Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Malvik kommune
Arkivsak:

20/384

Møtedato/tid:

15.09.2020 kl. 15:30

Møtested:

Eiendomsservice i rådhus 3 og formannskapssalen, rådhuset

NB! Møtet begynner med en orientering om Eiendomsservice kl. 15:30.
Adresse: Rådhus 3, Reidar Jenssens gate 8.
Saksbehandling i formannsskapssalen fra ca. kl. 16:45.
Møtet avvikles for åpne dører, i tråd med kommuneloven § 11-5.
Forfall og spørsmål om habilitet, meldes til Konsek Trøndelag IKS v/ Torbjørn Berglann på
telefon 400 67 058, eller e-post: torbjorn.berglann@konsek.no
Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Trondheim, 09.09.2020

Frank Arne Hammer (sign.)
Leder av kontrollutvalget

Torbjørn Berglann
rådgiver for kontrollutvalget
Konsek Trøndelag

Kopi: Varamedlemmer, ordfører, rådmann og Revisjon Midt-Norge SA
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Orientering om Eiendomsservice
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
15.09.2020

Saknr
25/20

Saksbehandler Torbjørn Berglann
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
20/388 - 2
Forslag til vedtak
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.
Saksopplysninger
Kontrollutvalget legger enkelte av sine møter til kommunale virksomheter eller bedrifter som
kommunen har eierandeler i. Formålet med besøkene er ikke å føre kontroll, men å bli kjent
med kommunens virksomhet. Administrasjonen vil orientere om utfordringer, om
satsingsområder og om virksomhetens planer på kort og litt lengere sikt.
Konklusjon
Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Orientering om oppfølging av tilsyn fra Arkivverket
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
15.09.2020

Saknr
26/20

Saksbehandler Torbjørn Berglann
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
20/388 - 1
Forslag til vedtak
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.
Saksopplysninger
Kontrollutvalget ble orientert om Arkivverkets tilsyn med kommunens arkiver den 9.6.20, sak
21/20. Arkivverket påpekte flere avvik og ga kommunen frist til 16.3.20 med å lage en
handlingsplan for å lukke avvikene. Avvikene skulle lukkes innen 30.7.20, med unntak av et
krav om arkivdeponering, som skal lukkes innen 1.2.2022.
Rådmannen kommer i møtet og orienterer om status for lukkingen av avvikene.

Orientering om eiendomsskatten
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
15.09.2020

Saknr
27/20

Saksbehandler Torbjørn Berglann
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
20/388 - 3
Forslag til vedtak
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.
Saksopplysninger
Kontrollutvalget har bedt rådmannen om å redegjøre for disponeringen av eiendomsskatten
(møte 9.6.2020, sak 19/20). Rådmannen orienterer i møtet.
Konklusjon
Sekretariatet legger til grunn av kontrollutvalget ikke behøver å foreta seg noe på bakgrunn
av redgjørelsen og derfor kan ta saken til orientering.

Forenklet etterlevelseskontroll av innkjøpsområdet
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
15.09.2020

Saknr
28/20

Saksbehandler Torbjørn Berglann
Arkivkode
FE - 216
Arkivsaknr
20/162 - 6
Forslag til vedtak
Kontrollutvalget tar revisors uttalelse til orientering.
Vedlegg
Revisors uttalelse - forenklet etterlevelseskontroll 2019
Saksopplysninger
Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen
foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak (kommuneloven § 23-2 første
ledd bokstav b). Som følge av dette ansvaret skal kontrollutvalget også påse at det
gjennomføres forenklet etterlevelseskontroll av forvaltningen jf. kommuneloven § 24-9.
Formålet med forenklet etterlevelseskontroll er, innenfor en begrenset ressursramme, å
forebygge svakheter og sikre at kommunens økonomiforvaltning følger bestemmelser og
vedtak på økonomiområdet. Det bygger opp under god økonomiforvaltning, åpenhet og tillit
til forvaltningspraksis. Revisor skal gjennom enkle kontrollhandlinger fange opp vesentlige
svakheter i sentrale deler av økonomiforvaltningen. Kontrollhandlingene kan gjøres på
områder hvor brudd har særlige økonomiske konsekvenser, eller i særlig grad svekker tilliten
til økonomiforvaltningen; etterlevelse av regelverk for finansforvaltning, offentlig støtte,
offentlige anskaffelser, selvkostregelverket og tilskudd til private barnehager.
Revisor utfører forenklet etterlevelseskontroll med moderat sikkerhet i samsvar med
kommuneloven og revisjonsstandarder. Moderat sikkerhet defineres slik: klart lavere enn
betryggende sikkerhet, men skal øke de tiltenkte brukernes tillit til informasjonen i en grad
som er klart høyere enn ubetydelig.
For regnskapsåret 2019 har revisor gjennom kontrollert om kommunen foretar sine innkjøp i
samsvar med regelverket. Innkjøpsområdet er valgt etter en risiko- og
vesentlighetsvurdering. Stikkprøvene dekker innkjøp som finansieres over både drifts- og
investeringsregnskapet. Stikkprøvene har ikke gitt indikasjoner på at kommunen ikke følger
regelverket.
Revisor vil orientere i møtet.
Vurdering og konklusjon
Attestasjonsuttalelsen er en del av kontrollutvalgets rutinemessige oppfølging av
kommunens økonomiforvaltning. Kontrollutvalgets sekretariat anbefaler at revisors uttalelse
tas til orientering.

F,øRevisjon
-

Bidrar til forbedring

Midt-Norge

Til kontrollutvalget i Malvik kommune

Revis¡on Midt-Norge SA

Brugata 2
7715 Steink¡er
Org

nr: 919 902 310

mva

Bank: 4270 18 38658

M

post@revisjonmidtnorge.no

T

+47 907 30 300

UAVH ENG IG REVISORS ATTESTASJ ONSUTTALE LSE OM ETTERLEVE LS E AV

BESTEMMELSER OG VEDTAK FOR øKONOMIFORVALTNINGEN.
Vi har utført et attestasjonsoppdrag som skal gi moderat sikkerhet, i forbindelse med Malvik kommunes
etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen på følgende områder:
Kontroll av etterlevelse av gjennomført konkurranse i samsvar med krav i forskrift om anskaffelser, hvor
vi kontrollerer om kommunen
Har dokumentert at det er gjennomført konkurranse for anskaffelser som dekkes av
anskaffelsesforskriften del l, dvs. for kontrakter med en anslått verdi som er lik eller
overstiger 100 000 kroner ekskl. mva.
Har dokumentert at det er gjennomført konkurranse for anskaffelser som dekkes av
anskaffelsesforskriften del ll, dvs. for kontrakter med en anslått verdi på minst 1,3 millioner
kroner ekskl. mva

1.

2.

Vi har kontrollert totalt

I

anskaffelser fra driftsregnskapet og 6 anskaffelser fra investeringsregnskapet.

Vi har kontrollert perioden fra 0'1.01.19-10.10.19.
Kriterier er hentet fra: Anskaffelsesforskriften del I og del ll
Ledelsens ansvar for etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen
Kommunedirektøren er ansvarlig for å etablere administrative rutiner som sørger for at
økonomiforvaltningen utøves i tråd med bestemmelser og vedtak, og at økonomiforvaltningen er
gjenstand for betryggende kontroll.
Vår uavheng ig het og kvalitetskontroll
Vi har utført oppdraget i samsvar med etiske retningslinjer for revisjonsselskapet, som inneholder
uavhengighetskrav og andre krav basert på grunnleggende prinsipper om integritet, objektivitet, faglig
kompetanse og tilbørlig aktsomhet, fortrolighet og profesjonell opptreden.
I samsvar med internasjonal standard for kvalitetskontroll (ISOC 1 Kvalitetskontroll for revisjonsfirmaer
som utfører revisjon og forenklet revisorkontroll av regnskaper samt andre attestasjonsoppdrag og
beslektede tjenester) har Revisjon Midt-Norge SA et tilstrekkelig kvalitetskontrollsystem, herunder
dokumenterte retningslinjer og rutiner for etterlevelse av etiske krav, faglige standarder og krav i
gjeldende lovgivning og annen regulering.

Våre oppgaver og plikter
Vår oppgave er å avgi en uttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen
på grunnlag av bevisene vi har hentet inn. Vi har utført vårt attestasjonsoppdrag med moderat sikkerhet

i

samsvar med 'kommunelovens regler og RSK 301 Forenklet etterlevelseskontroll med
økonomiforvaltningen. Standarden krever at vi planlegger og gjennomfører oppdraget for å oppnå
moderat sikkerhet for hvorvidt det foreligger vesentlige feil eller mangler ved etterlevelse av
bestemmelser og vedtak i kommunens økonomiforvaltning på det området vi har foretatt forenklet

etterlevelseskontroll.

Vi baserer oppgaven på en risiko- og vesentlighetsvurdering som legges frem for kontrollutvalget.
Attestasjonsoppdrag som skal gi moderat sikkerhet i henhold til RSK 301, innebærer å utføre handlinger
for å innhente bevis for at bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen etterleves. Typen,
tidspunktet for og omfanget av de valgte handlingene er gjenstand for revisors skjønn. Moderat sikkerhet
har klart lavere sikkerhetsgrad enn betryggende sikkerhet, og vi gir derfor ikke uttrykk for samme nivå
av sikkerhet som i en revisjonsberetning.

Vi mener at vi har innhentet tilstrekkelig og hensiktsmessig bevis som grunnlag for vår konklusjon.

Konklusjon
Basert på de utførte handlingene og innhentede bevis er vi ikke blitt oppmerksomme på noe som gir
oss grunn til å tro at Malvik kommune ikke i det alt vesentlige har etterlevd bestemmelsene som gjelder
for doku mentasjon av gjen nomført kon

ku

rranse.

Denne uttalelsen er utelukkende utarbeidet for å gi kontrollutvalget et bedre grunnlag for å ivareta sitt
påse-ansvar med økonomiforvaltningen og til Malvik kommunes informasjon, og er ikke nødvendigvis
egnet til andre formå|.

im, 31.08.

ner
Oppdragsansvarlig revisor

Kopi:

Kommunedirektøren

Økonomiplan for kontrollutvalget 2021-24 med budsjett for 2021
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
15.09.2020

Saknr
29/20

Saksbehandler Torbjørn Berglann
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
20/36 - 6
Forslag til vedtak
Kontrollutvalget slutter seg til økonomiplan for 2021-2024 og budsjettforslag for 2021 og
legger det fram for kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret vedtar økonomiplan for kontrollarbeidet for 2021-2024 med budsjett for 2021
med en ramme på kr 1.716.500.
Vedlegg
Økonomiplan for kontrollarbeidet 2021-2024 med budsjett for 2021
Saksopplysninger
I forskrift om kontrollutvalg og revisjon, paragraf 2, står det at kontrollutvalget skal lage
forslag til budsjett for kontrollarbeidet i kommunen. Kontrollutvalgets budsjettforslag skal
følge formannskapets budsjettinnstilling til kommunestyret.
Godtgjørelser og kontrollutvalgets drift
Kontrollutvalgets budsjett omfatter godtjørelser, utgifter til driften av utvalget samt utgifter for
kjøp av sekretariatstjenester for kontrollutvalget og kjøp av revisjonstjenester.
Budsjettforslaget for godtgjørelser er uforandret da stortingsrepresentantenes grunnlønn er
holdt uendret i 2020. Vi har lagt til grunn at kontrollutvalget avvikler 6 møter i året.
Forslaget for kontrollutvalgets egen virksomhet i 2021 er basert på budsjettet for 2020 + tre
prosent. Størstedelen av midlene går til kompetanseheving og medlemskap i Forum for
kontroll og tilsyn, en organisasjon for kontrollutvalg og deres sekretariat. Det er lagt inn en
årlig økning på kontrollutvalgets driftsutgifter på 3 prosent i økonomiplanperioden.
Kontrollutvalgets sekretariat
Malvik kommune er deltaker i Konsek Trøndelag IKS og kjøper sekretariatstjenester for
kontrollutvalget hos selskapet. Representantskapet i Konsek Trøndelag IKS vedtok
budsjettet for 2021 på møte den 21.04.2020. Budsjettet er basert på en honorarmodell som
er vedtatt i representantskapet.
Kjøp av revisjonstjenester
Kommunestyret er deltaker i Revisjon Midt-Norge SA og kjøper revisjonstjenester fra
selskapet. Budsjett for 2021 og økonomiplan 2021-2024 er basert på et foreløpig
budsjettvedtak fra 21.04.2020. Endelig budsjett for 2021 fastsettes i årsmøtet 26.10.2020.
Budsjett 2021
Den totale rammen for kontrollarbeidet blir etter dette kr 1.716.500. Det er en økning på om
lag kr 35.000, som utgjør 2 prosent. Detaljert budsjett for 2021 og økonomiplan for 20212024 følger vedlagt.
Konklusjon

Kontrollutvalgets sekretariat foreslår en budsjettramme på kr 1.716.500 for kontrollarbeidet
for 2021. Rammen inkluderer kjøp av revisjons- og sekretariatstjenester. Vi anser budsjettet
for å være nøkternt samtidig som det gir et realistisk bilde av de forventede utgiftene for
kontrollutvalgets virksomhet i kommende år.

Detaljert budsjett for kontrollarbeidet for 2021
Budsjettforslag Regnskap pr.
Budsjett
Regnskap
Konto
2021
31.8.20
2020
2019
1010 FAST LØNN
16 000
15 980
1058 TELEFONGODTGJØRELSE
4 000
2 667
4 000
4 000
1068 TREKKPLIKTIG KJØREGODTGJØRELSE
206
1080 GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE
47 500
99 459
42 251
90 606
1082 TAPT ARBEIDSFORTJENESTE
7 000
7 000
1090 PENSJONSPREMIE KLP
5 421
1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT
9 500
14 400
10 527
13 368
Sum - godtgjørelse
84 000
116 526
85 179
108 180
1102 ABONN. PÅ AVISER , TIDSKRIFTER
2 500
2 125
2 000
2 125
1116 BEVERTNING
4 000
655
4 000
3 790
1125 DIV.TJENESTEKJØP
6 000
1126 KONFERANSEAVG.,OVERNATTING
20 000
18 300
19 506
1150 OPPLÆRING, KURS
4 500
3 995
1151 OPPHOLDSUTGIFTER DELTAKELSE KURS
3 219
1160 BILGODGJØRELSE(OPPGAVEPL.)
3 000
3 060
1 344
1178 REISEUTGIFTER M/MVA.KOMP.
6 000
6 000
5 983
1196 KONTINGENTER
9 000
9 000
8 168
8 000
Sum drift - kontrollutvalget
49 000
18 994
47 528
40 748
1375 Kjøp av sekretariatstjenester
329 500
160 000
320 000
1 192 998
1375 Kjøp av revisjonstjenester
1 254 000
798 849
1 229 000
336 614
Sum - kjøp av tjenester
1 583 500
798 849
1 549 000
1 529 612
Netto
1 716 500
934 369
1 681 707
1 678 540
Økonomiplan for 2021-2024
Godtgjørelse/lønn
Kontrollutvalgets drift
Kjøp, sekretariatstjenester
Kjøp, revisjonstjenester
Sum

2021
84 000
49 000
329 500
1 254 000
1 716 500

2022
84 000
50 500
339 500
1 280 000
1 754 000

2023
84 000
52 000
349 500
1 306 000
1 791 500

2024
84 000
53 500
360 000
1 333 000
1 830 500

Referatsaker
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
15.09.2020

Saknr
30/20

Saksbehandler Torbjørn Berglann
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
20/384 - 1
Forslag til vedtak:
Referatsakene tas til orientering.
Vedlegg
Utsatt levering av rapport
Høringsbrev - forslag til lov om midlertidig unntak fra kommuneloven og lov om
interkommunale selskap
Høringsnotat - forslag til lov om midlertidige unntak fra forbud mot fjernmøter
Særegne forhold som kan svekke tilliten avgjør habiliteten
Administrasjonen kan holde tilbake dokumenter fra politikerne
Saksopplysninger
Disse sakene blir lagt fram i møtet:
1. Forsinket levering av rapport fra forvaltningsrevisjon av barneverntjenesten
2. Forslag til lov om midlertidig unntak fra forbud mot fjernmøter
3. Jan F. Bernt om:
a. Særegne forhold som kan svekke tilliten avgjør habiliteten
b. Administrasjonen kan holde tilbake dokumenter fra politikerne

Bidrar til forbedring

Kontrollutvalget i Malvik kommune
v/ Konsek Trøndelag IKS, Torbjørn Berglann

Kontaktperson:

Merete M. Montero
Dato og referanse:

24.06.2020

Revisjon Midt-Norge SA
Brugata 2
7715 Steinkjer
Org, nr,: 919 902 310
Bank: 4270 18 38658

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

FORVALTNINGSREVISJON BARNEVERN – LEVERING AV RAPPORT
Revisor ønsker med dette å gi en orientering til kontrollutvalget i Malvik kommune vedrørende
pågående forvaltningsrevisjon om barnevern.
Fastsatt frist for levering av forvaltningsrevisjonen er 30. august 2020.
På grunn av corona-situasjonen vil levering av rapport bli forsinket. Revisor vil orientere sekretær om
status og forventet levering tidlig høst.

Med vennlig hilsen

Merete M. Montero

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor

Direkte  476 38 548 eller  merete.montero@revisjonmidtnorge.no

Brevet er signert elektronisk

Utsatt levering

Signers:
Name

Method

Date

Montero, Merete Myklebust

BANKID

2020-06-24 12:11

This document package contains:
- Closing page (this page)
-The original document(s)
-The electronic signatures. These are not visible in the
document, but are electronically integrated.

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Ifølge liste

Deres ref

Vår ref

Dato

20/4520-1

7. september 2020

Høringsbrev - forslag til lov om midlertidig unntak fra kommuneloven og
lov om interkommunale selskaper
Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslår i det vedlagte høringsnotatet en
midlertidig lov med ett unntak fra kommuneloven og ett unntak fra lov om interkommunale
selskaper (IKS-loven).
Som følge av koronapandemien er det behov for fortsatt å legge særskilt til rette for en
forsvarlig og fleksibel møteavvikling, både i folkevalgte organer i kommuner og
fylkeskommuner og i interkommunale selskaper. De midlertidige lovendringene skal bidra til
dette.
Departementet foreslår for det første at folkevalgte organer kan holde fjernmøter også i de
tilfellene møtene skal lukkes. For det andre foreslår departementet at organer i
interkommunale selskap skal kunne holde fjernmøter og benytte elektronisk signatur på
møteprotokollene.
Forslagene er en videreføring/gjeninnføring av midlertidig lovgivning med tiltak for å avhjelpe
konsekvensene av covid-19. Bestemmelsene bør komme på plass raskt for at de skal kunne
gjelde i den perioden det er behov for denne type unntak. Departementet sender derfor
forslagene på en begrenset høring med kort høringsfrist.
Høringsuttalelser skal avgis digitalt på www.regjeringen.no/id2740397. Dette gjøres under
"send inn høringssvar nederst på denne siden". Alle kan avgi høringsuttalelse. Vi gjør
oppmerksom på at høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og vil bli publisert på
høringssiden.

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
Erland Aamodt
22 24 68 28

Høringsfristen er mandag 14. september 2020.

Med hilsen

Ragnhild Spigseth (e.f.)
kst. avdelingsdirektør
Erland Aamodt
utredningsleder
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer
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1 Innledning og bakgrunnen for forslaget
Som følge av koronapandemien foreslo Kommunal- og moderniseringsdepartementet en
midlertidig lov om unntak fra kommuneloven, IKS-loven og partiloven, se Prop. 69 L (2019–
2020). Stortinget sluttet seg til de fleste av forslagene, jf. lovvedtak 68 (2019–2020). Den
midlertidige loven oppheves 16. september.
Departementet fastsatte også en midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter i
folkevalgte organer for å begrense spredning av Covid-19 (forskrift 13. mars 2020 nr. 277 ).
Forskriften gjaldt frem til 1. august, og departementet bestemte før sommeren at den ikke
skulle forlenges. Kommunene ble informert om beslutningen gjennom brev om saken.
Departementet har vurdert om det er bestemmelser i den midlertidige loven og den
midlertidige forskriften som bør videreføres eller gjeninnføres. Disse vurderingene er
bakgrunnen for dette høringsnotatet.
Kommuneloven regulerer både kommunenes og fylkeskommunenes virksomhet. For å
forenkle fremstillingen bruker departementet i det følgende kommunen som felles
betegnelse for kommunen og fylkeskommunen, hvis ikke noe annet fremgår av
sammenhengen. På samme måte omtaler departementet bare kommunale organer, selv om
fremstillingen også gjelder for tilsvarende fylkeskommunale organer.

2 Innspill til lovarbeidet
Departementet har mottatt en henvendelse fra Samfunnsbedriftene, som ber om en
forlenget adgang for interkommunale selskaper til å kunne holde fjernmøter og bruke
elektronisk signatur. De peker blant annet på den usikre smittesituasjonen fremover. Når det
gjelder muligheten til elektronisk signatur, viser de til at å innhente fysiske signaturer pr. post
tar lang tid, særlig etter at antall postombæringsdager nå er redusert. Det er derfor fortsatt
behov for å kunne benytte elektronisk signatur.
Departementet har også mottatt enkelte skriftlige og muntlige henvendelser om eventuell
forlengelse av den midlertidige fjernmøteforskriften, som opphørte 1. august 2020. Flere av
henvendelsene gjelder særlig adgangen til å ha alle lukkede møter som fjernmøter, inkludert
møter som skal lukkes på grunnlag av taushetsplikt. Departementet har derfor foretatt en
fornyet vurdering av om noen av bestemmelsene bør gjeninnføres.

3 Utvidet adgang til å gjennomføre lukket møte som fjernmøte
3.1 Gjeldende rett
Kommuneloven § 11-7 inneholder regler om fjernmøter i folkevalgte organer. Bestemmelsen
fastsetter i første ledd at kommunestyret selv kan beslutte at folkevalgte organer i
kommunen skal ha adgang til å holde møter som fjernmøter. Dette gjelder alle folkevalgte
organer, inkludert kommunestyret.
Ifølge andre ledd innebærer et fjernmøte at deltakerne ikke sitter i samme lokale, men at de
via tekniske hjelpemidler likevel kan se, høre og kommunisere med hverandre. At loven sier
at deltakerne ikke sitter i samme lokale, betyr at ikke samtlige deltakere sitter i samme
lokale. Det er naturligvis ikke noe forbud mot at flere deltakere sitter i samme lokale i et
fjernmøte.
Det at ikke samtlige deltakere sitter i samme lokale er en avgjørende forskjell fra alminnelige
(fysiske) møter, hvor samtlige deltakere skal være samlet i et lokale. Også når det er tale om
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at bare ett medlem skal sitte i et annet lokale, vil det i så tilfelle være å anse som et
fjernmøte.
For øvrig fremgår det av andre ledd kravene som ellers gjelder for møter, også gjelder for
fjernmøter.
I bestemmelsens tredje ledd fremgår det at et møte som skal lukkes etter 11-5 andre ledd,
ikke kan holdes som fjernmøte. I § 11-5 bestemmes det at et folkevalgt organ skal vedta å
lukke et møte
- når det skal behandle en sak som angår arbeidstakers tjenstlige forhold, eller
- når det behandler en sak som inneholder opplysninger som er omfattet av lovbestemt
taushetsplikt
Et kommunestyre eller et annet folkevalgt organ kan altså ikke ha fjernmøte når det skal
behandle en sak som faller inn under en av disse strekpunktene. Hvis møtet lukkes etter §
11-5 tredje ledd, så kan derimot møtet holdes som et fjernmøte. § 11-5 tredje ledd er den
bestemmelsen som sier når et møte kan lukkes.

3.2 Departementets vurderinger og forslag
I forslaget til ny kommunelov drøftet departementet hvilken adgang det bør være til å holde
fjernmøter og hvilke hensyn som gjør seg gjeldende, se Prop. 46 L (2017–2018) pkt. 17.4.8
på side 159. Vi viser også til kommunelovutvalgets drøftelse i NOU 2016: 4 pkt. 16.4.5 på
side 183-184.
Bakgrunnen til at kommuneloven ikke åpner for fjernmøter når organet skal behandle enten
taushetsbelagte opplysninger eller en arbeidstakers tjenstlige forhold, er risikoen knyttet til at
disse opplysningene skal tilflyte andre enn organets medlemmer. Dette vil kunne skje for
eksempel hvis det er noen andre til stede i det rommet den folkevalgte deltar digitalt i fra, og
som kan høre hva som sies under møtet. Det kan også ligge en risiko i tekniske løsninger,
som gjør at uvedkommende kan logge seg på fjernmøtet.
Departementet mener disse risikoelementene fortsatt er relevante, men mener de i seg selv
ikke taler avgjørende for en midlertidig lovendring som innebærer at også disse sakene skal
kunne behandles i et fjernmøte. Departementet forventer at folkevalgte er sitt ansvar bevisst
hvis fjernmøtet skal behandle slike saker ved å påse at ingen familiemedlemmer eller andre
uvedkommende oppholder seg i samme rom som den folkevalgte under behandlingen av
saken.
Når det gjelder risikoen for at uvedkommende får logget seg på fjernmøtet på en uberettiget
måte, vil departementet peke på at dette og andre former for hacking o.l alltid vil utgjøre en
risiko for offentlige organers oppbevaring og behandling av taushetsbelagte opplysninger.
Departementet forventer at kommuner som ønsker å behandle slike saker i et fjernmøte
benytter tekniske løsninger med høy grad av sikkerhet.
Departementet ønsker derfor å gi kommunene og de folkevalgte organene den fleksibiliteten
som ligger i en utvidet adgang til å holde fjernmøter. Dette er naturligvis særlig aktuelt under
den pågående koronapandemien, hvor det er større behov for å avvikle møter som
fjernmøter.
Etter dette vil departementet foreslå en midlertidig lovbestemmelse som gir folkevalgte
organer adgang til å gjennomføre fjernmøter også i de tilfellene møtet er lukket etter
kommuneloven § 11-5 andre og tredje ledd. Dette innebærer at § 5 i den nå opphevede
fjernmøteforskriften (omtalt over) gjeninnføres. Møter som kan lukkes etter kommuneloven §
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11-5 tredje ledd kan etter gjeldende rett avholdes som fjernmøter og trengs ikke reguleres
særskilt i denne midlertidige loven.

4 Adgang til fjernmøter og elektronisk signatur i
interkommunale selskaper
4.1 Gjeldende rett
4.1.1

Adgang til fjernmøter

Lov om interkommunale selskaper (IKS-loven) regulerer blant annet organiseringen av og
saksbehandlingen i organer i interkommunale selskaper.
Et interkommunalt selskap skal både ha et representantskap og et styre, jf. IKS-loven §§ 6
og 10. Representantskapet er selskapets øverste myndighet, og behandler blant annet
selskapets regnskap, budsjett og økonomiplan. Selskapet skal også ha et styre som blant
annet har ansvaret for forvaltningen av selskapet. Dersom et interkommunalt selskap skal
avvikles, skal representantskapet oppnevne et avviklingsstyre.
Saksbehandling i representantskapet, styret og avviklingsstyret skal gjennomføres i møter,
jf. IKS-loven §§ 8, 11 og 33. Loven gir ikke hjemmel for å gjennomføre fjernmøter. I
forarbeidene til IKS-loven forutsettes det at møter i representantskapet skal være fysiske
møter med alle representantene til stede. Departementet har i en tolkningsuttalelse åpnet for
at styremøter kan gjennomføres ved fjernmøter, men altså ikke gitt samme åpning for
representantskapet.
Midlertidig lov om unntak fra kommuneloven, IKS-loven og partiloven (tiltak for å avhjelpe
konsekvensene av utbruddet av Covid-19) § 4 første ledd gir unntak fra IKS-lovens
alminnelige regel frem til 16. september 2020 slik at møtene kan avholdes som fjernmøter.
4.1.2

Adgang til elektronisk signatur

Det er krav om at det skal føres protokoll for møtene, jf. IKS-loven §§ 9, 12 og 33. For
protokoller fra møter i representantskapet er det krav om at den underskrives av møteleder
og to av representantskapets medlemmer. For protokoller fra møter i styret er det krav om at
protokollen underskrives av samtlige tilstedeværende styremedlemmer.
Midlertidig lov om unntak fra kommuneloven, IKS-loven og partiloven (tiltak for å avhjelpe
konsekvensene av utbruddet av Covid-19) § 4 andre ledd gir unntak fra IKS-lovens
alminnelige regel frem til 16. september 2020 slik at protokoll kan signeres med elektronisk
signatur.

4.2 Departementets vurderinger og forslag
Departementet viser til vurderingene som er foretatt i Prop. 69 L (2019–2020) side 13 og 14,
og mener disse fortsatt er dekkende. Slik departementet vurderer det, vil det for enkelte IKSer fortsatt kunne være behov for å holde fjernmøter av hensyn til å begrense risikoen for
smittespredning. Det samme gjelder for adgangen til å benytte elektronisk signatur, hvor det
fremstår som urimelig tungvint å kreve at protokollene må signeres fysisk.
Departementet foreslår en ny midlertidig lovbestemmelse som gir organer i interkommunale
selskaper adgang til å holde fjernmøter, og til å signere møteprotokoller elektronisk.
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5 Økonomiske og administrative konsekvenser
Bestemmelsene om unntak fra kommuneloven og IKS-loven har neppe nevneverdige
administrative eller økonomiske konsekvenser for kommunene.
Dersom interkommunale selskaper ønsker å benytte seg av fjernmøter i representantskapet
eller styret, slik forslaget legger opp til, kan det i noen tilfeller innebære
investeringskostnader for nødvendig utstyr i den grad man ikke allerede har anskaffet dette
som følge av den eksisterende midlertidige loven. Slike kostnader vil være beskjedne og må
dekkes innenfor ordinære budsjettrammer. Adgangen til å gjennomføre fjernmøter kan på
den andre siden medføre besparelser i reiseutgifter for medlemmer av selskapenes styrer og
representantskap. Dette vil imidlertid være beskjedne besparelser.

6 Merknader til de enkelte bestemmelsene
Til § 1 Utvidet adgang til å gjennomføre lukket møte som fjernmøte
Bestemmelsen utvider adgangen som folkevalgte organer har til å holde fjernmøter.
Bestemmelsen gir adgang til at alle lukkede møter kan holdes som fjernmøter. Det
innebærer at folkevalgte organer kan behandle saker som inneholder taushetsbelagte
opplysninger i fjernmøte. Det samme gjelder hvis organet skal behandle saker om en
arbeidstakers tjenstlige forhold. Møter som kan lukkes etter kommuneloven § 11-5 tredje
ledd kan etter gjeldende rett avholdes som fjernmøter og trengs ikke reguleres særskilt i
denne midlertidige loven.
Til § 2 Adgang til fjernmøter i interkommunale selskaper
Bestemmelsen gir i første ledd representantskapet, styret og avviklingsstyret i et
interkommunalt selskap adgang til å ha møter som fjernmøter. Bestemmelsen gjelder kun for
interkommunale selskaper opprettet etter reglene i IKS-loven. Av bestemmelsen går det
frem at kommuneloven § 11-7 og forskrifter gitt med hjemmel i § 11-7 fjerde ledd, gjelder
tilsvarende så langt de passer for fjernmøte i representantskapet, styret og avviklingsstyret i
et interkommunalt selskap.
Bestemmelsen gir i andre ledd adgang til at representantskapet, styret og avviklingsstyret
kan benytte elektronisk signatur for å signere protokoller fra møter.

7 Forslag til lov om midlertidige unntak fra kommuneloven
mv.
§ 1 Utvidet adgang til å gjennomføre lukket møte som fjernmøte
Folkevalgte organer kan gjennomføre møter også i de tilfellene møtet er lukket etter
kommuneloven § 11-5 andre ledd.
§ 2 Adgang til fjernmøter og elektronisk signatur i interkommunale selskaper
Representantskapet, styret og avviklingsstyret i interkommunale selskaper etter IKSloven kan gjennomføre møter som fjernmøter. Kommuneloven § 11-7 og forskrifter gitt med
hjemmel i § 11-7 fjerde ledd, gjelder tilsvarende så langt de passer.
Medlemmer av representantskapet, styret og avviklingsstyret kan benytte elektronisk
signatur for å signere protokoller fra møter.
§ 3 Lovens ikrafttredelse og opphevelse
Loven trer i kraft straks.
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Loven oppheves 1. juni 2021.
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Særegne forhold som kan svekke tilliten avgjør habiliteten
Kommunal Rapport 15.06.2020

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

Administrasjonen kan holde tilbake dokumenter fra
politikerne
Kommunal Rapport 29.06.2020

Burde ikke jeg som folkevalgt få oversendt alle dokumenter i en sak som mitt utvalg får til
behandling?
SPØRSMÅL: Jeg sitter i utvalg for helse og omsorg i min kommune. I listen over
referatsaker er saksdokumentet fjernet, da saken er unntatt offentlighet. Vi får vi bare en
muntlig orientering av etatssjefen.
Er det ikke riktig at vi som folkevalgte skal ha innsyn i hele saksbehandlingen, når vi skal
behandle saken?
SVAR: I kommuneloven § 11–3 første avsnitt, tredje setning, sies det at innkalling til møte i
folkevalgt organ «skal inneholde en liste over de sakene som skal behandles, og
dokumentene i sakene». «Dokumentene i sakene» er da det som legges fram for de
folkevalgte som grunnlag for saksbehandlingen. Det er kommunedirektøren eller den som er
ansvarlig for saksforberedelsen til vedkommende organ som setter sammen denne pakken –
saksforelegget – som så utgjør grunnlaget for det folkevalgte organets saksbehandling. Men
før det skal ordfører eller leder for det aktuelle folkevalgte organet ta stilling til om saken kan
behandles på grunnlag av de fremlagte dokumentene og dermed settes opp på saklisten i
innkallingen, se § 11–3 første setning.
Hvis det legges fram nye saksdokumenter etter utsendelsen av innkallingen, ved
ettersending eller i møtet, kan det ikke fattes vedtak i denne saken hvis møteleder eller en
tredel av medlemmene motsetter seg det, se § 11- 3, siste avsnitt, siste setning.
Dette er imidlertid begrensninger som ikke gjelder i referatsaker. De er administrasjonens
eller andre folkevalgte organers melding om det som er gjort eller skjedd på deres
saksområde. Som dette legges fram, er det rene orienteringer om faktiske forhold, om vedtak
av andre organer eller om pågående saksbehandling. Det vil da kunne stilles spørsmål eller
finne sted meningsutveksling på grunnlag av det som er forelagt, og administrasjonen eller
organets leder vil kunne supplere det fremlagte med muntlig informasjon. Men det kan ikke
treffes noe realitetsvedtak i slike saker. Da må det treffes vedtak om å sette saken på
saklisten som realitetssak, noe som bare kan gjøres hvis ikke en tredel eller møteleder
motsetter seg dette, se § 11–3 siste avsnitt, første setning.
Men det kan treffes vedtak som går på den videre saksbehandling, som at saken skal settes
opp til realitetsbehandling på neste møte, eller at man ønsker en mer utførlig redegjørelse for
saken til dette.
Administrasjonen har et visst spillerom når det gjelder hvilke dokumenter som skal følge
saken når den går til behandling i det folkevalgte organet.
For det første kan man holde tilbake dokumenter eller deler av dokumenter som avdekker
taushetspliktbelagt informasjon. De folkevalgte vil selv få taushetsplikt hvis de får slike
opplysninger, men forvaltningsloven § 13 pålegger taushetsplikt også overfor mottakere som
selv har dette – man skal hindre at «andre» får adgang til eller kjennskap til slike
opplysninger. Taushetspliktbelagte opplysninger kan riktignok «brukes for å oppnå det formål
de er gitt eller innhentet for, bl.a. kan brukes i forbindelse med saksforberedelse, avgjørelse,
gjennomføring av avgjørelsen, oppfølging og kontroll», men her ligger et underforstått krav
om at dette bare skal skje i det omfang dette er nødvendig for at mottakerne – her de
folkevalgte – skal kunne utøve sin funksjon. I tillegg vil administrasjonen normalt ikke

vedlegge egne interne dokumenter som er utarbeidet som ledd i saksbehandlingen der, se
her unntaksregelen i offentleglova § 14. Det de folkevalgte har krav på er dermed i
utgangspunktet et samlet saksforelegg som er uttrykk for «sluttført saksbehandling» i
administrasjonen, herunder alle relevante faktaopplysninger, innspill og synspunkter fra
parter og andre interesserte, samt administrasjonens egne sammenfattende vurderinger av
forholdet.
Men her har vi fått en ny bestemmelse i § 11–13 i kommuneloven 2018 som gir det
folkevalgte myndighet til å kreve fremlagt alle dokumenter i saken.
Hvis et dokument inneholder taushetspliktbelagte opplysninger, må krav om innsyn vedtas
med et flertall av organets medlemmer, og de delene av dokumentet som inneholder slike
opplysninger skal unntas – «sladdes» – hvis ikke dette er informasjon som «er nødvendig for
behandlingen av en konkret sak».
For alle andre dokumenter, herunder dokumenter som er unntatt fra innsyn etter
offentleglova som administrasjonens egne interne arbeidsdokumenter, er det derimot
tilstrekkelig at tre medlemmer av organet krever innsyn,
Disse nye bestemmelsene innebærer et radikalt skifte i forholdet mellom folkevalgte og
administrasjonen. Særlig viktig er her at så få som tre folkevalgte kan kreve innsyn i
administrasjonens interne saksdokumenter. Dette er en regel som vil kunne få betydelige
konsekvenser både for administrasjonens arbeidsform og for forholdet mellom folkevalgte og
administrasjon.

Eventuelt
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Malvik kommune
Saksbehandler Torbjørn Berglann
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
20/384 - 2
Forslag til vedtak
Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Møtedato
15.09.2020

Saknr
31/20

Godkjenning av møteprotokoll
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Malvik kommune
Saksbehandler Torbjørn Berglann
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
20/384 - 3
Forslag til vedtak
Protokollen godkjennes.

Møtedato
15.09.2020
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32/20

