaga Bad AS
PROSJEKTPLAN

Steinkjer kommune
Oktober 2020
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1 SAMMENDRAG AV PROSJEKTPLAN
Problemstilling

1. Utøves eierskapet i Dampsaga Bad AS i tråd med
egne prinsipper, selskapslovgivningen og etablerte
normer for god eierstyring?
2. Har Dampsaga Bad AS etablert tilfredsstillende
system for ansettelse av daglig leder?

3. Hvordan var prosessen rundt forliksavtalene inngått av
Dampsaga Bad AS?
o

Hadde

den

som

inngikk

forliksavtalene

myndighet?
o

Hvem var involvert i forliksavtalene internt og
eksternt?

o

Hvem ble informert om forliksavtalene internt
og eksternt?

o

Belyse relevante forhold rundt byggetrinn 3

-

Kommuneloven

-

Lov om aksjeselskaper (Aksjeloven)

-

Selskapets vedtekter

-

Kommunens vedtak/føringer

-

KS: Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og

kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og
foretak
-

NUES: Den norske anbefalingen om eierstyring og

selskapsledelse
-

Veileder selskapskontroll NKRF

- Delegasjoner i vedtak eller avtale innad i Dampsaga Bad AS

Metode

Gjennomgang av skriftlig dokumentasjon

Intervju
Tidsplan

Prosjektteam

•

Tidsbruk: Inntil 415 timer

•

Levering: våren 2021

Oppdragsansvarlig revisor: Merete M. Montero,
merete.montero@revisjonmidtnorge.no
Prosjektmedarbeidere: Sunniva Tusvik Sæter og Hanne
Marit Ulseth Bjerkan
Styringsgruppe:
•

Unni Romstad

•

Johannes Nestvold

Eventuelt ekstern bistand
Uavhengighetserklæring

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

Kontaktperson Steinkjer

Kommunedirektør Torunn Austheim eller den som

kommune

kommunedirektøren delegerer
Ordfører eller den ordfører delegerer

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

2.1

Bestilling

Plan for eierskapskontroll 2020-2024 ble vedtatt i kommunestyrets sak 24/20. Dampsaga Bad
AS står prioritert som nummer fire i planen. Kommunestyret vedtar at kontrollutvalget får
fullmakt til å gjøre endringer i planen.
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune behandlet i møte 09.09.2020 sak 30/20 Orientering fra
kommunedirektøren - Dampsaga bad AS.
Etter kommunedirektørens orientering fattet kontrollutvalget følgende vedtak:

1. Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.
2. Kontrollutvalget er alvorlig bekymret over situasjonen for Dampsaga Bad AS

3.Kontrollutvlaget bestiller forvaltningsrevisjon av Dampsaga Bad AS
4.Kontrollutvlaget ber revisor utarbeide utkast til prosjektplan til neste møte.
5.Vedtaket sendes kommunestyret til orientering

Revisjon Midt-Norge SA var til stede i møtet, og noterte seg hva kontrollutvalget er opptatt av å
få belyst.

2.2

Bakgrunnsinformasjon

2.2.1

Dampsaga Bad AS

Dampsaga Bad og kulturbygg AS åpnet Dampsaga bad i 1995. I 2018 ble driften splittet, og
Dampsaga Bad AS ble stiftet. Selskapets formål er å eie og drifte bad, samt virksomhet i
tilknytning til dette. Selskapet kan også kjøpe, eie, drifte og selge fast eiendom, samt eie
aksjer eller andeler i andre selskaper.
Aksjeselskapet er 100 % eid av Steinkjer kommune.
Dampsaga Gym AS er datterselskap, 100 % eid av Dampsaga Bad AS.

Dampsaga bad er bygd i flere etapper. Første etappe bestod i bygging av badet, som var
ferdig i 1995.
I 2011 ble byggetrinn to ferdigstilt, der man hadde gjort følgende:
-

Bygging av nytt treningssenter

-

Bygging av ny resepsjon med nytt kjøkken

-

Utvidelse/renovering av garderobekapasiteten

-

Utvidelse av utleieareal til hudpleiesalong

-

Bygging av nye administrasjonslokaler

-

Diverse mindre bygningsmessige forbedringer

Byggetrinn tre ble ferdigstilt i 2015. I dette byggetrinnet ble det bygd flere basseng og to
store vannsklier.
I etterkant av det siste byggetrinnet har det vært utfordringer med fukt og råteskader og
Dampsaga Bad AS har fått store økonomiske utfordringer på grunn av dette. Bassenget er
stengt, og det er usikkert når det åpner igjen. Det har blitt engasjert advokat for å vurdere
mulige krav ovenfor leverandører og eventuelle forsikringsmuligheter. Norconsult har blitt
engasjert til å lede prosessen med å kartlegge skadeomfanget. Kommunestyret vedtok i juni
2020 å tilføre 10 millioner kroner i økt aksjekapital og ga aksjeselskapet et rentefritt lån på
13,5 millioner kroner til rehabilitering.
Ifølge kommunens delegasjonsreglement er ordfører generalforsamling i kommunale
aksjeselskap, samt representerer kommunen eller oppnevner representant på sine vegne
der kommunen har eierinteresser.
Daglig leder er Mette Grundersen.
Styret består av følgende:
Styrets leder Jon Olav Veie (f 1961)
Nestleder

Sara Kveli Skjervø (f 1981)

Styremedlem Alexander Støvik Kjølstad (f 1985)
Styremedlem Bjørn Tranås (f 1956)
Varamedlem Olav Hougen (f 1966)
Varamedlem Hans Arnfinn Lothe (f 1947)
Varamedlem Trude Harby (f 1984)

2.2.2

Aksjeselskap

Aksjeselskap (AS) er selvstendige rettssubjekter og virksomheten reguleres av aksjeloven. Et
AS kan ha en eller flere aksjonærer. Generalforsamlingen er selskapets øverste organ, og det
er bare gjennom generalforsamlingen at eier kan styre selskapet. Styringen kan skje gjennom
vedtekter, instrukser og valg av styre. Generalforsamlingens virkemiddel dersom det ikke er
tillit til sittende styre eller at eier(e) ikke er fornøyd med styrets arbeid på annen måte, er å
velge nytt styre i (eventuell ekstraordinær) generalforsamling. Generalforsamlingen kan også
gjennom vedtektene begrense styrets myndighet og dermed skape rom for sterkere
eierstyring.
Forvaltningen av selskapet hører inn under styrets ansvar, og det ligger til styret å sørge for
forsvarlig organisering, fastsette planer og budsjetter for selskapet. Styret skal holde seg
orientert om selskapets økonomiske stilling og skal påse at virksomhet, regnskap og
formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll. Det er styret som skal føre tilsyn med
den daglige ledelsen og virksomheten for øvrig. Styrets ansvar og oppgaver følger av
aksjelovens § 6-12 og 6-13.
Et styreverv er personlig. I rollen skal man ivareta selskapets interesser og ikke særinteresser.
Ansvaret som styremedlem er et kollektivt ansvar for styremedlemmene, som kan medføre et
direkte og personlig krav til et styremedlem. Dette innebærer at det enkelte styremedlem er
personlig ansvarlig for et mulig erstatningskrav.
Daglig leder står for den daglige ledelsen av selskapets virksomhet og skal følge de
retningslinjer og pålegg som styret gir. Daglig leder har ansvar for rapportering til styret, og
rapportering skal skje minst hver fjerde måned. Dette følger av aksjelovens § 6-14. Styret kan
begrense daglig leders myndighet gjennom instrukser.
Daglig leder har ansvar for saker som skal behandles i styremøter, og styret skal ha et
tilfredsstillende beslutningsgrunnlag.
Av ovenstående følger det at i et aksjeselskap går rapportering og styringssignaler i stor grad
mellom daglig leder og styret, mens eier får rapportering i generalforsamling. Aksjelovens
kapittel 5 regulerer blant annet hvilke saker som skal behandles på generalforsamlingen. Dette
omfatter eksempelvis godkjennelse av årsregnskap og eventuell årsmelding og andre saker
som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen (beslutning om utbytte og
valg av revisor).

Som aksjonær (eier) i et aksjeselskap er generalforsamlingen i utgangspunktet den eneste
arenaen eier(ne) har for sin eierstyring. Aksjonærene vil først og fremst kunne benytte formelle
styringssignaler, som valg av styre, fastsettelse av vedtekter og instrukser.

2.3

Rapportering til kommunestyret om Dampsaga Bad
AS

2.3.1

Fra kommunens eierskapsmelding 2019

Det ble avholdt tre generalforsamlinger i 2018; mai, juni og desember. I mai var formålet med
generalforsamlingen å gjøre en presisering i vedtektene. I juni var ordinær generalforsamling.
I desember var formålet med generalforsamlingen å gjennomføre en kapitalforhøyelse i
selskapet.
I eierskapsmeldingen står det følgende om økonomi:
Selskapet har i realiteten ikke hatt aktivitet i 2018. Det er først i 2019 at bade- og
treningssentervirksomheten i Dampsaga Bad og Kulturbygg AS er overført til Dampsaga Bad
AS. Regnskapet er gjort opp med et underskudd på 1 441 kroner. Sum egenkapital er ved
utgangen av året om lag 22 mill. kroner, og det er minimalt med gjeld.
Det har ikke vært ansatte i regnskapsåret.
Om viktige forhold i året som har gått står følgende:
Dette har vært et oppstartsår for å ordne formalitetene med det nye selskapet. Aktiviteten er
lagt inn i selskapet i 2019. Selskapet fikk ny daglig leder i 2018. Det er påstartet et
strategiarbeid for selskapet.

2.3.2

Kommunestyremøter i nye Steinkjer kommune 2019/2020

I kommunestyremøte 23.10.2019 orienterte Dampsaga Bad AS om sin virksomhet, som en del
av folkevalgtprogrammet.
Kommunestyret behandlet sak 37/19 Kommunal lånegaranti – Dampsaga Bad AS i møte
18.12.2019. Det ble fattet følgende vedtak:
1. Steinkjer kommune garanterer med selvskyldnergaranti for lån på inntil kr 12 500 000,- i KLP

som Dampsaga Bad AS tar opp til finansiering av restbeløp fra kjøp av badeanlegget og
gjennomføring av nødvendige utbedringstiltak i badet.

2. Garantien gjelder for lånets hovedstol maks 12 500 000 med tillegg av 10 % av enhver tid

gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. Steinkjer
kommunes maksimale garantiansvar for lånet kan ikke overstige 13 750 000.
3. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetaling på lån og opphører i år 2039 med tillegg

av inntil 2 år, jfr. garantiforskriftens § 3. 4.Ved en evevtuell erstatning av utbedringsbehovet fra
forsikringsselskap eller eksterne leverandører forutsettes det at lånet reduseres med dette
beløpet, og lånegarantien reduseres tilsvarende.
Kommunestyret behandlet sak 47/20 Dampsaga Bad AS - økonomi 2020 i møtet 29.06.2020.
Det ble fattet følgende vedtak:
1. Dampsaga Bad AS tilføres et beløp lik 10 mill kroner i økt aksjekapital. Dette finansieres
gjennom bruk av kommunens disposisjonsfond.
2. Dampsaga Bad AS gis et rentefritt lån lik 13,5 mill kroner til delfinansiering av fase 1 i
rehabilitering av badet. Dette finansieres gjennom bruk av ubundet investeringsfond.
Nedbetaling av lånet ses i sammenheng med fase 2 i rehabilitering av badet, og avtales
nærmere i tilknytning til dette.

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

Det presiseres at eierskapskontrollen er en vurdering av om virksomheten styres etter eiernes
formål. Dette innebærer at kontrollen begrenser seg til en vurdering av om eierne har etablert
tilfredsstillende rammer for styring og at virksomheten faktisk opererer i tråd med formålet.
En vurdering av selskapets organisering, drift og funksjon faller således utenfor denne
kontrollen. Vi vil ikke gjøre økonomiske betraktninger om selskapets situasjon og de vedtak
som er fattet i kommunestyret knyttet til dette. Videre vil vi ikke vurdere hensiktsmessigheten
av at Dampsaga Bad er organisert som et aksjeselskap.
Revisor vil ikke vurdere om elevers rett på svømmeopplæring blir ivaretatt.
I rapporten vil det enkelte steder kunne presenteres informasjon om selskapet, styret og
administrasjon med detaljeringsnivå som går utover informasjon om den rene eierstyringen.
Når dette allikevel presenteres, er det som bidrag til helhetsbildet som igjen er av sentral verdi
for vurdering av eierstyringen i selskapet og om denne fungerer i praksis.
Revisor avgrenser problemstilling 2 til å undersøke ansettelsen av daglig leder i 2015 og 2018.
Ved undersøkelse av siste problemstilling vil vi ikke vurdere i hvilken grad avtalene er gode
eller dårlige. Videre vil prosjektet ikke omfatte Norconsults rolle med å vurdere skadeomfanget.
Revisor avgrenser også prosjektet mot vurdering av mulige erstatningskrav mot motpartene.

3.2

Problemstillinger

Problemstillinger:
1. Utøves

eierskapet

i

Dampsaga

Bad

AS

i

tråd

med

egne

prinsipper,

selskapslovgivningen og etablerte normer for god eierstyring?
Problemstillingen besvares ved å undersøke blant annet om eier har:
-

ivaretatt kravene i aksjeloven vedrørende utforming av vedtekter og krav til innkalling
og gjennomføring av generalforsamling

-

utøvd sin myndighet som eier gjennom eierorganet

-

sikret kompetent eierrepresentant som har kjennskap til kommunens eierskapspolitikk,
selskapet og gitt opplæring i eierstyring

-

satt klare resultatmål og andre mål for selskapet

-

etablert kommunikasjonslinjer som sikrer nødvendig informasjon om selskapet;
informasjon om utvikling i selskapet, selskapets måloppnåelse med videre.

Når det gjelder styret, vil problemstillingen besvares ved å undersøke:
-

Om eier har sikret et kompetent styre med komplementær kompetanse.

-

Om styremedlemmene har forståelse for sin rolle der selskapets interesser skal være i
fokus

-

Om styremedlemmene har satt seg inn i reglene for styrearbeid og virksomhetsstyring
o

-

Er det etablert styreansvarsforsikring?

Valg til styre bør skje ved hjelp av valgkomite og det bør etableres faste kriterier for
valg til styre.

-

Styret bør foreta årlig egenevaluering av kompetanse og eget arbeid, og eierne bør
etterspørre dette.

-

Styremedlemmer bør få opplæring i styrearbeid etter behov.

-

Det skal være kjønnsbalanse i styret.

2. Har Dampsaga Bad AS etablert tilfredsstillende system for ansettelse av daglig leder?
Det ble inngått to forliksavtaler i 2018. Forliksavtalene finnes ikke i Steinkjer kommunes arkiv.
Det ene forliket er mellom selskapet og prosjekteringsgruppen og det andre forliket er mellom
selskapet og entreprenør. Daglig leder har signert ene avtalen, mens det er to i styret som har
signert den andre.
Revisor foreslår en problemstilling knyttet til forliksavtalene:
3. Hvordan var prosessen rundt forliksavtalene inngått av Dampsaga Bad AS?
o

Hadde den som inngikk forliksavtalene myndighet?

o

Hvem var involvert i forliksavtalene internt og eksternt?

o

Hvem ble informert om forliksavtalene internt og eksternt?

o

Belyse relevante forhold rundt byggetrinn 3

Denne problemstillingen vil besvares delvis deskriptivt.
Ved undersøkelse av kulepunkt 1 vil vi vurdere myndighet opp imot aksjelovgivning og
delegasjoner.

Dette kulepunktet

innebærer

at

problemstillingen

snever forvaltningsrevisjon. De neste tre punktene vil
utgangspunktet uten

vil

besvares

innebære
deskriptivt,

en
i

vurderinger. Det siste kulepunktet er en samlepost for eventuelle oppdagelser revisor gjør
underveis i prosjektet. I media har det vært påstander fra Fuglesang Dahl om at de har frarådet
bruk av enkelte tekniske løsninger. Revisor vil forsøke å undersøke hva som ligger i denne
påstanden.

3.3

Kilder til kriterier

Aktuelle kilder for vurderingskriterier i dette prosjektet er lov, forskrift, kommunale vedtak og
føringer, se nedenfor. Listen er ikke uttømmende, men det er viktig å understreke at
revisjonens vurderinger forankres i den vedtatte problemstillingen og kildene som er relevante
for denne.
-

Kommuneloven

-

Lov om aksjeselskaper (Aksjeloven)

-

Selskapets vedtekter

-

Kommunens vedtak/føringer

-

KS:

Anbefaling

om

eierskap,

selskapsledelse

og

kontroll

av

kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak
-

NUES: Den norske anbefalingen om eierstyring og selskapsledelse

-

Veileder selskapskontroll NKRF

-

Delegasjoner i vedtak eller avtale innad i Dampsaga Bad AS

Ifølge kommunelovens § 24-10 jf. 23-6 har revisor rett på nødvendige opplysninger fra heleide
kommunale selskaper. Revisor kan kreve opplysningene fra daglig leder, styret og valgt revisor
for selskapet (BDO AS).

3.4

Metoder for innsamling av data

En eierskapskontroll (problemstilling 1 og 2) er en avgrenset undersøkelse av hvordan eieren
utøver eierskapet i selskapet i forhold til gjeldende føringer for dette. Undersøkelsen er basert
på Revisjon Midt-Norges opplegg for eierskapskontroll som er gjennomført overfor en rekke
AS som våre eiere helt eller delvis eier.
For problemstilling 1 og 2 vil revisor foreta en gjennomgang av styrende og andre relevante
dokumenter samt intervju.
For problemstilling 3 vil revisor gå gjennom styrevedtak og dokumentasjon knyttet til
forliksavtalene. Revisor har innsynsrett i kommunens aksjeselskap og kan kreve opplysninger

fra nåværende daglig leder, styret og selskapets valgte revisor. En viktig kilde vil være intervju
av involverte parter. Dette vil kunne være utfordrende metodisk sett, ettersom vi er avhengig
av aksept fra noen av de aktuelle intervjuobjektene.
Aktuelle intervjuobjekt for problemstillingene er:
•

Tidligere daglig leder

•

Daglig leder

•

Styret

•

Tidligere eierrepresentant

•

Nåværende eierrepresentant

•

Rådmann

•

Entreprenør

•

Prosjekteringsgruppa

Trondheim 20.10.2020

Merete Myklebust Montero
Oppdragsansvarlig revisor
Dokumentet har elektronisk signatur

VEDLEGG 1: UAVHENGIGHETSERKLÆRING

,11Revisjon
\1ult - orq

Prosjekt nr:

Kommune:

SK1024

Steinkjer

Vurdering av uavhengighet • revisors egenvurdering i forbindelse med forvaltningsrevisjonsprosjekt:

Dampsaga Bad AS
Hovedreferanse:
Kommuneloven § 24-4
Forskrift om kontrollutvalg og revisjon kapittel 3
RS 200 --- Formål og generelle prinsipper for revisjon av regnskaper pkt. 4
RS 220 -- Vilkår for revisjonsoppdrag pkt. 4, 12-13
RS 300 -- Planlegging av revisjon av regnskaper pkt. 6
Standard for forvaltninosrevision RSK 001 okt. 8

Ansett elsesfo rh old :

Undertegnede har ikke ansettelsesforhold i andre stillinger enn Revisjon Midt-Norge SA

Medlem i styrende
Organer

Undertegnede er ikke medlem av styrende organ i noen virksomhet som
ovenfor nevnte 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 tilknytning til ovenfor nevnte
kommune som har betydning for uavhengighet og objektivitet.

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

Før slike tjenester utføres foretas en vurdering av rådgivningens eller
tjenestens art i forhold til revisors uavhengighet og objektivitet. Dersom
vurderingen konkluderer med at utøvelse av slik tjeneste kommer i konflikt
med bestemmelsen i forskriften§ 18, skal revisor ikke utføre tjenesten. Hvert
enkelt tilfelle må vurderes særskilt.
Revisor besvarer løpende spørsmål/henvendelser som er å betrakte som
veiledning og bistand og ikke revisjon. Paragrafen sier at også slike
veiledninger må skje med varsomhet og på en måte som ikke binder opp
revisors senere revisjons- og kontrollvurderinge.r
Undertegnede har ikke ytet rådgivnings- eller andre tjenester overfor ovenfor
nevnte kommune som kommer i konflikt med denne bestemmelsen.

Tjenesten under
kommunens egne
ledelses- og
kontrolloppgaver

Undertegnede har ikke ytet tjenester overfor ovenfor nevnte kommune som
hører inn under kommunens egne ledelses- og kontrolloppgaver.

Opptre som fullmektig Undertegnede opptrer ikke som fullmektig for ovenfor nevnte kommune.
for den revisjonspliktige
Andre særegne forhold Undertegnede kjenner ikke til andre særegne forhold som er egnet til å svekke
tilliten til uavhengighet og objektivitet.

Trondheim 28.09.2020

Merete M. Montero
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor

Hovedkontor: Brugata 2, Steinkjer
Tlf. 907 30 300 - www.revisjonmidtnorge.no
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Forenklet etterlevelseskontroll for 2020. Risiko- og
vesentlighetsvurdering
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune

Møtedato
30.10.2020

Saknr
40/20

Saksbehandler Liv Tronstad
Arkivkode
FE - 216
Arkivsaknr
20/337 - 6
Forslag til vedtak
1. Kontrollutvalget tar revisor risiko og vesentlighetsvurderingen til orientering.
2. På bakgrunn av revisors vurderinger ber kontrollutvalget revisor ta for seg følgende
område for 2020:
·

Saksopplysninger
Regnskapsrevisor skal i henhold til den nye kommuneloven gjennomføre en forenklet
etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen, og rapportere til kontrollutvalget innen 30.
juni.
Formålet med den forenklet etterlevelseskontroll, er innenfor en begrenset ressursramme å
forebygge svakheter og bidra til å sikre at kommunen følger sentrale bestemmelser og
vedtak på økonomiområdet.
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.
Denne kontrollen skal basers på en risiko- og vesentlighetsvurdering, som skal legges fram
for kontrollutvalget.

Vurdering
Forenklet etterlevelseskontroll skal baseres på risiko- og vesentlighetsvurdering for å vurdere
om det foreligger brudd på lover, forskrifter eller vedtak, der bruddet er av vesentlig
betydning for økonomiforvaltningen.
Revisor vil gå gjennom dette i møtet.

Revisjonsstrategi 2020
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune

Møtedato
30.10.2020

Saknr
41/20

Saksbehandler Liv Tronstad
Arkivkode
FE - 216
Arkivsaknr
20/337 - 5
Forslag til vedtak
Kontrollutvalget tar informasjonen om revisjonsstrategi for 2020 til orientering.

Saksopplysninger
Revisor skal hvert år utarbeide en strategi og plan for revisjonsoppdraget med utgangspunkt
i risiko og vesentlighetsvurderinger.
Regnskap for 2020 som strategien omfatter, gjelder regnskapene for Steinkjer kommune,
Steinkjerbygg KF og Steinkjer kommuneskoger Ogndalsbruket KF.
Formålet med strategien er primært å avdekke risiko for feilrapportering og å definere hvilke
revisjonshandlinger som må gjennomføres for å skrive revisjonsberetning innen 15. april. Her
er det sentralt å kunne forstå hva vesentlighetsgrense er og hva de konkret innebærer.
Kontrollutvalget vil med denne saken få kunnskap om kontrollenes "rekkevidde" og
regnskapsrevisors arbeidsmetodikk. Kontrollutvalget vil også få god kjennskap til hva
regnskapsrevisjonen inneholder.
Revisor vil i tillegg også si noe om den løpende revisjonen.

Vurdering
I møtet vil revisor presentere strategien for regnskapsåret 2020
Revisor vil også si noe om den løpende revisjonen.
I orienteringen kan det bli gitt informasjon om interne forhold hos revisor eller kontrolltiltak.
Det kan derfor bli nødvendig å lukke møte, jfr. koml. § 11-5, 2. ledd. Kontrollutvalget vil i så
fall ha plikt til å bevare taushet om innholdet i revisors orientering.

Innspill til årsplan 2021
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune

Møtedato
30.10.2020

Saknr
42/20

Saksbehandler Liv Tronstad
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
20/43 - 13
Forslag til vedtak
Kontrollutvalget ber sekretær merke seg kontrollutvalgets innspill og legge disse til grunn i
utarbeidelsen av årsplan med møteplan for 2021.
Saksopplysninger
Kontrollutvalget arbeids- og ansvarsområde er bredt, og utvalget skal årlig utarbeide en
årsplan med møteplan for sin samlede virksomhet. Årsplanen skal ta utgangspunkt i lov og
forskrift, vedtatte planer for kontrollarbeidet (plan for hhv. forvaltningsrevisjon og
eierskapskontroll), eget reglement og føringer fra kommunestyret.
Denne saken er derfor ment for å få innspill til saker ut over dette, og de faste sakene drøftes
derfor ikke nærmere her bortsett fra årsoppgjørssaken.
Årsoppgjøret:
Kommunestyret behandler årsregnskap og årsberetning for kommunen og kommunens to
foretak under møte i mai.
Kommunens lovbestemte frist i forhold til regnskapsavleggelse er 22. februar, og
årsberetning 31. mars, samme frist har også de kommunale foretakene.
Når regnskapet er revidert (frist iht kommuneloven er 15. april) skal kontrollutvalget avgi
uttalelse til årsregnskapet både for foretakenes og kommunens årsregnskap. Uttalelsene
skal ligge ved når formannskapet avgir sin innstilling til kommunestyret.
Ut fra kalenderen ser det derfor ut til at kontrollutvalget må ha sitt møte i slutten av april eller
en av de første dagene i mai.
Orienteringer fra administrasjonen:
Dersom det er ønskelig av hensyn til behov for saksopplysninger, kan kontrollutvalget
innkalle kommunedirektøren i forbindelse med behandling av saker i møtene.
Kommunedirektøren og økonomisjef samt lederne for de to kommunale foretakene bør være
til stedet i kontrollutvalgets møte når regnskap og årsberetning for foregående år behandles.
Kontrollutvalget kan også be om orienteringer på ulike fagområder for å øke kunnskapen om
disse, uten at det nødvendig vis er knyttet til en spesifikk kontrollsak.
Besøk ved kommunal virksomhet/enhet
Besøk ved kommunale virksomheter/enheter er ofte benyttet for kontrollutvalget til å gjøre
seg bedre kjent med kommunen. Kontrollutvalget har derfor tidligere lagt inn årlige besøk
ved kommunale virksomheter/enheter. Kontrollutvalget har tidligere uttrykt at de ønsker å
fortsette med dette også i 2021, men det må tas hensyn til den pågående pandemien.
I forhold til normale saksmengder er ofte møte i juni, august og oktober egnede måneder til
dette.
Kommunens organisasjonskart er vist i vedlegg.

Kurs og konferanser
Kontrollutvalget må vurdere deltagelse på kurs og konferanser. Av foreløpige kjente tilbud
innenfor kontrollarbeid i 2021 nevnes her:
· NKRF kontrollutvalgskonferanse 21.-22. april på Gardermoen,
· FKT kontrollutvalgskonferanse 1.-2. juni i Ålesund
· Konsek-dagen i oktober/november

Kontrollutvalgets budsjettforslag er dimensjonert slik at flere medlemmer kan delta på kurs
og konferanser innenfor kontrollarbeid både lokalt og nasjonalt. Det er også mulig å vurdere
studietur.
Kontrollutvalget kan også komme med ønsker om opplæring på spesifikke områder
tilrettelagt for eget kontrollutvalg. (Eksempel kan være innenfor økonomi – regnskap,
budsjett, offentlig anskaffelser, fagtema knyttet til bestilte forvaltningsrevisjoner el. annet.)
Møter
Det legges opp til 7 møter i 2021, 4 møter første halvår og tre møter andre halvår.

Vurdering
En del av kontrollutvalgets aktivitet er fastlagt iht til lov, forskrift, planer, eget reglement og
ev. føringer fra kommunestyret. I tillegg står utvalget fritt til å legge opp egen aktivitet.
Sekretær ber derfor om innspill til årsplan med møteplan for 2021.
a. Har kontrollutvalget merket seg spesielle fokusområder de vil prioritere å
følge opp/ fokusere på i 2021.
b. Har kontrollutvalget ønsker om å invitere kommunedirektøren til å orientere
kontrollutvalget på spesielle områder.
c. Har kontrollutvalget ønsker om å besøke en eller to virksomheter, i så fall
hvilke(n) virksomhet(er), og tidspunkt på året
d. Om kontrollutvalgets prioritering av deltagelse på kurs og konferanser
e. Om kontrollutvalget ev. ønsker å gjennomføre en studietur, og i så fall når,
hvor og ønsket innhold.
f. Om kontrollutvalget ønsker ytterligere opplæring innenfor utvalgte
område(r)/tema.
g. Andre innspill til hva kontrollutvalget ønsker å fokusere på i 2021 ut over de
faste oppgavene
h. Tidspunkt for møter

Endelig årsplan med møteplan for 2021 vil bli fremmet for kontrollutvalget i møtet
4.desember.

Møteplan 2021 utkast
Utvalg
Kommunestyre
Formannskap

Januar
27
14
(21)
28

Februar Mars
24
11
11
18
(18)
25

April
14 og 15
(strategisaml)

29

Hovedutvalg*
26
9
Fellesmøte med alle
25
råd
*Lovpålagte råd har møter dagen før hovedutvalgsmøtene

Trøndelagsmøte tidlig i januar- ikke fastsatt
Skolens vinterferie uke 8 (22.-26.02.)
Skolens høstferie uke 41 (11-15.10)
01.04 Skjærtorsdag
13.05 Kristi Himmelfart
13.09 Valgdag
Fylkestingets møter er ivaretatt

Mai
26
(6)
20
27

Juni
tirs22
3
(10)
17

11

1

Juli

August
12
(19)
26

24
23

September
22
(2)
9
23+
valgstyre

Oktober
27
7
21 med

November

4
(18)
kommunedirektørens 25
budsjettinnstilling

5

30

Desember
15
2
(9)
16
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Godkjenning av møteprotokoll 30.10.2020
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune

Møtedato
30.10.2020

Saksbehandler Liv Tronstad
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
20/448 - 1
Forslag til vedtak
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 30.10.2020, godkjennes.

Saknr
43/20

