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Orientering om slamhåndtering i Frøya kommune
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
22.01.2020

Saknr
01/20

Saksbehandler Torbjørn Berglann
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
19/43 - 9
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.
Saksutredning
Kontrollutvalget har det siste året hatt flere orienteringer om kommunens håndtering av en
sak som gjelder slamhåndtering i kommunen. I utvalgets orientering den 27.2.19 (sak 5/19)
vedtok utvalget at de ønsker å holdes oppdatert om saken. Følgelig orienterer rådmannen i
dagens kontrollutvalgsmøte.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta redegjørelsen til orientering.
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Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurderinger for plan for
forvaltningsrevisjon
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
22.01.2020

Saknr
02/20

Saksbehandler Torbjørn Berglann
Arkivkode
FE - 217, TI - &30
Arkivsaknr
20/73 - 1
Forslag til vedtak
1. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge utarbeidet risiko- og
vesentlighetsvurdering for Frøya kommune.
2. Arbeidet har en timeramme på 60 timer og skal sendes sekretariatet innen
26.02.2020.
3. Kontrollutvalget ber sekretariatet iverksette de øvrige tiltakene 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. Sekretaritatet 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, 22.01.2020: 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, 11.03.2020: 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, 13.05.2020: 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
vesentlighetsvurderingen.
Vurdering og konklusjon
Gjennom den skisserte prosessen får kontrollutvalget gjort seg nytte av den samlede
kompetansen i revisjon og sekretariat. Prosessen sikrer også et godt grunnlag for
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kontrollutvalgets prioriteringer med en rimelig ressursbruk. Prosessen bidrar til at
planarbeidet blir politisk forankret og synliggjør samtidig kontrollutvalgets rolle som
kommunestyrets kontrollorgan. Sekretariatet vil på denne bakgrunnen anbefale at
kontrollutvalget slutter seg til den skisserte prosessen og bestiller en risiko- og
vesentlighetsvurdering for forvaltningsrevisjon fra Revisjon Midt-Norge. I tillegg bør
sekretariatet legge til rette for den prosessen ved å invitere de nevnte aktørene til neste
møte.
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Bestilling av forvaltningsrevisjon - valg av tema
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
22.01.2020

Saknr
03/20

Saksbehandler Torbjørn Berglann
Arkivkode
FE - 217, TI - &30
Arkivsaknr
16/105 - 11
Forslag til vedtak
Saken blir lagt fram uten innstilling.
Vedlegg
Plan for forvaltningsrevisjon Frøya 2019-2020
Saksopplysninger
Kontrollutvalget bør bestille en forvaltningsrevisjon i løpet av første halvår 2020 for å være
garantert leveranse inneværende år. Forut for bestillingen må kontrollutvalget ta stilling til
hvilket område/tema i plan for forvaltningsrevisjon det vil undersøke. Sekretariatet vil deretter
lage en sak til neste møte med bestilling. Revisor leverer forslag til prosjektplan i mai kan
levere rapport fra undersøkelsen høsten -20. I årsplanen er det lagt opp til ny bestilling av
forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll i oktober. Bestillingen vil da ha utgangspunkt i den nye
planen for forvaltningsrevisjon, som trolig blir vedtatt i kommunestyret i juni.
Utgående plan for forvaltningsrevisjon (vedlagt) ble rullert i 2019, slik at risikovurderingene
som ligger til grunn for planen fortsatt er aktuelle. Det avtroppende kontrollutvalget ferdigstilte
planen, men har ikke bestilt noen av prosjektene. Kontrollutvalget står dermed fritt til å velge
hvilket tema det vil undersøke. Planen har forslag til overordnede problemstillinger for hvert
tema, disse er veiledende, ikke bindende. Kontrollutvalgets medlemmer kan foreslå egne
problemstillinger.
Ved bestilling av forvaltningsrevisjon kan det være nyttig å sette seg inn i hvilke revisjoner
som er utført de siste årene. En slik oversikt finnes i det avtroppende kontrollutvalgets
rapport fra valgperioden, som ble lagt fram i forrige møte.
Vurdering
Kontrollutvalgets medlemmer bør vurdere hvilke tema/områder i plan for forvaltningsrevisjon
det er størst behov for å få undersøkt, og be sekretariatet forberede bestilling til neste møte.
Saken blir lagt fram uten innstilling.
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Om forvaltningsrevisjon
Kontrollutvalget er ansvarlig for å påse at:1
det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet,
måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og
forutsetninger
Det som vil kunne være relevant å se på i en forvaltningsrevisjon er om:2
•

Forvaltningen bruker ressurser til å løse oppgaver som samsvarer med
kommunestyrets vedtak og forutsetninger

•

Forvaltningens ressursbruk og virkemidler er effektive i forhold til målene som er satt
på området

•

Regelverket etterleves

•

Forvaltnings styringsverktøy og verktøy er hensiktsmessige

•

Beslutningsgrunnlaget fra administrasjonen til de politiske organene samsvarer med
offentlige utredningskrav

•

Resultatet i tjenesteproduksjonen er i tråd med kommunestyret eller fylkestingets
forutsetninger og/eller om resultatene for virksomhet er nådd

Forvaltningsrevisjon er derfor et viktig verktøy for kommunens øverste politiske organ for å
føre tilsyn og kontroll med kommunens totale forvaltning og de resultater som oppnås.
Utarbeidelse av plan for forvaltningsrevisjon
Kommunestyret er oppdragsgiver for forvaltningsrevisjonen. For å sikre at revisjonen som
utføres er i tråd med kommunestyrets ønsker og behov, skal det vedtas en egen plan for
forvaltningsrevisjon, hvor det er angitt prioriteringer for en gitt periode.3 Denne planen er
utarbeidet for perioden 2019-2020.
Denne planen er en rullering av plan for forvaltningsrevisjon 2017-2018 basert på
dokumentet overordnet analyse fra oktober 2016, utarbeidet av Kontrollutvalgssekretariat
Midt-Norge IKS. Dette innebærer at områdene oppført i planen fra 2017-2018 som enda ikke
er revidert, er videreført i denne planen.
Gjennomføring av forvaltningsrevisjonene
Kommunens revisor er Revisjon Midt-Norge SA. De vil stå for den praktiske utføringen av
forvaltningsrevisjonsprosjektene. Prosjektene utføres i tråd med kommuneloven § 78,
forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner og RSK 001 Standard for
forvaltningsrevisjon vedtatt av Norges Kommunerevisorforbund.
Med bakgrunn i planen skjer konkretisering av prosjektene i kontrollutvalgsmøte før
bestilling. Dersom kontrollutvalget finner det nødvendig, kan de fravike planen, etter
godkjenning i kommunestyret.
Oppfølging og rapportering
Revisor rapporterer til kontrollutvalget om resultater av gjennomført forvaltningsrevisjon.4
Videre er kontrollutvalget tillagt ansvar for å rapportere om sitt arbeid til kommunestyret.
Dette gjøres fortløpende etter gjennomførte revisjoner.
1

kommuneloven § 77
forskrift om revisjon § 7 første ledd
3 kontrollutvalgsforskriften § 10
4 forskrift om revisjon § 8
2
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Områder for forvaltningsrevisjon
Her angis aktuelle områder for forvaltningsrevisjon, med forslag til mulig innretning på
prosjektene. Prosjektene er vurdert på bakgrunn av risiko- og vesentlighetsvurderingene i
den overordnede analysen.
Det er også tatt hensyn til områder der det har vært gjennomført lite forvaltningsrevisjon
tidligere år. Det er videre tatt hensyn til om forvaltningsrevisjon anses å være et godt
virkemiddel til å forbedre kvaliteten på området. Områdene er satt opp i uprioritert
rekkefølge, og det kan være hensiktsmessig at kontrollutvalget får delegert myndighet fra
kommunestyret til å prioritere hvilke områder som skal revideres perioden.

Område
Styring og internkontroll
Kommunen har over år hatt problemer med økonomistyringen. Flere rapporter fra
forvaltningsrevisjon har anbefalt tiltak for å styrke internkontrollen. I en
forvaltningsrevisjon om styring og internkontroll kan revisjonen undersøke de
overordnede systemene for kommunen som helhet, eller avgrense den til ett eller flere
tjenesteområder, eller virksomheter. En relevant overordnet problemstilling vil være
om rådmannen har etablert en nødvendig internkontroll.

Bruk av avvikssystem
Frøya kommune har anskaffet et kvalitets- og avvikssystem, Compilo (tidligere
Kvalitetslosen). Slike systemer benyttes til å identifisere områder for forbedring. Av
kommunens egne rapporter går det fram at systemet brukes i varierende grad. En
forvaltningsrevisjon kan belyse hvorvidt det er etablert en felles forståelse for hvordan
systemet skal brukes, hvordan avviksmeldingene håndteres og hvordan systemet blir
brukt i forbedringsarbeidet. Det er sannsynligvis hensiktsmessig å begrense
forvaltningsrevisjonen til ett tjenesteområde og da helse og omsorg.

Barnevern - kvalitet og saksbehandling
Arbeidspresset i barnevernstjenesten i Frøya kommuner har tidvis vært høyt og det har
vært mange utskiftinger blant medarbeiderne. En forvaltningsrevisjon kan legge
hovedvekten på andre forhold enn de Fylkesmannen har tilsyn med, for eksempel
rekruttering, tilrettelegging av arbeidet, forebyggende og tverretatlig samarbeid og andre
relevante forhold. Selv om Fylkesmannen fører tilsyn med barnevernet kan det likevel
være av interesse å belyse forhold som grenser opp mot Fylkesmannens tilsyn.
Kontrollutvalget må ta stilling til dette i forbindelse med en eventuell bestilling.

Næringsutvikling
Næringslivet på Frøya er svært avhengig av oppdrettsnæringen, dette medfører stor
sårbarhet for Frøya-samfunnet ved en eventuell krise i næringen. Kommunen driver
næringsutvikling gjennom eierskapet i Blått kompetansesenter AS og gjennom
næringsfondet. I en forvaltningsrevisjon kan det være aktuelt å belyse hvordan
kommunen bruker disse kanalene til å påvirke utviklingen av andre næringer. I
forbindelse med tildeling av midler kan det også være aktuelt å undersøke om denne
skjer i tråd med lover og god forvaltningsskikk.
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Kulturplan 2014-2019
Kulturområdet er i liten grad lovregulert, derfor er det sjelden gjenstand for
forvaltningsrevisjon. Frøya kommune har en ambisiøs kulturplan for planperioden
2014-2019, som inneholder både overordnete og mer konkrete målsetninger. Det vil
være interessant å undersøke måloppnåelsen på kulturfeltet og hvordan kulturplanen
er satt ut i livet siden den ble vedtatt.
Teknisk avdeling – plan og drift
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Kontrollutvalgets arbeid med å påse at kommunens regnskaper blir
betryggende revidert
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
22.01.2020

Saknr
04/20

Saksbehandler Torbjørn Berglann
Arkivkode
FE - 216
Arkivsaknr
19/225 - 4
Forslag til vedtak
Kontrollutvalget tar informasjonen fra Revisjon Midt-Norge til orientering.
Vedlegg
Revisors uavhengighetserklæring
Frøya kommune.pdf
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 revisjon. 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 veileder 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
· Etterlevelseskontroll
Møte 4 – Nov/des. Revisor deltar i møtet
· Revisjonsstrategi
· Oppdragsansvarlig revisors vurdering av hensiktsmessig revisjon
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·

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. Det gjelder for eksempel revisors uavhengighetserklæring, som blir
lagt fram i dagens møte. I løpet av året vil årshjulet være i takt med i aktivitetene i
kontrollutvalget.
I dagens møte blir regnskapsrevisors uavhengighetserklæring lagt fram for utvalget. I tillegg
får utvalget engasjementsbrevet, en klargjøring av revisjonsoppdraget. Begge deler legges
fram til orientering.
Vurdering og konklusjon
Veilederen til FKT er et godt utgangspunkt for kontrollutvalgets arbeid med å ivareta "påseansvaret" 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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Referatsaker
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
22.01.2020

Saknr
05/20

Saksbehandler Torbjørn Berglann
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
20/92 - 3
Forslag til vedtak:
Referatsakene tas til orientering.
Vedlegg
Utdrag fra protokoll fra kommunestyremøte 19.12.19
Hva betyr det at avstemmingsresultatet skal inn i møteboka
Inhabil som følge av generelle regler man selv har fordel av
Saksopplysninger
Disse sakene blir lagt fram:
• Utdrag fra protokoll fra kommunestyremøte 19.12.19
• Hva betyr det at avstemmingsresultatet skal inn i møteboka
• Inhabil som følge av generelle regler man selv har fordel av
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204/19
Unntatt offentlighet 011 §13 jf. fvl §13
UTTIAN NÆRINGSOMRÅDE - AVTALE
Vedtak:
Rådmann gis fullmakt til å ferdigstille avtalene med «Skarsvaag Boats» og «Servicebrøgga» om
festeavtale på Uttian næringsområde, basert på resultatet fra forhandlingsutvalgets møter med
interessentene.
Avtalen legges fram for formannskapet til godkjenning.
Enstemmig.
Kommunestyrets behandling i møte 19.12.19:
Rep. OlafReppe ba om vurdering av sin habilitet da han er grunneier i området.
Rep. Hege Vikaskag tiltrer wider behandling av Reppes habilitetsspørsmål og tiltrer under behandling av saken.
Rep. Olaf Reppe ble enstemmig vurdert inhabil.
Rep. Berit Flåmo ba om vurdering av sin habilitet da Nordhammervik næringsområde, der hennes mann har
næring, refereres i saken.
Rep. Berit Flåmo ble enstemmig vurdert habil.
Rep. Nils Jørgen Karlsen erklærte seg inhabil da han er saksbehandler i saken.
Møtet lukkes etter Kl § 11.5 3 avsnitt. Pkt. b)
Innstilling:
Rådmann gis fullmakt til å ferdigstille avtalene med «Skarsvaag Boats» og «Servicebrøgga» om festeavtale på
Uttian næringsområde, basert på resultatet fra forhandlingsutvalgets møter med interessentene.
Avtalen legges fram for formannskapet til godkjenning.

205/19
BUDSJETT FOR KONTROLLARBEIDET 2020
Vedtak:
1. Kommunestyret vedtar budsjett for kontrollarbeidet for 2020 med en ramme på kr 1.173.500
2. Kontrollutvalgets budsjett er utarbeidet etter dagens reglement
3. Godtgjørelse av kontrollutvalgets leder settes til 3,6 % av Ordførerens godtgjørelse.
Godtgjørelsesreglementet oppdateres ihht til vedtak.
4. Kommunestyret ber rådmannen endre kontrollutvalgets budsjett i henhold til punkt to.
Enstemmig.
Kommunestyrets behandling i møte 19.12.19:

Rep. Vida Zubaite Bekken ba om vurdering av sin habilitet da hennes svigerfar er leder i
Kontrollutvalget.
Rep. Vida Zubaite Bekken ble enstemmig vurdert habil.
5
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Følgende forslag til endring i pkt. 3 i vedtak ble fremmet av borgelig gruppe:

3. Godtgjørelse av kontrollutvalgets leder settes til 3,6 % av Ordførerens godtgjørelse.
Godtgjørelsesreglementet oppdateres ihht til vedtak.
Enstemmig.
Kontrollutvalgets innstilling.

3. Kontrollutvalgets leder skal fortsatt ha godtgjørelse tilsvarende andre utvalgsledere, dette for å
framheve viktigheten av kontrollutvalget arbeid.
Falt enstemmig.
Innstilling:

1. Kommunestyret vedtar budsjett for kontrollarbeidet for 2020 med en ramme på kr 1.173.500
2. Kontrollutvalgets budsjett er utarbeidet etter dagens reglement
3. Kontrollutvalgets leder skal fortsatt ha godtgjørelse tilsvarende andre utvalgsledere, dette for å
framheve viktigheten av kontrollutvalget arbeid.
4. Kommunestyret ber rådmannen endre kontrollutvalgets budsjett i henhold til punkt to.

206/19
RÅDMANNS ORIENTERING

Budsjett 2020, økonomiplan 2020 - 2024
20 stk skal være på frivililgsentralen julaften (12 i fjor)
Kommunen har mottatt en anonym julegave fra en privat næringsaktør på kr 125 000 kr. Øremerket til
barnefamilier.
NAV har fordelt midlene slik at 19 familier, derav 23 voksne og 32 barn får en ekstra pengegave til jul.
I tillegg har frivilligsentralen hatt en ringerunde til lokalt næringsliv og samlet inn ca 73 000 kr som skal
brukes til å supplere «julekorga» - dette vil si at det kjøpes inn mat til familier og julegaver til de minste
som utdeles til de som trenger dette.

207/19
BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2020 - 2023

Vedtak:
1.

Formannskapets forslag til budsjett for 2020 vedtas slik det fremgår av spesifisert driftsbudsjett
og investeringsbudsjett med vedlegg og handlingsplandokument. Første år i handlingsplanen
vedtas som budsjett for 2020 for alle rammeområdene.

2. Kommunestyret slutter seg til formannskapets forslag til økonomiplan med handlingsprogram
2020 - 2023, med følgende endringer
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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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Eventuelt
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
22.01.2020

Saknr
06/20

Saksbehandler Torbjørn Berglann
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
20/92 - 2
Forslag til vedtak
Saken legges fram uten innstilling.
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Godkjenning av møteprotokoll
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
22.01.2020

Saknr
07/20

Saksbehandler Torbjørn Berglann
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
20/92 - 1
Forslag til vedtak
Møteprotokollen godkjennes.
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