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Kontrollutvalgets arbeid med å påse at kommunens regnskaper blir 
betryggende revidert  

Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Orkland kommune 11.02.2020 01/20 
 
Saksbehandler Eva J. Bekkavik 
Arkivkode FE - 216 
Arkivsaknr 20/61 - 8 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar informasjonen fra Revisjon Midt-Norge til orientering. 
 
Vedlegg 
Engasjementsbrev- Agdenes kommune 
Engasjementsbrev - Meldal kommune 
Engasjementsbrev - Orkdal kommune 
Engasjementsbrev - Snillfjord kommune 
 
Saksopplysninger 
Saken fremmes for kontrollutvalget som et ledd i utvalgets arbeid med å påse at kommunens 
revisor fungerer i tråd med kravene i forskrift om kontrollutvalg og revisjon1. Kontrollutvalget 
skal ifølge denne forskriften holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet og påse; at 
kommunens årsregnskaper blir revidert på en betryggende måte, at regnskapsrevisjonen 
utføres i samsvar med lov, forskrift og kontrollutvalgets instrukser og avtaler med revisor, og 
at regnskapsrevisjonen blir utført av revisorer som oppfyller konkrete kvalifikasjonskrav og 
krav til uavhengighet.  

Forum for kontroll og tilsyn (FKT) har laget en veileder2 for kontrollutvalgenes arbeid på dette 
området. Veilederen bygger på at revisor orienterer utvalget direkte i møte to ganger årlig og 
sender skriftlige orienteringer/erklæringer til kontrollutvalget i to andre møter. Opplegget vil 
normalt gi kontrollutvalget tilstrekkelig informasjon til å konkludere om revisors arbeid. 
Sekretariatet og Revisjon Midt-Norge har omarbeidet opplegget i nevnte veilederen noe. 
Under viser vi et årshjul med planlagte rapporteringer. Opplegget er ikke ment å legge 
begrensninger på kontrollutvalget, som kan be om mer informasjon ved behov: 

Møte 1 – Jan/feb. skriftlig rapportering  
· Engasjementsbrev (legges fram ved endring) 
· Oppdragsavtale 

Møte 2 – April/mai. Revisor deltar i møtet  
· Revisjonsberetning  
· Hvis klart: – Årsoppgjørsnotat, ev. med kommunedirektørens kommentar om 

oppfølgingen  
· Forenklet etterlevelseskontroll  

Møte 3 – Aug/sept. Skriftlig rapportering  
· Hvis endring: bekreftelse av sjekket vandel, revisors uavhengighet  
· Hvis ikke i møte 2: – Årsoppgjørsnotat, ev. med kommunedirektørens kommentar om 

oppfølgingen  

 
1 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-06-17-904 
2 https://www.fkt.no/nyheter/veileder-kontrollutvalgets-pase-ansvar-overfor-regnskapsrevisor/ 

3

https://indd.adobe.com/view/dca8fd79-7b29-4d9b-9029-744a308ca10f


· Etterlevelseskontroll  

Møte 4 – Nov/des. Revisor deltar i møtet  
· Revisjonsstrategi  
· Oppdragsansvarlig revisors vurdering av hensiktsmessig revisjon 
· Arbeid i samsvar med instrukser og kontrakter.  

I og med at dette er et nytt opplegg vil enkelte elementer dukke opp utenom de skisserte 
tidspunktene i årshjulet, men i løpet av året vil årshjulet være i takt med i aktivitetene i 
kontrollutvalget. 
Engasjementsbrev for Agdenes, Meldal, Orkdal og Snillfjord kommuner følger med som 
vedlegg til saken. Engasjementsbrevet er en klargjøring av revisjonsoppdraget.  
 
Kontrollutvalget får regnskapsrevisors uavhengighetserklæring for Agdenes, Meldal, Orkdal 
og Snillfjord kommuner lagt frem i saken om revisjonsstrategi i dagens møte. 

Vurdering og konklusjon 
Veilederen til FKT er et godt utgangspunkt for kontrollutvalgets arbeid med å ivareta "påse-
ansvaret" overfor regnskapsrevisor. Sekretariatet anbefaler at utvalgsmedlemmene setter 
seg inn i hovedlinjene i veilederen. 
Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget tar informasjonen som blir lagt fram i dagens møte 

til orientering. 
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Revisjonsstrategi - orientering fra revisor  

Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Orkland kommune 11.02.2020 02/20 
 
Saksbehandler Eva J. Bekkavik 
Arkivkode FE - 216 
Arkivsaknr 20/61 - 7 

 
Forslag til vedtak 
1. Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering. 
2. Kontrollutvalget har ingen merknader til oppdragsansvarlig revisor for Agdenes, Meldal, 

Orkdal og Snillfjord kommuner sin vurdering av egen uavhengighet. 
 
Vedlegg 
Bekreftelse på vandel Kjell Næssvold - Meldal kommune 
Bekreftelse på vandel Ann Katharine Gardner - Orkdal kommune 
Bekreftelse på vandel Kjell Næssvold - Snillfjord Kommune 
Uavhengighetserklæring Agdenes 
Uavhengighetserklæring Meldal 
Uavhengighetserklæring Orkdal 
Uavhengighetserklæring Snillfjord 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget skal påse at kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte. 
(Kommuneloven § 23-2), samt holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet (forskrift om 
kontrollutvalg og revisjon § 3) 
Kontrollutvalgets sekretariat har i den anledning bedt oppdragsansvarlig revisor for Orkland 
kommune om å orientere om planleggingen av revisjonsarbeidet for 2019 og den løpende 
revisjonen for sammenslåingskommunene Agdenes, Meldal, Orkdal og Snillfjord. 
Kontrollutvalget vil på denne måten både ha mulighet til å følge opp det arbeidet som gjøres, 
forsikre seg om at revisjonen fungerer på en betryggende måte og gi innspill til revisor i 
videre arbeid.  
 
Revisors vandel 
Det er satt krav om vandelsattest for den som er ansvarlig for revisjonsoppdraget i en 
kommune (Kommuneloven § 24-4). For registrerte og statsautoriserte revisorer vil vandel 
normalt være kontrollert av finanstilsynet ifm innvilget autorisasjon. 
Bekreftelse på revisors vandel er gitt av Revisjon Midt-Norge SA (vedlegg).  
 
Revisors uavhengighet  
Revisor har plikt til løpende å foreta en vurdering av egen uavhengighet (forskrift om 
kontrollutvalg og revisjon § 19).  Oppdragsansvarlig revisor skal hvert år avgi en skriftlig 
egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. 
Det er gitt begrensninger for alle som deltar i revisjonen av en kommune når det gjelder 
andre ansettelsesforhold, styreverv, interessekonflikter og rådgivningstjenester (forskrift om 
kontrollutvalg og revisjon §§ 16 - 18).  
Oppdragsansvarlig revisor for Agdenes, Meldal, Orkdal og Snillfjord kommuner har vurdert 
sin uavhengighet (vedlegg). 
 
Kontrollutvalgets sekretariat viser for øvrig til revisors orientering i møtet. 
 
Konklusjon 
Kontrollutvalgets sekretariat viser til revisors orientering i møtet og anbefaler kontrollutvalget 
å ta redegjørelsen og revisors vurdering av egen uavhengighet til orientering. 
 

25



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

• Statsautoriserte revisorer 

• Registrerte revisorer 

• Økonomer 

• Samfunnsvitere 

• Jurister 

• Statsvitere 

Vi er underlagt krav til obligatorisk etterutdanning og ekstern kvalitetskontroll fra NKRF. 

 
Oppdragsansvarlig revisor 
Oppdragsansvarlig revisor for Meldal kommune er Kjell Næssvold. 
 
Jeg bekrefter med dette at Kjell Næssvold oppfyller de krav som stilles i forhold til å være 
oppdragsansvarlig regnskapsrevisor i henhold til kommuneloven og forskrift om revisjon. 
Vandelsattest er innhentet 24.10.2007. 
 
 
 
Med vennlig hilsen  
 
 
 
Arnt R. Haugan /s 
daglig leder 

 
Direkte    922 539 81 eller    arnt.robert.haugan@revisjonmidtnorge.no 

 

Bidrar til forbedring 

Revisjon Midt-Norge SA 
Postboks 2565 
7735 Steinkjer  

 
Besøksadresse: 

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

M post@revisjonmidtnorge.no  

T   +47 907 30 300 

Kontaktperson: 

Arnt R. Haugan 
 
Dato og referanse: 

31.10.2018 
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Kontrollutvalget i Orkdal kommune 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Endring av oppdragsansvarlig revisor – bekreftelse på kompetanse, 
kvalifikasjoner og uavhengighet 
 
Kontrollutvalget skal påse at revisor har kompetanse til å gjennomføre revisjonsoppgavene i henhold 
til faglige standarder, og at revisor oppfyller de formelle krav til kompetanse, uavhengighet og plettfri 
vandel som stilles i regelverket. 
 
Våre tjenester og kompetanse 
Revisjon Midt-Norge SA leverer tjenester innenfor regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon, 
selskapskontroll, attestasjonsoppgaver og rådgivning. 
 
Vi har stor kompetanse på offentlig forvaltning og kommunal økonomi. Våre 40 ansatte har erfaring fra 
revisjon av 43 kommuner og kjenner kommunene våre og kommunal sektor godt. 
Vi har et stort og tverrfaglig kompetansemiljø som består av blant annet: 
  

• Statsautoriserte revisorer 

• Registrerte revisorer 

• Økonomer 

• Samfunnsvitere 

• Jurister 

• Statsvitere 

Vi er underlagt krav til obligatorisk etterutdanning og ekstern kvalitetskontroll fra NKRF. 

 
Oppdragsansvarlig revisor 
Oppdragsansvarlig revisor for Orkdal kommune er Ann Katharine Gardner. 
 
Jeg bekrefter med dette at Ann Katharine Gardner oppfyller de krav som stilles i forhold til å være 
oppdragsansvarlig regnskapsrevisor i henhold til kommuneloven og forskrift om revisjon. 
Vandelsattest er innhentet 5.11.2018. 
 
 
 
Med vennlig hilsen  
 
 
 
Arnt R. Haugan /s 
daglig leder 

 
Direkte    922 539 81 eller    arnt.robert.haugan@revisjonmidtnorge.no 

 

Bidrar til forbedring 

Revisjon Midt-Norge SA 
Postboks 2565 
7735 Steinkjer  

 
Besøksadresse: 

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

M post@revisjonmidtnorge.no  

T   +47 907 30 300 

Kontaktperson: 

Arnt R. Haugan 
 
Dato og referanse: 

7.11.2018 
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Kontrollutvalget i Snillfjord kommune 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Endring av oppdragsansvarlig revisor – bekreftelse på kompetanse, 
kvalifikasjoner og uavhengighet 
 
Kontrollutvalget skal påse at revisor har kompetanse til å gjennomføre revisjonsoppgavene i henhold 
til faglige standarder, og at revisor oppfyller de formelle krav til kompetanse, uavhengighet og plettfri 
vandel som stilles i regelverket. 
 
Våre tjenester og kompetanse 
Revisjon Midt-Norge SA leverer tjenester innenfor regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon, 
selskapskontroll, attestasjonsoppgaver og rådgivning. 
 
Vi har stor kompetanse på offentlig forvaltning og kommunal økonomi. Våre 40 ansatte har erfaring fra 
revisjon av 43 kommuner og kjenner kommunene våre og kommunal sektor godt. 
Vi har et stort og tverrfaglig kompetansemiljø som består av blant annet: 
  

• Statsautoriserte revisorer 

• Registrerte revisorer 

• Økonomer 

• Samfunnsvitere 

• Jurister 

• Statsvitere 

Vi er underlagt krav til obligatorisk etterutdanning og ekstern kvalitetskontroll fra NKRF. 

 
Oppdragsansvarlig revisor 
Oppdragsansvarlig revisor for Snillfjord kommune er Kjell Næssvold. 
 
Jeg bekrefter med dette at Kjell Næssvold oppfyller de krav som stilles i forhold til å være 
oppdragsansvarlig regnskapsrevisor i henhold til kommuneloven og forskrift om revisjon. 
Vandelsattest er innhentet 24.10.2007. 
 
 
 
Med vennlig hilsen  
 
 
 
Arnt R. Haugan /s 
daglig leder 

 
Direkte    922 539 81 eller    arnt.robert.haugan@revisjonmidtnorge.no 

 

Bidrar til forbedring 

Revisjon Midt-Norge SA 
Postboks 2565 
7735 Steinkjer  

 
Besøksadresse: 

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

M post@revisjonmidtnorge.no  

T   +47 907 30 300 

Kontaktperson: 

Arnt R. Haugan 
 
Dato og referanse: 

31.10.2018 
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Bidrar tilforbedring

Egenvurder¡ng av uavhengighet:
Agdenes kommune

Kommuneloven $ 79 og forskrift om revisjon $ 13 setter krav til revisors uavhengighet, Kravene er
beskrevet i bestemmelsene. I tillegg setter forskrift om revisjon $ 14 begrensnínger. Dette
dokumentet beskriver revisors egenvurdering og skal ivareta krav i forskrift om revisjon g 15.

Ansettelsesforhold Undeftegnede har ikke ansettelsesforhold i andre stillinger enn i

revisjonsselskapet

Medlem istyrende
organer

Undeftegnede er ikke medlem i styrende organer i noen virkomhet
som Agdenes kommune deltar i.

Delta eller inneha
funksjoner i annen
virksomhet, som kan
føre t¡l interessekonflikt
eller svekket t¡ll¡t

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

Nærctående Undeftegnede har ikke nærstående som har en slik tilknytning til
Agdenes kommune at dette har betydning for min uavhengighet og
objeKivitet i utførelsen av revi sjonsoppd ra get.

Rådgivnings- eller andre
$enester som er egnet
til å påvirke revisorc
habilitet

Undertegnede bekrefter at det ikke er ytet rådgivning eller andre
tjenester overfor Agdenes kommune som er av en slik aft at dette
kommer i konfliK med denne bestemmelsen.

Før slike tjenester utføres, vurderer revisor rådgivningens eller
tjenestens aft i forhold til revisors uavhengighet og objektivitet.
Dersom revisor konkluderer med at utøvelse av slik tjeneste kommer i

konfliK med bestemmelsen i forskriftens g L4, 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 Agdenes
kommune som hører inn under kommunens egne ledelses- og
kontrolloppgaver.

Opptre som fullmektig
for den revisjonspliktige

Undeftegnede bekrefter at verken revisor eller Revisjon Midt-Norge SA
opptrer som fullmeKig for Agdenes kommune.

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

19. aug

An n Katharine

RøRevisjon
Midt-Norge -

Oppdragsanwarlig revisor
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Bidrar tilforbedring

Egenvurder¡ng av uavhengighet:
Orkdal kommune

Kommuneloven $ 79 og forskrift om revisjon $ 13 setter krav til revisors uavhengighet. Kravene er
beskrevet i bestemmelsene. I tillegg setter forskrift om revisjon $ 14 begrensninger. Dette
dokumentet beskriver revisors egenvurdering og skal ivareta krav i forskrift om revisjon $ 15.

Ansettelsesforhold Undeftegnede har ikke ansettelsesforhold i andre stillinger enn i

revisjonsselskapet

Medlem i styrende
organer

Undeftegnede er ikke medlem i styrende organer i noen virksomhet
som Orkdal kommune deltar i.

Delta eller inneha
funksjoner i annen
virksomhet, som kan
føre til interessekonfl ikt
eller svekket t¡ll¡t

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

Nærctående Undertegnede har ikke nærstående som har en slik tilknytning til
Orkdal kommune at dette har betydning for min uavhengighet og
objektivitet i utførelsen av revi sjonsoppd ra get.

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

Undeftegnede bekrefter at det ikke er ytet rådgivning eller andre
tjenester ovefor Orkdal kommune som er av en slik aft at dette
kommer i konflik med denne bestemmelsen.

Før slike tjenester utføres, vurderer revisor rådgivningens eller
tjenestens aft i forhold til revisors uavhengighet og objektivitet.
Dersom revisor konkluderer med at utøvelse av slik $eneste kommer i

konfliK med bestemmelsen i forskriftens g t4, utfører revisor ikke
tjenesten. Hveft 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 kontrol lvu rderinger.

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

Undeftegnede bekrefter at det ikke ytes tjenester overfor Orkdal
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 Orkdal kommune.

Andre særegne forhold Undeftegnede kjenner ikke til andre særegne forhold som er egnet til å
svekke tillíten til min uavhengighet og objeKivitet.
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Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurderinger  

Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Orkland kommune 11.02.2020 03/20 
 
Saksbehandler Eva J. Bekkavik 
Arkivkode FE - 217, TI - &30 
Arkivsaknr 20/13 - 1 

 
Forslag til vedtak 
1. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt Midt-Norge SA utarbeide risiko- og 

vesentlighetsvurderinger for Orkland kommune. 
2. Arbeidet gis en ressursramme på inntil 60 timer, risiko- og vesentlighetsvurderingene skal 

leveres kontrollutvalgets sekretariat innen 15.04.2020 
3. Kontrollutvalget ber sekretariatet iverksette øvrige tiltak som er nødvendig for å 

gjennomføre den skisserte prosessen med plan for forvaltningsrevisjon. 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget skal ifølge kommuneloven utarbeide en plan for forvaltningsrevisjon i løpet 
av det første året etter at nytt kommunestyre er konstituert. Planen skal baseres på risiko- og 
vesentlighetsvurderinger av kommunes virksomhet og virksomheten i kommunens selskaper.  
 
Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for 
forvaltningsrevisjon.   
Risiko- og vesentlighetsvurderingene kan gjennomføres av kontrollutvalgets sekretariat, 
kommunens revisor eller andre.  
Sekretariatet legger til grunn at kontrollutvalget ikke vil benytte andre aktører i arbeidet, men 
benytte revisjonen og sekretariatet. 
 
Vi anbefaler at kontrollutvalget legger opp til en prosess over tre møter.  

• Møte 1,11.02.2020: I dette møtet bestiller utvalget en risiko- og vesentlighetsvurdering fra 
revisjonen. Dokumentet skal gi en oversikt over risikoområder i kommunen ut fra offentlig 
tilgjengelig informasjon. I tillegg bidrar oppdragsansvarlig regnskapsrevisor med sin 
kunnskap om kommunen. Dokumentet er ett av flere bidrag i arbeidet med å kartlegge 
hvor man bør ha forvaltningsrevisjon. 

• Møte 2, 05.05.2020: Kontrollutvalget inviterer sentrale aktører i kommunen for å få 
ytterligere innspill til risikoområder. Møtedeltakerne kommer gruppevis og har fått 
revisjonens risiko- og vesentlighetsvurdering tilsendt i forkant av møtet. Etter at 
kontrollutvalget har fått innspill fra samtlige deltakere kommer utvalget fram til hvor det 
ønsker å gjennomføre forvaltningsrevisjon.  Hensikten med møtet er å supplere 
revisjonens faglige risikovurderinger med lokalkunnskap, og dermed ha et bredere 
grunnlag for å lage plan for forvaltningsrevisjon.  

• Møte 3, 09.06.2020: Sekretariatet legger fram et utkast til plan for forvaltningsrevisjon. 
Utkastet er basert på revisjonens risiko- og vesentlighetsvurderinger, innspillene i møte 2 
og kontrollutvalgets diskusjon i samme møte. Dersom kontrollutvalget slutter seg til 
planen, sendes den kommunestyret for endelig vedtak. 

Revisjon Midt-Norge vil bruke anslagsvis 60 timer til å utarbeide risiko- og 
vesentlighetsvurderingene.  
 
Vurdering 
Gjennom den skisserte prosessen får kontrollutvalget gjort seg nytte av den samlede 
kompetansen i revisjon og sekretariat. Prosessen sikrer også et godt grunnlag for 
kontrollutvalgets prioriteringer med et rimelig forbruk av timeressurser.  
Prosessen bidrar også til at planarbeidet blir politisk forankret og synliggjør samtidig 
kontrollutvalgets rolle som kommunestyrets kontrollorgan. Sekretariatet vil derfor anbefale at 
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kontrollutvalget slutter seg til den skisserte prosessen og bestiller risiko- og 
vesentlighetsvurderinger for forvaltningsrevisjon fra Revisjon Midt-Norge SA. 
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Medlemskap i Forum for kontroll og tilsyn  

Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Orkland kommune 11.02.2020 04/20 
 
Saksbehandler Eva J. Bekkavik 
Arkivkode FE - 033 
Arkivsaknr 20/3 - 2 

 
Forslag til vedtak 
Alternativ 1: 
Kontrollutvalget i Orkland kommune vedtar å melde seg inn i Forum for kontroll og tilsyn med 
virkning fra 1.1.2020.  
 
Alternativ 2: 
Kontrollutvalget i Orkland kommune melder seg ikke inn i Forum for kontroll og tilsyn. 
 
Vedlegg 
Invitasjon fra Forum for kontroll og tilsyn 
Brosjyre 2019 
Vedtekter 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalgets leder har mottatt e-post, 06.01.2020 fra Forum for kontroll og tilsyn (FKT) 
med forespørsel om medlemskap i organisasjonen.   
 
Kontrollutvalgene i Orkdal, Agdenes, Meldal og Snillfjord kommuner var medlemmer av FKT. 
 
Forum for kontroll og tilsyn er en organisasjon som har som formål å være en møte- og 
kompetanseplass for personer som har kontrollarbeid i kommuner, fylkeskommuner og 
Sametinget som sitt arbeidsfelt. Medlemmer er kommunale og fylkeskommunale 
kontrollutvalg og deres sekretariater. Det eksisterer pr. i dag ingen andre organisasjoner som 
organiserer kommunale kontrollutvalg. 
 
Forum for kontroll og tilsyn ble opprettet i 2005, etter en kommunelovendring i 2004, da det 
ble innført bestiller-/utførermodell mellom kontrollutvalg og revisjon. Forumets primære 
oppgaver er: 
 

• Styrke kontrollutvalgene og sekretariatene sitt arbeid med kontroll og tilsyn 

• Være pådriver i arbeidet med faglig utvikling av kontrollutvalgene og sekretariatene 

• Være en arena for erfaringsutveksling 

• Styrke kontrollutvalgene og sekretariatene sin kompetanse som bestiller av 
revisjonsoppdrag. 

 
Andre oppgaver for forumet kan være: 

• Sette kontrollutvalgene i stand til å foreta best mulig prioritering av revisjonsoppgaver 

• Være en pådriver i arbeidet med å utvikle metoder og retningslinjer 

• Synliggjøre overfor omverdenen, hvor viktig kontrollfunksjonen er 

• Være et serviceorgan for kontrollutvalg og sekretariat 

• Være talerør overfor myndighetene, herunder å gi høringssvar 
 
FKT hadde pr 31.12 2019 173 kommuner og 10 fylkeskommuner som medlemmer. I tillegg 
er 23 kontrollutvalgssekretariat, som dekker mer enn 200 kommuner/fylkeskommuner, 
medlem av organisasjonen. Konsek Trøndelag IKS er medlem av FKT. 
 
Medlemskap koster i 2020 kr. 9.000,-for en kommune av Orkland kommunes størrelse. 
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Medlemskontingenten er lagt inn i kontrollutvalgets budsjett for 2020 (vedtatt av 
kommunestyret i desember 2019). 
 
Konklusjon 
Kontrollutvalget må diskutere om de ønsker å videreføre/melde seg inn i FKT, saken legges 
derfor frem med to alternativer til vedtak. 
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Fra: Forum for Kontroll og Tilsyn <fkt@fkt.no> 
Date: man. 6. jan. 2020 kl. 14:29 
Subject: Invitasjon til medlemskap i Forum for Kontroll og Tilsyn 
To: mads.loekeland@gmail.com <mads.loekeland@gmail.com> 
  
Til Mads Løkeland, leder av kontrollutvalget i Orkland kommune  
  
Godt nyttår! 
  
Et nytt år er i gang med nye kommuner og kontrollutvalg. Forum for Kontroll og Tilsyn vil med dette 
invitere kontrollutvalget i Orkland kommune til å bli medlem hos oss.  Både Orkdal, Agdenes, Meldal 
og Snillfjord har vært medlem fram til 31.12 2019. Vi håper at det nye kontrollutvalget i nye Orkland 
kommune vil fortsette medlemskapet. 
  
FKT har som målsetting at alle landets kommuner skal være medlemmer i FKT. Vi mener det 
er  avgjørende for et velfungerende lokaldemokrati at de som er valgt inn i kontrollutvalget er aktive 
og engasjerte i samfunnsoppdraget til kontrollutvalget. Derfor må kontrollutvalgene gis muligheten 
til å være direkte representert i en organisasjon som kan ivareta utvalgets rolle og funksjon i det 
kommunale egenkontrollsystemet og tale kontrollutvalgets sak overfor sentrale myndigheter. Styret i 
FKT er derfor sammensatt med lik fordeling av politiske kontrollutvalgsrepresentanter og sekretariat.  
  
Litt informasjon om FKT: 
FKT ble stiftet 22. november 2005. Organisasjonen har i dag ca. 200 medlemmer inkludert 23 
sekretariat. Disse dekker mer enn 200 kommuner/fylkeskommuner. FKT har et eget sekretariat med 
en generalsekretær lokalisert i Oslo. 
Foruten å være et faglig serviceorgan som kan gi løpende råd og veiledning, kan vi tilby: 

• Konferanser: Hvert år arrangeres en fagkonferanse og en sekretariatskonferanse.  
• Veiledere: For å styrke kontrollutvalgene og sekretariatene sin kompetanse som bestiller av 

revisjonsoppdrag og påse-ansvar overfor revisor, har vi utviklet flere veiledere.  
• Opplæring og undervisningsmateriell: I tillegg til å ha utviklet en opplæringspakke før valget i 

2019, arrangerer vi i 2020 for første gang kontrollutvalgslederskolen. 
Mer Informasjon om våre tilbud finnes på www.fkt.no 
  
Vedlagt denne mailen er brosjyre med informasjon om FKT og organisasjonens vedtekter.  
Innmelding i FKT kan gjøres via hjemmesiden:  www.fkt.no/bli-medlem eller ved å sende en e-post til 
fkt@fkt.no 
  
Kontingentsatser for 2020: 
Kommune 0 – 5 000 innb.:                       kr 3 500 
Kommuner 5 001 – 10 000 innb.:            kr 7 000 
Kommuner 10 001 – 20 000 innb.:          kr 9 000 
Kommuner 20 001 – 50 000 innb.:          kr 12 000 
Kommuner med mer enn 50 000 innb.: kr 15 000 
Fylkeskommuner:                                      kr 15 000 
Sekretariater:                                              kr 9 000 
  
Vh Anne-Karin Femanger Pettersen 
Generalsekretær 

 
________________________ 
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Leder Benedikte Muruvik Vonen (2018-20)

Rådgiver i Agder og Telemark Kontrollutvalgssekretariat

Nestleder Dag Robertsen (2018-20)

Nestleder kontrollutvalget, Moss kommune

Styremedlem Marit Gilleberg (2018-20)

Leder kontrollutvalget, Tolga kommune

Styremedlem Ivar Mork (2018-20)

Leiar kontrollutvalet, Ulstein kommune

Styremedlem

Styremedlem

Einar Ulla (2019-21)

Kontrollsjef, Sogn og Fjordane fylkeskommune

Liv Tronstad (2019-21)

Seniorrådgiver, Konsek Trøndelag IKS

Styret 2019-2020

Har du innspill vedrørende forhold styret bør kjenne til eller saker du mener 

det er viktig at FKT har fokus på – ta gjerne kontakt med styreleder:

Benedikte Muruvik Vonen, benedikte.vonen@temark.no Telefon: 905 89 043

www.fkt.no

www.fkt.no

- en møteplass for kontrollutvalgene og 

deres sekretariat.
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For innmelding eller informasjon om FKT’s arbeid –

kontakt sekretariatet: 

E-post: fkt@fkt.no

Generalsekretær: 

Anne-Karin Femanger Pettersen| 414 71 166

En møte- og kompetanseplass for mennesker som arbeider 

med kontroll og tilsynsfunksjon i kommuner, Sametinget og 

fylkeskommuner

✓ styrke kontrollutvalgene og sekretariatenes arbeid med 

kontroll og tilsyn

✓ være pådriver i arbeidet med faglig utvikling av 

kontrollutvalgene og sekretariatene

✓ være en arena for erfaringsutveksling

✓ styrke kontrollutvalgene og sekretariatenes kompetanse 

som bestiller av revisjonsoppdrag

Forumet sitt formål:

Forumet sine primære oppgaver:

Forumet jobber gjennom å: 

✓ arrangere årlig fagkonferanse for kontroll og tilsyn

✓ arrangere samlinger for ansatte i sekretariat

✓ være høringsinstans og komme med innspill til sentrale 

myndigheter i spørsmål som angår kontroll og tilsyn

✓ gi informasjon om nyheter og aktuelle saker for 

kontrollutvalgene, www.fkt.no

✓ ta opp innspill og spørsmål fra medlemmer.

✓ veileder og bidrar med informasjonsmateriell til 

opplæring av kontrollutvalg

✓ gi aktuell informasjon til medlemmer.

Medlemsfordeler:

✓ kontrollutvalgenes eget talerør. 

✓ billigere konferanser

✓ faglig påfyll

✓ informasjonsutveksling

✓ egen medlemsinformasjon utvikles

✓ knytte kontakt med andre kontrollutvalg

✓ veiledere for arbeid i kontrollutvalg og sekretariat

✓ flere medlemmer gir større påvirkning mot dept. 
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Sekretariat:  
FKT  
Postboks 41 Sentrum 
0101 Oslo   
fkt@fkt.no       

 
Telefon 
41471166 
 

 
www.fkt.no 
Twitter: @FKT_no 
Bank: 0539 43 90447 
Org. nr. 989 545 159   

 

 

En møteplass for kommunale og fylkeskommunale 
kontrollutvalg og deres sekretariat. 

 
VEDTEKTER 

 
1. FORMÅL. 
Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) har som formål å være en møte- og kompetanseplass for mennesker 
som arbeider med kontroll og tilsynsfunksjon i kommuner, Sametinget og fylkeskommuner. 
 

2. MEDLEMMER. 
De kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalgene, Sametinget sin kontroll- og konstitusjonskomité, 
samt sekretariatene for disse, kan være medlemmer i forumet. 
 

3. HOVEDOPPGAVER. 
Forumet sine primære oppgaver er: 

• Styrke kontrollutvalgene og sekretariatene sitt arbeid med kontroll og tilsyn 

• Være pådriver i arbeidet med faglig utvikling av kontrollutvalgene og sekretariatene. 

• Være en arena for erfaringsutveksling. 

• Styrke kontrollutvalgene og sekretariatene sin kompetanse som bestiller av revisjonsoppdrag. 
 
Andre oppgaver kan være: 

• Sette kontrollutvalgene i stand til å foreta best mulig prioritering av revisjonsoppgaver. 

• Være en pådriver i arbeidet med å utvikle metoder og retningslinjer. 

• Synliggjøre overfor omverdenen, hvor viktig kontroll og tilsynsfunksjonen er. 

• Være et serviceorgan for kontrollutvalg og sekretariat. 

• Være talerør overfor myndighetene, herunder å gi høringssvar. 

 
4. KONTINGENT. 
Hvert medlem betaler en årlig kontingent, som blir fastsatt av årsmøtet. Kontingenten blir gradert etter 
innbyggertallet som kontrollutvalget og sekretariatet representerer. 
 

5. ÅRSMØTE. 
Årsmøtet er høyeste organ i forumet. Ordinært årsmøte blir holdt hvert år - første gang i 2006. Årsmøtet 
blir holdt så tidlig som mulig i året, og senest innen utgangen av juni. Styret eller styrelederen innkaller 
til årsmøte, og det gjelder slike regler og frister: 

• Innkalling blir sendt innen ti uker før årsmøtet. 

• Saker som medlemmene ønsker reist på årsmøtet, må være styret i hende seks uker før 
møtedagen. 

• Styret kan selv legge frem saker for årsmøtet. 

• Sakspapir blir senest sendt ut to uker før møtet. 
 
Medlemmene avgjør selv hvem som skal representere seg på årsmøtet. Kontrollutvalg og sekretariat har 
en stemme hver, med tale-, forslags- og stemmerett. Styremedlemmer har kun stemmerett når de 
representerer ett medlem, men likevel ikke i saker om årsmelding og regnskap. Ved likt stemmetall, blir 
dirigenten sin stemme avgjørende. 
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Til behandling foreligger: 

• Valg av dirigent, to referenter og to som underskriver protokollen. 

• Innkalling. 

• Sakslisten. 

• Styret sin årsmelding. 

• Regnskap og revisor sin melding. 

• Fastsetting av kontingent. 

• Budsjett og handlingsplan for påfølgende år. 

• Innkomne saker. 

• Vedtektsendringer. 

• Separate valg av: 
o Leder og nestleder i styret (2 år), herav en fra kontrollutvalgene og en fra 

sekretariatene, valgt i partallsår, etter forslag fra valgkomiteen. 
o 2 styremedlemmer og 2 vara fra kontrollutvalgene (2 år), valgt i partallsår, etter forslag 

fra valgkomiteen. 
o 2 styremedlemmer og 2 vara fra sekretariatene (2 år), valgt i oddetallsår, etter forslag 

fra valgkomiteen. 
o Valgkomite med leder, nestleder, to medlemmer og to varamedlemmer, etter forslag fra 

styret. (Funksjonstid i 2 år, der 2 repr. og en vara fra sekretariatene er på valg i 
oddetallsår og to medlemmer og en vara fra kontrollutvalgene i partallsår. 

o Revisor, etter forslag fra styret. (Årlig valg). 
 
Det kan innkalles til ekstraordinært årsmøte, dersom 1/3 av medlemmene eller flertallet i styret, krever 
det. 
 

6. STYRE. 
Styret er sammensatt av 6 personer, derav 3 rekruttert fra kontrollutvalgene og 3 fra sekretariatene. Det 
er 2 varamedlemmer fra kontrollutvalgene og 2 vara fra sekretariatene. Leder har dobbeltstemme ved 
stemmelikhet. 
 
Styret har ansvar for drift og virke i forumet mellom årsmøtene, og sørger selv for sitt sekretariat. De 
kan sette ned utvalg og komiteer, når det er behov for det. 
 
Styret er vedtaksfør dersom minst 4 av medlemmene er til stede. Dersom minst 3 av styrets medlemmer 
gjør krav om det, skal det kalles inn til styremøte. 
 
Ytterliggere saksbehandlingsregler for styret, fastsetter styret selv. 
 

7. ENDRING AV VEDTEKTENE. 
Vedtektene kan endres av årsmøtet, og det gjelder slike regler og frister: 

• Forslag om vedtektsendringer skal være styret i hende senest seks uker før årsmøtet. 

• Det blir bare fattet vedtak for den del av vedtektene, der det er mottatt forslag om 
vedtektsendring. 

• Vedtak må da fattes ved at minst to tredjedeler av de fremmøtte slutter seg til forslaget. 
 

8. OPPLØSING AV FORUMET. 
Forumet blir oppløst dersom ¾ av årsmøtet sine delegater krever det. 
Besluttes forumet oppløst, skal årsmøtet vedta anvendelse av forumets midler til et formål som styrker 
kontrollutvalgene og sekretariatene sitt arbeid. 
 

*************************** 
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Disse vedtektene ble vedtatt på FKT sin stiftelsessamling, 22.11.05, med endring på årsmøtet 08.06.06, 
02.06.10, 03.06.14 og 07.06.16. 
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Kontrollutvalgets arbeidsform  

Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Orkland kommune 11.02.2020 05/20 
 
Saksbehandler Eva J. Bekkavik 
Arkivkode FE - 033 
Arkivsaknr 20/3 - 3 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar saken til orientering og ber sekretariatet om å merke seg eventuelle 
innspill fremkommet i møtet. 
Kontrollutvalget vurderer utvalgets arbeidsform løpende og formell sak settes på dagsorden 
hvis eller når utvalget har behov for dette. 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalgets leder har bedt om å få fremlagt en sak der kontrollutvalgets medlemmer 
diskuterer hvordan utvalget skal legge opp sitt arbeid og hvordan utvalgets medlemmer skal 
holde seg orientert om kommunens virksomhet for å ivareta tilsynsoppgaven på en god 
måte.  
 
Sekretariatet gjengir nedenfor en del punkter i uprioritert rekkefølge, som det kan være 
aktuelt å diskutere: 

• Kontakten/samspillet med kommunestyret  

• Kontakten med ordfører/rådmann  

• Samspillet i kontrollutvalget på møter, kontakt mellom møter. 

• Hvilken informasjon ønsker kontrollutvalget å få tilgang til, og i hvilken form? 

• Skal kontrollutvalgets medlemmer fordele og ha spesielt ansvar for å følge opp politiske 
saker/politiske utvalg? 

• Hvordan håndtere henvendelser fra innbyggere og andre? 

• Legge kontrollutvalgsmøter ute i kommunale enheter?  

• Deltakelse på kurs og samlinger 

Vurdering 
Sekretariatet har i saksfremlegget pekt på noen områder som kan være av interesse å 
diskutere. Medlemmene har forskjellig bakgrunn og mulig også ulikt syn på hvordan 
tilsynsoppgaven skal løses. Dette gjør at en har alle muligheter til å få til gode diskusjoner 
om kontrollutvalgets arbeidsmåte og arbeidsoppgaver. 
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Årsplan 2020 for kontrollutvalget  

Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Orkland kommune 11.02.2020 06/20 
 
Saksbehandler Eva J. Bekkavik 
Arkivkode FE - 033 
Arkivsaknr 20/3 - 1 

 
Forslag til vedtak 
1. Kontrollutvalget slutter seg til årsplan 2020 for kontrollutvalget. 
2. Kontrollutvalget vedtar følgende møtedatoer for 2020: 

• 11. februar (allerede vedtatt) 

•   5. mai 

•   9. juni 

• 15. september 

• 10. november 

•   8. desember 
3. Kontrollutvalget ønsker at det i 2020 tilrettelegges for besøk ved: 

xxxxx 
 
Vedlegg 
Årsplan 2020 
 
Saksopplysninger 
For å kunne planlegge å gjennomføre kontrollarbeidet på en best mulig måte er det 
nødvendig å fastsette en årsplan og møtedatoer for kontrollutvalget.  
Årsplanen inneholder en oversikt over hvilke kontroll- og tilsynsoppgaver som vil stå i fokus i 
løpet av 2020.  I tillegg til de planlagte sakene kan det komme saker fortløpende fra 
kommunestyret, revisor, henvendelser fra innbyggere/andre eller saker som kontrollutvalget 
tar opp på eget initiativ. 
Kontrollutvalgets møteplan bør tilpasses møteplanen for kommunestyret.  
I årsplanen er det lagt opp til to virksomhetsbesøk, kontrollutvalget må selv bestemme hvilke 
virksomheter de vil besøke. 
 
Kontrollutvalget har budsjettert med å gjennomføre 6 møter i 2020, og det er naturlig å 
avvikle 3 på våren og 3 på høsten. Kontrollutvalgets møteplan er tilpasset møteplanen for 
kommunestyret.  
Utvalget kan løpende gjennom året, vurdere om det er behov for endringer. 
 
11. februar 2020 
På møte i februar er bestilling av risiko- og vesentlighetsvurderinger for forvaltningsrevisjon 
og eierskapskontroll være en viktig sak. Videre må kontrollutvalget vedta sin årsplan for 
2020. 
 
5. mai 2020 
I henhold til forskrift om revisjon skal revisor avgi sin revisjonsberetning innen 15. april, så 
fremt årsregnskapet er rettidig avlagt. I så fall vil behandlingen av årsregnskapene for 
Orkdal, Agdenes, Meldal og Snillfjord kommuner, med avgivelse av kontrollutvalgets 
uttalelser til de fire regnskapene bli en viktig sak på møtet i mai.  
Kontrollutvalgets videre arbeid med risiko- og vesentlighetsvurderinger for 
forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll er også en viktig sak på maimøtet. Dette arbeidet 
skal munne ut i plan for forvaltningsrevisjon og plan for eierskapskontroll.  
 
9. juni 2020 
Plan for forvaltningsrevisjon og plan for eierskapskontroll skal behandles og vedtas på 
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kontrollutvalgets møte i juni, planene skal videre til kommunestyret for endelig vedtak. 
I møteplanen er det lagt opp til to virksomhetsbesøk, det første virksomhetsbesøket er 
planlagt gjennomført i juni. 
 
15. september 2020 
Viktige saker i september er utarbeidelse av budsjett for kontroll- og tilsynsvirksomheten for 
2021 som legges frem for endelig vedtak i kommunestyret i forbindelse med 
budsjettbehandlingen for 2021. Videre vil bestilling av en forvaltningsrevisjon eller 
eierskapskontroll fra de nye planene være aktuell. 
 
10. november 2020 
Revisor vil orientere om revisjonsstrategien for regnskapsåret 2020 på kontrollutvalgets møte 
i november. Prosjektplan vedr. bestilt forvaltningsrevisjon eller eierskapskontroll vil mest 
sannsynlig være ferdig og klar for behandling i kontrollutvalget.  
 
8. desember 2020 
I årsplanen er det lagt opp til virksomhetsbesøk nr. to. Kontrollutvalgets årsplan for 2021 må 
vedtas på møtet i desember. Bestilling av en forvaltningsrevisjon eller eierskapskontroll med 
oppstart tidlig i 2021 kan også være aktuelt. 
Sekretariatet foreslår å legge kontrollutvalgets siste møte til 8. desember. Tidspunktet er 
valgt ut fra at de fleste oppgaver for 2020 er ferdigstilt, samtidig kan behandling av saker 8. 
desember være tidsnok til å kunne få saker fremmet på kommunestyrets siste møte før jul.  
 
Forslag til møtedatoer for 2020: 

 Januar Februar Mars April Mai Juni 

Kommunestyret 8.    29.  4. 1.   29. 27. 24. 

Formannskapet 22. 5.     26. 11.    25. 22. 6.    20. 3.    17. 

Kontrollutvalget  11.   5. 9. 

 
 

 August September Oktober November Desember 

Kommunestyret   2.    30. 28. 25. 16. 

Formannskapet 26. 9.    23. 21. 4.    18. 2. 

Kontrollutvalget  15.  10. 8. 

 
Konklusjon 
Kontrollutvalgets sekretariat anbefaler at kontrollutvalget avvikler 3 møter på våren og 3 på 
høsten. Forslag til møtedatoer fremgår av kontrollutvalgssekretariatets forslag til vedtak. 
Kontrollutvalget må selv bestemme hvilke virksomheter de vil besøke i 2020 
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Årsplan 20XX 

Kontrollutvalget  

XXX kommune  

Årsplan 2020 

Kontrollutvalget i 

Orkland kommune  
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Kontrollutvalgets lovpålagte oppgaver1  
Kontrollutvalget skal føre løpende kontroll på vegne av kommunestyret. 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 

selskaper kommunen eller fylkeskommunen har eierinteresser i 
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. 

Regnskapsrevisjon 
Utvalget skal påse at kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte, at 
regnskapsrevisjonen blir utført i samsvar med lov, forskrift og kontrollutvalgets instrukser og avtaler 
med revisor, og at regnskapsrevisjonen blir utført av revisorer som oppfyller kravene som blir stilt i 
lovverket. 

Forvaltningsrevisjon 
Kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres forvaltningsrevisjon av kommunens administrasjon og 
av selskapene som kommunen har eierinteresser i. Kontrollutvalget skal lage en plan for 
gjennomføringen av forvaltningsrevisjoner. Planen skal være basert på risiko- og 
vesentlighetsvurderinger. Planen vedtas av kommunestyret. Utvalget skal også se til at 
administrasjonen setter i verk vedtak som er gitt av kommunestyret etter forvaltningsrevisjoner.  

Eierskapskontroll 
Kontrollutvalget skal føre kontroll med forvaltningen av kommunens eierskap gjennom eierskaps-
kontroller. Kontrollutvalget skal lage en plan for gjennomføring av eierskapskontrollene, planen skal 
baseres på risiko- og vesentlighetsvurderinger. Planen vedtas av kommunestyret. Kontrollutvalget skal 
rapportere om resultatene av kontrollene til kommunestyret. Utvalget skal også se til at 
administrasjonen setter i verk vedtak som er gitt av kommunestyret etter forvaltningsrevisjoner. 
 

Budsjett for kontrollarbeidet 
Utvalget setter opp forslag til årsbudsjett for revisjon, sekretariatet og kontrollutvalgets egen drift og 
sender dette til kommunestyret med anbefaling om vedtak. 
 

Rapportering til kommunestyret 
Kontrollutvalget skal rapportere om resultatene av sitt arbeid til kommunestyret. 

Uttalelse om årsregnskapet 
Kontrollutvalget skal uttale seg om kommunens årsregnskap og årsberetning. 

Annet 
Kontrollutvalget kan foreta undersøkelser som det mener er nødvendig.  

 
1 Se kommuneloven § 23-2 og forskrift om kontrollutvalg og revisjon for en fullstendig oversikt over 

kontrollutvalgets ansvar og myndighet. 
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Andre oppgaver  
Kontakten med kommunestyret 
Kontrollutvalget bør arbeide for å få en best mulig kommunikasjon med kommunestyret, både gjennom 
sakene utvalget oversender og ved orienteringer om utvalgets virksomhet. 

Virksomhetsbesøk 
For å ha god kjennskap til og kunne føre tilsyn med kommunens virksomhet, besøker kontrollutvalget 
kommunens virksomheter og selskaper der kommunen har eierinteresser. Det er opp til utvalget å 
bestemme hvor ofte det ønsker å gjennomføre slike besøk.  

Henvendelser fra publikum 
Alle skriftlige henvendelser som kommer inn til sekretariatet blir lagt fram for kontrollutvalget, som tar 
stilling til om utvalget vil behandle saken og hvordan den skal følges opp. 

Oppfølging av saker 
Kontrollutvalget følger opp politiske vedtak som angår utvalgets arbeid. Sekretariatet legger fram status 
for vedtak minst én gang per år. 

Utvalgets faglige oppdatering 
Medlemmene i kontrollutvalget får tilbud om å delta på faglige samlinger.  
 
 

Møteplan for kontrollutvalget  
 

Aktiviteter/saker Februar Mai  Juni September November Desember 

Årsplan X     X 

Årsmelding for kontrollutvalget        

Årsregnskap, årsberetning, 
revisjonsberetning 

 X     

Risiko- og vesentlighetsvurdering – 
forvaltningsrevisjon 

X X     

Risiko- og vesentlighetsvurdering – 
eierskapskontroll 

X X     

Plan for forvaltningsrevisjon    X    

Plan for eierskapskontroll    X    

Bestilling av forvaltningsrevisjon/ 
eierskapskontroll 

   X  X 

Prosjektplan 
forvaltningsrevisjo/eierskapskontroll 

    X  

Rapport fra forvaltningsrevisjon/ 
eierskapskontroll  

      

Skatteoppkreverfunksjonen  X     

Revisjonsstrategi     X  

Budsjett for kontrollutvalget     X   

Virksomhetsbesøk     X   X 
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Referatsaker  

Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Orkland kommune 11.02.2020 07/20 
 
Saksbehandler Eva J. Bekkavik 
Arkivkode FE - 033, TI - &17 
Arkivsaknr 20/2 - 1 

 
Forslag til vedtak 
 
Vedlegg 
Er regionrådsleder valgbar ? 
Hva betyr det at avstemmingsresultatet skal inn i møteboka ? 
Inhabil som følge av generelle regler man selv har fordel av ? 
Hvordan sette sammen et administrasjonsutvalg ? 
Hvem signerer kontrakten når kontrollutvalget skal granske ? 
Kommune nekter å følge Sivilombudsmannen - opprettholder advarsel 
Innføring av felles nasjonal tilsynskalender 
FKT invitasjon fagkonferanse 2020 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget har fått følgende dokumenter som referatsaker: 
1. Leder av et regionråd ikke er en del av kommunens forvaltningsapparat. 
2. Den nye kommuneloven har krav om at avstemmingsresultat skal inn i møteboka. Men 

loven sier ikke noe om hvor detaljert resultatet skal nedtegnes. 
3. Kommuneansatt politiker vedtar betalt spisepause, og barnehagestyrer er med på å 

vedta barnehagetilskudd. Habil eller inhabil? 
4. Flere synes det er vanskelig å forstå reglene om partssammensatte 

utvalg/administrasjonsutvalg i den nye kommuneloven. 
5. Kontrollutvalget skal få ekstern hjelp til å gjennomføre en undersøkelse, hvem kan 

signere en slik anskaffelseskontrakt? 
6. Arbeidstakere har, på lik linje med andre, ytringsfrihet. Ytringsfriheten er vernet i 

Grunnloven og er en grunnleggende menneskerettighet. 
7. Fylkesmannen og andre statlige tilsynsmyndigheter vil fra 2020 ta i bruk en felles 

nasjonal tilsynskalender. 
8. Forum for kontroll og tilsyn inviterer til fagkonferanse og årsmøte 3. – 4. juni på 

Gardermoen 
9. NKRFs kontrollutvalgskonferanse 29. – 30. januar på Gardermoen, muntlig orientering i 

møtet fra kontrollutvalgets medlemmer som deltok på konferansen. 
 
Kontrollutvalgets sekretariat viser til de vedlagte dokumentene som legges frem som 
referatsaker. 
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Er regionrådsleder valgbar? 
Kommunal Rapport 06.01.2020 

 
Ledere på tilsvarende nivå som kommunalsjefer og etatssjefer kan ikke velges til folkevalgte 
organer, men hva er egentlig «tilsvarende nivå»? 
Jan Fridthjof Bernt peker på at en leder av et regionråd ikke er en del av kommunens 
forvaltningsapparat. 
  
SPØRSMÅL: I kommuneloven § 7-3, bokstav c, er fastsatt at utelukket som valgbar til 
folkevalgte organer er som alminnelig regel blant andre «kommunalsjefer, etatssjefer og 
ledere på tilsvarende nivå». Kan daglig leder av et regionråd defineres som «leder på 
tilsvarende nivå»? 
 
SVAR: «Regionråd» må være det som i kommuneloven 2018 kalles «Interkommunalt politisk 
råd». Slike råd skal etter § 18–1 første avsnitt «behandle saker som går på tvers av 
kommune- eller fylkesgrensene». Daglig leder tilsettes av dette rådet og svarer til dette. Hun 
er ikke en del av sin kommunes forvaltningsapparat, og dermed heller ikke utelukket fra valg 
til folkevalgte organer i denne. 
. 
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Hva betyr det at avstemmingsresultatet skal inn i møteboka? 
Kommunal Rapport 13.01.2020 

 
Den nye kommuneloven har krav om at avstemmingsresultat skal inn i møteboka. Men loven 
sier ikke noe om hvor detaljert resultatet skal nedtegnes. 
Kommunen kan vedta et reglement hvor det fastsettes at det også skal fremgå hvordan hvert 
enkelt medlem har stemt, men loven krever ikke dette, mener Jan Fridthjof Bernt.  
  
 SPØRSMÅL: Hvordan skal vi tolke det som står under punkt e i kommunelovens paragraf 
11–4 om føring av møtebok? I proposisjonen fra regjeringen til ny kommunelov ble det tatt 
inn en ny bestemmelse om møtebok med krav til innholdet i denne. Der kom det fram at 
denne bestemmelsen vil sikre at allmennheten får vite hva de ulike representanter eller 
partier har stemt når kommunale organer har fattet vedtak. Nå når loven har kommet, så er vi 
flere som ikke klarer å tolke loven dit at vi må det, så det jeg lurer på er: 
Skal vi kun skrive selve resultatet 4 mot og 21 for – eller kan vi skrive hva partiene stemte og 
hva om de ikke er enige i partiet, skal vi skrive ned navn på hvem som har stemt hva? 
  
SVAR: Nei, loven kan ikke forstås slik at det er et generelt krav om at det skal protokolleres 
hvordan det enkelte medlem har stemt. «Avstemningsresultat» er i utgangspunktet 
stemmetall for og mot det aktuelle forslaget til vedtak. Men det kan fastsettes i reglement at 
det også skal fremgå hvordan hvert enkelt medlem har stemt, og det er også praksis for at 
enkeltmedlemmer kan be om at det fremgår av protokollen hvem som stemte for og imot 
forslaget, og også om å få gi en helt kort forklaring på egen stemmegivning. Begge deler er 
informasjon som kan være vesentlig for velgerne. 
 
 
 

Departementet presiserer kravene til møteboken 
Den nye kommuneloven stiller strengere krav til innholdet i møteboken fra møter i folkevalgte 

organer. 
Kommunal Rapport 16.01.2020 
Siri Halvorsen, avdelingsdirektør i Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

  
 I spalten Bernt svarer mandag 13. januar 2020 tolker professor emeritus Jan Fridthjof Bernt 
kommuneloven § 11–4 andre ledd bokstav e. Han skriver blant annet at loven ikke kan 
forstås slik at det er et generelt krav om at det skal protokolleres hvordan det enkelte 
medlem har stemt. 
 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet ønsker å kommentere uttalelsen. Den nye 
kommuneloven stiller strengere krav til innholdet i møteboken fra møter i folkevalgte organer 
enn tidligere lov. 
 
Ett av kravene er at møteboken nå skal inneholde opplysninger om «avstemningsresultatet». 
Hva som ligger i dette, blir nærmere beskrevet i forarbeidene, se Prop. 46 L (2017–2018) på 
side 157: 
 
«Det er særlig viktig at avstemningsresultatet kommer fram. Både utfallet av avstemningen 
og hvilke partier som stemte på hvilke forslag til vedtak skal framgå av møteboken. Det er 
viktig for ettertiden og innbyggernes mulighet for å holde de folkevalgte ansvarlige for sine 
voteringer at møteboken viser hva de ulike partier har stemt.» 
 
Departementet mener dette innebærer at møteboken også skal inneholde en angivelse av 
hvordan partiene har stemt. Dersom partiene deler seg og stemmer på ulike forslag, eller det 
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er én eller flere uavhengige i organet, tilsier formålet bak bestemmelsen at personene det 
gjelder, navngis slik at det blir mulig å vite hva den enkelte folkevalgte har stemt. 
 
Denne tolkningen legger også Bernt til grunn i sin spalte 9. april 2018, der han viser til dette 
sitatet fra proposisjonen og legger til grunn at det er slik bestemmelsen i den nye 
kommuneloven må forstås. 
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Inhabil som følge av generelle regler man selv har fordel av? 
Kommunal Rapport 02.12 2019 

 
Kommuneansatt politiker vedtar betalt spisepause, og barnehagestyrer er med på å vedta 
barnehagetilskudd. Habil eller inhabil?  
Spørsmål om habilitet volder bry for lokalpolitikere, men professor Jan Fridthjof Bernt gir råd.  
  
SPØRSMÅL 1: Habil eller inhabil? 
 
Kommunestyret vedtar lokale retningslinjer for beregning av tilskudd til private barnehager. 
Dersom en styrer i en privat barnehage er medlem i hovedutvalg som behandler disse 
retningslinjene, vil vedkommende være inhabil ved behandlingen av disse? 
 
SVAR: Vedtak om slike retningslinjer for beregning av tilskudd til barnehager er generelle 
regler og dermed som alminnelig regel ikke enkeltvedtak der de aktuelle barnehagene er 
parter. Ledelsen ved barnehagen blir derfor ikke automatisk inhabil etter bestemmelsen 
i forvaltningsloven § 6 første avsnitt, bokstav e, nr. 2. Men hvis det er tale om regler som i 
praksis vil kunne ha betydelige økonomiske konsekvenser for en avgrenset krets private 
barnehager, bør lederrollen i én av disse ses som «særegne forhold … som er egnet til å 
svekke tilliten til hans upartiskhet», slik at han blir inhabil etter bestemmelsen i § 6 andre 
avsnitt. 
  
SPØRSMÅL 2: Inhabilitet for folkevalgte i saker som angår deres tilsettingsforhold i 
kommunen? 
 
Kommunestyret har truffet vedtak om betalt spisepause for de tilsatte i kommunen. Var 
folkevalgte som vil nyte godt av dette, eller som er gift med en tilsatt, inhabile? 
 
SVAR: Det er her tale om et vedtak av generell karakter, som gjelder for enhver som måtte 
være tilsatt i kommunen. Den enkelte tilsatte i kommunen er dermed ikke part i saken, slik at 
hun blir inhabil etter bestemmelsen i forvaltningsloven § 6 første avsnitt, bokstav a. 
Spørsmålet blir da om disse folkevalgte er inhabile fordi det er tale om et vedtak som helt 
generelt gir dem eller deres ektefeller en fordel i form av bedre tilsettingsforhold. 
 
Utgangspunktet er her at vi ikke kan se bort fra at denne egeninteressen kan ha påvirket 
stemmegivningen til enkeltmedlemmer i kommunestyret, slik at den må anses som «egnet til 
å svekke tilliten til [deres] upartiskhet» etter «sekkebestemmelsen» i forvaltningslovens § 6 
andre avsnitt. Men for at de skal bli inhabile av den grunn, må denne egeninteressen være et 
«særegent forhold» slik dette har blitt forstått etter denne bestemmelsen. 
 
Svaret på dette er ikke opplagt, men jeg tror ikke at de tilsatte blir inhabile her. Her er det et 
poeng at i kommuneloven § 11–10 siste avsnitt er det fastsatt at folkevalgte ikke er inhabile 
«når det skal fastsettes godtgjøring o.l. for slike verv». Da blir det litt merkelig om vi skulle ha 
en strengere regel her når det gjelder mer marginale spørsmål om tilsattes arbeidsforhold. 
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Hvordan sette sammen et administrasjonsutvalg 
Kommunal Rapport 09.12.2019  

 
Flere synes det er vanskelig å forstå reglene om partssammensatte 
utvalg/administrasjonsutvalg i den nye kommuneloven. Her går professor Jan Fridthjof Bernt 
gjennom reglene. 
Det partssammensatte utvalget får sin vedtaksmyndighet ved delegeringsvedtak fra 
kommunestyret. Kommunestyret kan utvide eller begrense utvalgets myndighet.  
  
SPØRSMÅL: Hvilken status har og hvilke regler gjelder for partssammensatte utvalg 
(administrasjonsutvalg) etter den nye kommuneloven? Hvor stor frihet har partene når det 
gjelder utvalgets sammensetning og utforming av alternative samarbeidsordninger? 
  
SVAR: Her er flere litt spørsmål som det har oppstått usikkerhet om. Jeg skal her prøve å 
sortere noen av dem. 
 
Ansvarsområde for partssammensatte utvalg. 
Regler om partssammensatte utvalg er gitt i kommuneloven § 5–11. Slike utvalg skal 
opprettes «for behandling av saker som gjelder forholdet mellom de ansatte og kommunen 
eller fylkeskommunen som arbeidsgiver». 
 
Dette gjelder imidlertid bare saker av generell karakter. I § 13–1 siste avsnitt er det fastslått 
at saker som gjelder «det løpende personalansvaret for den enkelte, inkludert ansettelse, 
oppsigelse, suspensjon, avskjed og andre tjenstlige reaksjoner» er kommunedirektørens 
ansvar. Det betyr at ingen folkevalgte organer – heller ikke kommunestyret eller fylkestinget 
– skal behandle eller har avgjørelsesmyndighet i slike. 
 
Forholdet mellom det partssammensatte utvalget og kommunestyret eller fylkestinget. 
Det partssammensatte utvalget får sin vedtaksmyndighet ved delegeringsvedtak fra 
kommunestyret. Kommunestyret kan utvide eller begrense utvalgets myndighet, for 
eksempel ved bestemmelser med krav til kvalifisert flertall i visse saker, eller om 
mindretallsanke til kommunestyret eller fylkestinget. 
 
Sammensetningen av utvalget 
Kommunen eller fylkeskommunen og de tilsatte velger hver for seg medlemmer av utvalget. 
Flertallet av medlemmene skal velges av kommunestyret eller fylkestinget. Valg av disse 
medlemmene i utvalget skjer etter de vanlige reglene om valg i loven – som avtalevalg eller 
forholdsvalg. Valgperioden er her som for andre utvalg fire år, men på samme måte som for 
andre utvalg, kan kommunestyret eller fylkestinget foreta nyvalg av de medlemmer de selv 
har valgt. 
 
For representantene for de tilsatte gir loven ingen regler om valget, bortsett fra at 
valgperioden skal være på to år, men her har departementet lagt til grunn at disse må velges 
etter forholdstallsprinsippet. 
 
Hvem kan velges som medlemmer? 
For de tilsattes representanter gjelder de alminnelige kravene i loven om valgbarhet til 
folkevalgte organer, bortsett fra kravet om at vedkommende skal være registrert som bosted 
i kommunen eller fylket. 
 
For representantene for kommune eller fylkeskommunen er det ingen særregler om 
valgbarhet. Kommunestyret eller fylkestinget står ganske fritt når det gjelder komponeringen 
av arbeidsgivers representasjon i utvalget, men her er avtalevalg klart det beste redskap. Da 
kan man komponere arbeidsgiverrepresentasjonen som helhet, og kan om man ønsker sette 
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sammen en gruppe der kommunen som arbeidsgiver er representert med både folkevalgte 
og tilsatte i administrasjonen. 
 
Her får vi imidlertid et problem hvis kommunen eller fylkeskommunen ønsker at 
kommunedirektøren eller annen tilsatt i ledende stilling skal være med i utvalget. Disse er 
som alminnelig regel utelukket fra valg til folkevalgte organer, se § 7–3 første avsnitt, bokstav 
b og c.  
 
Denne begrensningen kan oppleves som unødvendig og uheldig når det gjelder 
partssammensatte utvalg. Formålet med et slikt utvalg er jo å etablere en møteplass mellom 
tilsatte og arbeidsgiver, og da vil det være uheldig om man ikke kan ha med den eller de 
øverste ansvarlige for ivaretakelse av arbeidsgiverfunksjonen, slik at arbeidet i utvalget kan 
få karakter av et «trepartsamarbeid» mellom folkevalgte, administrasjon og tilsatte. 
 
I en uttalelse 17.11.2006 legger imidlertid Justisdepartementet til grunn at denne 
utelukkelsesregelen gjelder også for slike utvalg, idet man særlig viser til prinsippet om skille 
mellom folkevalgte og administrasjon i kommunen. Jeg tror dette stadig må være den riktige 
tolkningen av bestemmelsen. 
 
Men her er det et viktig poeng at etter § 13–1 femte avsnitt har kommunedirektøren, 
personlig eller ved stedfortreder, møte- og talerett i det partssammensatte utvalget, og det er 
også hun som har ansvaret for å iverksette vedtak som er truffet der. Et fullt medlemskap 
med stemmerett ville da innebære en usedvanlig dobbeltrolle, og lovens alminnelige 
utgangspunkt er derfor at dette ikke skal skje. 
 
Adgang til å avtale «andre ordninger» 
Spørsmålet blir så om det er adgang til å gjøre unntak fra dette prinsippet. 
 
I § 5–11 første avsnitt, siste setning, er det gitt en regel om adgang til å avtale «andre 
ordninger» for slikt samarbeid enn lovens modell for partssammensatte utvalg. Dette kan da 
bare gjøres med tilslutning fra minst ¾ av de tilsatte. Det har vært omdiskutert hvor vid 
denne fullmakten er, om den bare gjelder alternative modeller som ikke skal oppfattes som 
partssammensatte utvalg etter loven, og ikke modifiseringer av reglene om 
sammensetningen av et slikt utvalg. 
 
Justisdepartementet har i uttalelsen nevnt ovenfor lagt til grunn at denne fullmakten i loven 
også omfatter det å avtale en annen sammensetning av dette utvalget enn angitt i loven. Og 
her omtaler man eksplisitt den konsekvens at man kan avtale at også medlemmer av 
administrasjonens ledelse skal kunne velges inn. Departementet begrunner sitt standpunkt 
slik: 

«Det kan innvendes mot et slikt standpunkt at en dermed åpner for unntak fra sentrale 
regler i loven, herunder § 14 nr. 1 bokstav b om at administrasjonssjefen er utelukket 
fra å bli valgt bl.a. til kommunens faste utvalg. … Vi ser imidlertid dette som en naturlig 
konsekvens av at loven, nettopp ved behandling av saker som gjelder forholdet 
mellom kommunen eller fylkeskommunen som arbeidsgiver og de ansatte, åpner for 
avvikende løsninger, herunder løsninger som går ut på at arbeidsgiverrollen ivaretas 
av administrasjonen.» 

 
Dette er et standpunkt som har fått økt betydning etter at vi i kommuneloven 2018 § 5-1, i 
innledningen, har fått en bestemmelse der det fastslås at alle folkevalgte organer «skal 
opprettes etter bestemmelsene i denne loven eller etter bestemmelser om slike organer i 
andre lover». 
 
Kommunestyret eller fylkestinget må altså ha en særlig hjemmel for å gå utenfor rammen av 
de generelle reglene om hvilke folkevalgte organer kommunen eller fylkeskommunen skal 
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ha. Det betyr at hvis ikke den særlige regelen i § 5–11 om adgang til å vedta «andre 
ordninger» gir hjemmel for slike avvik fra «normalmodellen», vil man ikke kunne opprette et 
kollegialt organ der sammensetningen avviker fra det som ellers følger av loven, herunder 
forbudet mot å velge kommunedirektør eller tilsatte i lederstilling inn i et folkevalgt organ. 
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Hvem signerer kontrakten når kontrollutvalget skal granske? 
Kommunal Rapport 16.12.2019 

 
Kontrollutvalget skal få ekstern hjelp til å gjennomføre en undersøkelse, men så er 
spørsmålet om hvem som kan signere en slik anskaffelseskontrakt. 
Jan Fridthjof Bernt mener det her må legges avgjørende vekt på kontrollutvalgets 
selvstendige posisjon når det gjelder valg og gjennomføring av undersøkelser.  
  
 
SPØRSMÅL: Kommunestyret har vedtatt at kontrollutvalget skal gjennomføre en 
(hendelsesbasert) undersøkelse. Selve undersøkelsen skal gjøres av en ekstern leverandør. 
I kommunestyrets vedtak framgår det at kontrollutvalget skal hente inn tilbud fra minst tre 
leverandører. 
 
Kontrollutvalgets sekretariat har ansvaret for den administrative og praktiske delen av 
anskaffelsen. Kontrollutvalget foretar valg av leverandør. 
 
Hvem er rette vedkommende til å skrive under kontrakten mellom den valgte leverandøren 
og kontrollutvalget? Er det ordfører, kommunedirektør, kontrollutvalgets leder, eller leder for 
kontrollutvalgets sekretariat? 
  
 
SVAR: Slik jeg ser det, må det her legges avgjørende vekt på kontrollutvalgets selvstendige 
posisjon når det gjelder valg og gjennomføring av undersøkelser, innenfor de økonomiske 
rammene som kommunestyret har fastsatt for utvalgets virksomhet. 
Kommunestyret har gitt kontrollutvalget fullmakt til å iverksette en undersøkelse og knyttet 
betingelser til hvordan man skal organisere denne, men derfra og ut er det utvalget som har 
ansvaret for å gjennomføre undersøkelsen. Utvalget kan ikke instrueres verken av 
kommunedirektør, ordfører eller kommunestyre når det gjelder utførelsen av oppdraget innen 
den gitte rammen. 
 
Også valg av leverandør av undersøkelsen er utvalgets ansvar. Jeg vil derfor mene at det er 
kontrollutvalgets leder som skal underskrive kontrakten, med medunderskrift fra 
sekretariatsleder, som ansvarlig saksbehandler. 
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Kommune nekter å følge Sivilombudsmannen - opprettholder advarsel 
Skrevet av: Susanne Azevedo Stirø, advokatfullmektig Advokatfirma Raugland 
Publisert 06.12.2019 (Artikkelen stod på trykk i Utdanning 14/2019) 

 
Arbeidstakere har, på lik linje med andre, ytringsfrihet. Ytringsfriheten er vernet i Grunnloven 
og er en grunnleggende menneskerettighet. 
 
Samtidig har en arbeidstaker også lojalitetsplikt over arbeidsgiver, som innebærer at 
arbeidstakeren skal avstå fra handlinger eller opptreden som kan skade arbeidsgiverens 
interesser. Både styringsretten og arbeidsmiljøloven kan gi grunnlag for arbeidsrettslige 
reaksjoner dersom lojalitetsplikten brytes. 
 
En arbeidstaker vil kunne bli identifisert med arbeidsgiveren, slik at det som sies av 
arbeidstakeren kan bli oppfattet som arbeidsgiverens uttalelser og handlinger. Følgelig vil det 
kunne oppstå et spenningsforhold mellom ytringsfriheten og lojalitetsplikten. 
 
Dette spenningsforholdet var nylig oppe i en sak for Sivilombudsmannen. En 
ungdomsskolelærer var blitt ilagt en advarsel for en kommentar hun skrev i et kommentarfelt 
på Facebook. Arbeidsgiver mente at kommentaren tilkjennega manglende forståelse for 
lærerrollen, og at den ikke var forenelig med formålsbestemmelsen til opplæringsloven, som 
læreren var forpliktet til å opptre i samsvar med. Arbeidstakeren var uenig, og mente at 
advarselen utgjorde et urettmessig inngrep i ytringsfriheten henne 
 
Offentlig ansatte har vid adgang til å ytre seg offentlig 
Sivilombudsmannen oppstilte som utgangspunkt at arbeidsgiver ikke kan reagere på en 
offentlig ansatts ytringer, med mindre det foreligger en åpenbar risiko for skade på 
arbeidsgiverens legitime og saklige interesser. Offentlige ansatte har vid adgang til å gi 
offentlig uttrykk for meningene sine, også om arbeidsgiveren oppfatter ytringene som 
uønskede, uheldige eller ubehagelige. Etter en konkret vurdering ba så Sivilombudsmannen 
kommunen om å vurdere saken på nytt og trekke tilbake advarselen. Det forelå ikke 
holdepunkter for at læreren i undervisningssituasjonen ikke hadde opptrådt på en 
tillitsvekkende måte. Sivilombudsmannen mente at ytringen på Facebook var i kjerneområdet 
for ytringsfriheten, og at lærerens lojalitetsplikt ved fremsettelsen av ytringer først og fremst 
gjaldt i undervisningssituasjonen. Her var ytringen fremsatt på lærerens fritid. Samtidig har 
Høyesterett slått fast at ytringer utenfor undervisningssituasjonen kan få betydning for 
forholdet mellom ytringsfrihet og lojalitetsplikt dersom de er «egnet til å bryte ned det 
omdømme og den tillit som det er nødvendig at en lærer har». 
 
Kommunen trosser Sivilombudsmannen 
Det spesielle med denne saken er at kommunen på tross av Sivilombudsmannens uttalelse, 
nå velger å opprettholde advarselen til læreren. 
 
Selv om Sivilombudsmannens uttalelser ikke er juridisk bindende, så har Stortinget forutsatt 
at forvaltningen skal rette seg etter dem. 
 
Sivilombudsmannen skal påse at forvaltningen ikke utøver urett mot den enkelte, og er viktig 
for å sikre tillit til forvaltningen. Det kan derfor virke svært uheldig dersom forvaltingen ikke 
innretter seg etter ombudsmannens uttalelser. Sivilombudsmannen nyter stor respekt og det 
er ytterst sjeldent at uttalelsene hans ikke følges. 
 
Som en hvilken som helst annen styringsrettsbeslutning, så kan rettmessigheten av en 
advarsel bringes inn for domstolene. Etter at det ble klart at kommunen ikke vil trekke tilbake 
advarselen til læreren, har Sivilombudsmannen kommunisert at han er innstilt på å anbefale 
søksmål. I så fall vil læreren vil få fri rettshjelp i saken. 
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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 

Avdeling 
Kommunalavdelingen 

Saksbehandler 
Jan Gabriel Gabriel 
22 24 72 19 

Innføring av en felles nasjonal tilsynskalender  

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil med dette brevet informere kommuner og 

fylkeskommuner om nye regler i kommuneloven om samordning av statlig tilsyn med 

kommunesektoren, og om innføring av en felles nasjonal tilsynskalender fra 2020. 

 

Kommunelovens regler om samordning av tilsyn  

Fylkesmannen har siden 2007 hatt i oppgave å samordne det statlige tilsynet med 

kommunene og fylkeskommunene. Alle statlige tilsynsmyndigheter har plikt til å la seg 

samordne av fylkesmannen. Reglene om samordning av tilsyn gjelder både for tilsyn med 

kommuneplikter (de pliktene kommunen og fylkeskommunen har i egenskap av å være 

kommune og fylkeskommune) og aktørplikter (de pliktene kommunen og fylkeskommunen 

har på lik linje med andre aktører). Det er planlagte tilsyn som skal samordnes av 

fylkesmannen. Reglene om tilsyn er videreført og presisert i kapittel 30 i den nye 

kommuneloven som trådte i kraft i oktober 2019. 

 

Samordning av statlig tilsyn med kommuner og fylkeskommuner skal bidra til at statlige 

tilsynsmyndigheter er koordinerte i sitt møte med kommunesektoren. Samordningen skal 

videre legge til rette for at tilsynsbelastningen på enkeltkommuner ikke blir for stor, og bidra 

til å hindre dobbeltarbeid.   

 

Den nye kommuneloven stiller nå tydeligere krav til både fylkesmannens 

samordningsoppgave og til den enkelte tilsynsmyndighet. Loven gir blant annet 

fylkesmannen mulighet for å sette frister for når andre statlige tilsynsmyndigheter skal sende 

inn sine tilsynsplaner for kommende år. Det er også lovfestet at statlige tilsynsmyndigheter i 

sin planlegging, prioritering og gjennomføring av tilsyn skal ta hensyn til både det samlete 

Ifølge liste   

 

 

Deres ref 

 

Vår ref 

20/290-2 

Dato 

13. januar 2020 
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Side 2 
 

statlige tilsynet med den enkelte kommune og fylkeskommune og til relevante 

forvaltningsrevisjonsrapporter i kommuner og fylkeskommuner.  

 

Tilsynskalender – verktøy for samordning av statlig tilsyn med kommunesektoren  

Fylkesmannen og andre statlige tilsynsmyndigheter vil fra i år ta i bruk en felles nasjonal 

tilsynskalender. Tilsynskalenderen vil være et praktisk verktøy for den samordningsoppgaven 

som følger av kommuneloven. 

  

Tilsynskalenderen ligger på https://tilsynskalender.fylkesmannen.no. Det ligger også lenke til 

den på fylkesmannen.no.  

 

Tilsynskalenderens formål er å legge til rette for samordning av statlige tilsyn med 

kommunesektoren, og samordning mellom tilsyn og forvaltningsrevisjoner, jf. kommuneloven 

§§ 30-6 og 30-7. Tilsynskalenderen vil gradvis fylles med innhold ved at fylkesmannen og 

andre tilsynsmyndigheter legger inn sine planlagte tilsyn. Gjennom tilsynskalenderen vil 

kommunen og fylkeskommunen få en oversikt over tilsynsaktiviteter, og fra 2021 vil dette 

omfatte alle de planlagte tilsynene. Kalenderen vil være et verktøy i den dialogen som skal 

være mellom fylkesmann og kommune i forbindelse med planlagte tilsyn.  

 

For at tilsynskalenderen skal fungere etter intensjonen må også kommunene og 

fylkeskommunene ta den i bruk. Kommunene vil gjennom kalenderen blant annet kunne 

kommunisere med fylkesmannen om aktuelle datoer for tilsyn. Det vil også bli lagt til rette for 

at kontrollutvalgssekretariatene kan registrere planlagte og gjennomførte 

forvaltningsrevisjoner i tilsynskalenderen. Denne løsningen vil komme på plass i løpet av 

våren 2020.  

 

Tilgangen til kalenderen er rollebasert. Første gang man skal ta kalenderen i bruk, må det 

søkes om en rolle. De som kan få roller i kalenderen er: kommuner, fylkeskommuner, statlige 

tilsynsetater, fylkesmannen som samordningsinstans og kontrollutvalgssekretariatene.  

Nærmere informasjon om rolletildeling og innlogging finnes i vedlagte brosjyre om 

kalenderen, og på fylkesmannen.no. Når datoene er samordnet av fylkesmannen, vil de 

planlagte tilsynene være synlig i den offentlige løsningen.  

 

Kalenderen er utviklet av Fylkesmannen i Møre og Romsdal og Fylkesmennenes 

fellesadministrasjon på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 

Fylkesmennenes fellesadministrasjon vil gi teknisk brukerstøtte og Fylkesmannen i Møre og 

Romsdal vil gi faglig brukerstøtte. Kontaktinformasjon for brukerstøtte ligger på startsiden i 

tilsynskalenderen.  
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Side 3 
 

Vi minner også om vårt nyhetsbrev Kommunalnytt, hvor departementet orienterer om mange 

aktuelle saker for kommunesektoren. Kommunalnytt er å finne på denne nettsiden, hvor man 

også kan tegne abonnement til dette nyhetsbrevet: 

https://www.regjeringen.no/no/dokument/dep/kmd/nyhetsbrev-fra-

kmd/kommunalnytt/id2360628/ 

 

 

Med hilsen 

 

 

Sølve Monica Steffensen (e.f.) 

ekspedisjonssjef 

 

 

Siri Halvorsen 

avdelingsdirektør  

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 

 

Kopi 

 

Arbeidstilsynet 

Arkivverket 

Datatilsynet 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 

Forum for Kontroll og Tilsyn 

Fylkesmannen i Agder 

Fylkesmannen i Innlandet 

Fylkesmannen i Møre og Romsdal 

Fylkesmannen i Nordland 

Fylkesmannen i Oslo og Viken 

Fylkesmannen i Rogaland 

Fylkesmannen i Troms og Finnmark 

Fylkesmannen i Trøndelag 

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark 

Fylkesmannen i Vestland 

Fylkesmennenes fellesadministrasjon 

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 

Kartverket 

Kommunesektorens organisasjon 

Kystverket 

Mattilsynet 

Miljødirektoratet 

Norges Kommunerevisorforbund 

Statens helsetilsyn 

Utdanningsdirektoratet 
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www.fkt.no  

 
Dag 1 
 

 

Tirsdag 3. juni 2020 

 

 
09.00  

 

 

Registrering med enkel frokost for tilreisende samme dag 

 

 
10.00  

 

 
Velkommen til fagkonferansen  
 
Styreleder Benedikte Muruvik Vonen, FKT 

 

 
10.05  
 

 
Åpningsinnlegg 
 
Ikke avklart 
 

 
10.30 
(inkl. tid til spørsmål) 

 
Norsk barnevern i internasjonalt søkelys  
 
Direktør Mari Trommald, Bufdir  
 

 
11.20 

 
Pause 

 
11.30 
 

 
Kontrollutvalet – restavfall etter kommunevalet? 
 
 
Kontrollutvalgsleder Ivar Mork, Ulstein kommune 
 

 
12.00  

 

Lunsj 

 

 
13.00  
 

 

 
Kontrollutvalget og ordføreren  

 

 
Ordfører Jon Ivar Nygård, Fredrikstad kommune  
 

 

13.30  

 

 
Kontrollutvalget og rådmannen  

 

 
Rådmann og nestleder i Norsk Rådmannsforum Tone Marie Nybø Solheim 
 

 
14.00 

 

Pause 

 

 
14.10  

 

 

Paneldebatt: kontrollutvalgsleder, tidl. ordfører og rådmann 

 

Debattleder Marit Gilleberg, Tolga kommune 
 

 
14.30 

 

Pause før årsmøtet 
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ÅRSMØTE 2020 I FKT 

 

14.30 – 14.45 Pause og registrering til årsmøte 2020 

 

14.45 – 16.30 Årsmøte 2020 

 

17.00 – 20.00 Utflukt til Eidsvollsbygningen 

 

Aperitiff: ca. 20.15 
Middag: 20.30 

Felles middag på hotellet 

 

 

 

 
 
Dag 2 

 
Onsdag 4. juni 2020 
 

09.00  
(inkl. spørsmål fra 
salen) 

 
Kommunene og arbeidsmiljøloven  
 
Direktør Trude Vollheim, Arbeidstilsynet  

 
09.45 
 

 
Pause 
 

10.00  
(inkl. spørsmål fra 
salen) 

 
Hvordan kan vi få til bedre samordning mellom statlig tilsyn og 
forvaltningsrevisjon? 
 
Fagdirektør Petter Lodden, fylkesmannen i Vestfold og Telemark  
 

 
10.45 
 

 
Pause/utsjekking 
 

11.00  
(inkl. spørsmål fra 
salen) 

 
Selskapskontroll av et regionalt bompengeselskap (Ferde AS) 
Manager Frode Løvlie, Deloitte 
 

11.45 
 
Pause 
 

 
12.00  

 
Et skråblikk på kontroll og tilsyn 
 
Tidl. fylkesmann Sigbjørn Johnsen 
 

 
12.50  

 
Avslutning 
 
Styreleder Benedikte Muruvik Vonen, FKT 
 

13.00  
 

Lunsj 
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www.fkt.no  

PRAKTISK INFORMASJON 

 

INFORMASJON OM ÅRSMØTET 

Årsmøtet er åpent for alle, men det er kun medlemmer i Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) som har 

tale-, forslags- og stemmerett. 

Medlemmer som har saker til årsmøtet, eller forslag om vedtektsendringer, må sende disse til 

sekretariatet innen seks uker før årsmøtet, altså innen 22. april 2020. 

Styret sender ut sakspapirene senest to uker før årsmøtet, innen 20. mai 2020. 

Dersom din kommune/ditt sekretariat ikke er medlem i FKT, men ønsker å møte på årsmøtet med 

stemmerett, må innmelding skje innen 20. mai 2020. 

Leder i valgkomiteen: Frank Willy Djuvik, tidl. kontrollutvalgsleder i Sogn og Fjordane fylkeskommune 

| Frank.willy.djuvik@gmail.com | Mobil: 926 26 976   

Ønsker du mer informasjon eller medlemskap i FKT? Se nettsiden www.fkt.no eller kontakt 

sekretariatet: Generalsekretær Anne-Karin Femanger Pettersen: Tlf. 414 71 166,  fkt@fkt.no 

 

FØR MIDDAG  
 
I år inviterer vi til en utflukt til Eidsvollsbygningen der vi får en omvisning. Bygningen ble pusset opp i 

forbindelse med 200-års jubileet og Carsten Ankers interiør med rekonstruerte tapet og farger, 

tekstiler og inventar er rekonstruert. Kanskje dukker pris Christian Frederik opp. 

Husk å registrere din interesse for utflukten når du melder deg på. 
 

 

INFORMASJON OM HOTELLET, parkering mm. 

Quality Airport Hotel Gardermoen 
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www.fkt.no  

PÅMELDING 

 

Påmelding via særskilt skjema på FKTs nettside: www.fkt.no 

Bindende påmelding innen tirsdag 8. april 2020. Det tas forbehold om endringer i programmet. 

Ved avbud etter at påmeldingsfristen har gått ut, blir det belastet et administrasjonsgebyr på  

kr 500 i tillegg til eventuelle kostnader FKT får til hotellet. Avbud siste 14 dager før konferansen  

gir full deltakeravgift. 

DELTAKERAVGIFT 

• Deltakelse med overnatting (helpensjon): Kr 6 800 (Ikke medlem kr 7 200)  

• Deltakelse uten overnatting, sosialt program og middag (dagpakke): Kr 5 150 

(Ikke medlem kr 5 550) 

• FKT har reservert rom på konferansehotellet. Tildeling ut fra mottatt påmelding (først til mølla). 

• Ekstra overnatting fra 2.-3. juni 2020: Kr 1 145 
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Eventuelt  

Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Orkland kommune 11.02.2020 08/20 
 
Saksbehandler Eva J. Bekkavik 
Arkivkode FE - 033, TI - &17 
Arkivsaknr 20/2 - 2 

 
Forslag til vedtak 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
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Godkjenning av protokoll fra dagens møte  

Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Orkland kommune 11.02.2020 09/20 
 
Saksbehandler Eva J. Bekkavik 
Arkivkode FE - 033, TI - &17 
Arkivsaknr 20/2 - 3 

 
Forslag til vedtak 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 11.02.2020, godkjennes. 
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