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Saksopplysninger
Kontrollutvalget fikk forespørsel, datert 05.02.19, fra rådmann og ordfører om gjennomgang
av kommunens saksbehandling av Zephyr AS sin konsesjonssøknad for Innvordfjellet.
Kontrollutvalget behandlet forespørselen i hhv. sak 07 og 11/19. Det ble fattet slikt vedtak i
sistnevnte sak:
"1.Kontrollutvalget anbefaler at det foretas en undersøkelse av saksbehandling og evt.
konsekvenser i kommunens behandling av Zephyr sin konsesjonssøknad for Innvordfjellet.
2) Pga. at kommunen ikke har ledige forvaltningsrevisjonsressurser for 2019 legges saken
frem for kommunestyret med slik innstilling til vedtak:
1) Revisjon Midt-Norge SA bes om å gjennomføre en undersøkelse av saksbehandling og
evt. konsekvenser i kommunens behandling av Zephyr sin konsesjonssøknad for
Innvordfjellet jfr. henvendelse fra ordfører og rådmann datert 05.02.19.
2) Kostnaden ved undersøkelsen føres på funksjon 110 Kontroll og tilsyn og dekkes ved bruk
av disposisjonsfondet.
3) Kontrollutvalget gis fullmakt til å godkjenne revisors prosjektplan.
4) Endelig rapport legges frem for behandling i kommunestyret etter innstilling fra
kontrollutvalget."
Kommunestyret fattet så i sak 11/19 slikt vedtak:
1. Revisjon Midt-Norge SA bes om å gjennomføre en undersøkelse av
saksbehandling og evt. konsekvenser i kommunens behandling av Zephyr sin
konsesjonssøknad for Innvordfjellet jfr. henvendelse fra ordfører og rådmann datert
05.02.19.

2.Kostnaden ved undersøkelsen på inntil kr. 72.000,- dekkes ved bruk av
disposisjonsfondet og føres på funksjon 110 Kontroll og tilsyn.
3. Kontrollutvalget gis fullmakt til å godkjenne revisors eventuelle prosjektplan.

4. Endelig rapport legges frem for behandling i kommunestyret etter innstilling fra
kontrollutvalget. "
Undersøkelsen har sett på to problemstillinger:
1. Er det saksbehandlingsfeil ved kommunens behandling av Zephyr AS sin
konsesjonssøknad om vindkraft på Innvordfjellet?
2. Hvilke konsekvenser får det dersom det foreligger saksbehandlingsfeil?
Ut fra henvendelsene som har utløst undersøkelsen er ordførers habilitet vurdert og
undersøkt. Videre er det sett på gyldigheten av kommunestyrets vedtak om å inngå avtale
med Zephyr AS. Revisor har avgrenset prosjektet til å i utgangspunktet vurdere ordførers
habilitet ved forhandlingene med Zephyr AS. Jfr. kommunestyrets bestilling er det ikke sett
på kommunen som høringsinstans ved NVE`s behandling av konsesjonssøknaden(denne
avgjøres av NVE).
Undersøkelsen er basert på skriftlig materiale fra kommunen, samt intervju med ordfører,
rådmann og det tredje medlemmet av forhandlingsutvalget. Revisjonen har henvendt seg til
kommunens advokat og Zephyr AS om dokumentasjon, men har ikke mottatt dette.
Rapporten viser at ordfører påpekte overfor kommunestyret at han var grunneier og inhabil
ved behandling av saker vedr. vindkraftverk på Innvordfjellet. Dette ble ikke protokollført.
Kommunestyret oppnevnte ordfører som medlem av forhandlingsutvalget
Revisors vurdering er at ordfører ikke har deltatt i avgjørerlsen av saker som omhandler
vindkraft på Innvordfjellet. Videre vurderer revisor det slik at ordfører har bidratt med å
tilrettelegge grunnlaget for avgjørelsen vedr. avtalen med Zephyr AS og at han er part i
saken som grunneier. Til slutt vurderer revisor at kommunestyrets vedtak om å inngå avtalen
med Zephyr AS er gyldig.
Revisor konkluderer med at ordfører var inhabil ved deltakelsen i forhandlingsutvalget og at
kommunestyret burde funnet en annen representant i hans sted i forhandlingsutvalget.
Revisor konkluderer videre med at kommunestyrets vedtak om å inngå avtale med Zephyr
AS er gyldig og begrunner dette med at sannsynligheten for at utfallet av saken ville blitt det
samme selv om ordfører hadde vært erklært inhabil og ikke deltatt i forhandlingsutvalget.
Rapporten er levert fra revisjonen 20.12.2019. Rådmann og ordfører har levert uttalelser
hhv. 07.01. og 10.01.20, jfr. vedlegg. Revisor har mottatt uttalelsene uten at dette etter deres
mening har medført behov for endringer i rapporten.
Vurdering
Sekretariatet viser til rapportens vurderinger og konklusjoner. Jfr. vedtaket i kommunestyret
oversendes saken med innstilling fra kontrollutvalget til kommunestyret. Kontrollutvalget
anbefales å innstille til kommunestyret på at de tar rapporten til orientering, samt merke seg
vurderingene og konklusjonene vedr. ordførers habilitet og saksbehandlingen knyttet til
behandlingen av avtalen med Zephyr AS.
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RAPPORT
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SAMMENDRAG

Revisjon Midt-Norge fikk i oppdrag fra Flatanger kommunestyre, sak 11/19, å gjennomføre en
undersøkelse av kommunens saksbehandling av konsesjonssøknad fra Zephyr AS
vedrørende vindkraftutbygging på Innvordfjellet.
Revisjonen har gjennomført undersøkelsen ved å se på to problemstillinger:
1.

Er

det

saksbehandlingsfeil

ved

kommunens

behandling

av

Zephyr

AS

sin

konsesjonssøknad om vindkraft på Innvordfjellet?
2. Hvilke konsekvenser får det dersom det foreligger saksbehandlingsfeil?
Naturvernforbundet, rådmann og ordfører ønsker at ordførers habilitet skal vurderes. Det er
ikke kommet påstander om andre formelle saksbehandlingsfeil. Revisor har derfor avgrenset
prosjektet til å i utgangspunktet vurdere ordførers habilitet ved forhandlingene med Zephyr AS.
Det ble avtalt med kontrollutvalget at dersom det underveis i undersøkelsen dukket opp
mistanker om andre saksbehandlingsfeil, ville disse bli undersøkt nærmere. Det er ikke dukket
opp slike forhold.
Undersøkelsen er basert på skriftlig dokumentasjon fra kommunen, intervju med rådmann,
ordfører og det tredje medlemmet av forhandlingsutvalget. Intervjuene er verifisert. Videre har
revisor vært i kontakt med kommunens advokat og daglig leder av Zephyr AS. Revisor har ikke
mottatt dokumentasjon fra disse.
Revisor konkluderer med at ordfører var inhabil ved å delta i forhandlingsutvalget som
forhandlet om vindkraftutbygging på Innvordfjellet.
Videre konkluderer revisor med at kommunestyrets vedtak om å inngå avtale med Zephyr AS
er gyldig.
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MANDAT

1.1

Bakgrunnsinformasjon

I dette kapittelet gjennomgår vi bestilling, problemstillinger og bakgrunn for prosjektet.

Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) ga i vedtak av 12.12.2014 Zephyr AS konsesjon
til bygging og drift av et vindkraftverk på inntil 115 MW i området rundt Innvordfjellet i Flatanger
og Namdalseid kommuner.

Vedtaket

ble

påklaget

til Det kongelige olje –

og

energidepartementet (OED). Departementet behandlet klage fra Norges Miljøvernforbund,
Forum for Flatanger, Naturvernforbundet i Nord-Trøndelag, Vern Fosenhalvøya og Kari Merete
Andersen og Morten Kielland. Klagene mente at det ikke bør gis konsesjon til vindkraftverk,
og begrunnet dette med hensynet til landskap, friluftsliv, naturmangfold og sumvirkninger.
Habilitet var ikke et tema for klagebehandling. I vedtak av 22.03.2018 ble ikke klagen tatt til
følge.
Flatanger kommune har vært høringsinstans ved NVEs behandling av konsesjonssøknad.
Kommunestyret ga i 2013 kommunens forhandlingsutvalg i oppdrag å forhandle med Zephyr
AS om vindkraftutbygging på Innvordfjellet. I forhandlingsutvalget var ordfører, rådmann og
Arne Skorstad. I tillegg ble det engasjert en advokat til å bistå kommunen.
Forhandlingsutvalget forhandlet frem en avtale med Zephyr AS. Ordfører var leder av
forhandlingsutvalget.
Kommunestyret godkjente avtale mellom Flatanger kommune og Zephyr AS om utbygging og
drift av Innvordfjellet vindkraftverk i møte 10.04.2014, sak 17/2014. Ordfører fratrådte ved
behandlingen av saken med begrunnelse i inhabilitet. Han er grunneier i planområdet for
vindkraftutbyggingen. Grunneierne i planområdet har inngått en avtale med Zephyr AS om
økonomisk kompensasjon.
Naturvernforbundet sendte et brev til Revisjon Midt-Norge SA, datert 02.01.2019. I brevet
ønsker Naturvernforbundet at revisjonen ser nærmere på ordførers habilitet ved behandlingen
av Zephyr AS sin søknad om konsesjon for vindkraftutbygging på Innvordfjellet.
Naturvernforbundet peker på at ordfører har en dobbeltrolle som grunneier og ordfører, og at
han var inhabil ved forhandlingene med Zephyr AS. Naturvernforbundet har innhentet en
juridisk vurdering utført av Advokatfirmaet Endresen Brygfjeld Torall AS, som er vedlagt brevet.
Deres vurdering er at ordfører var inhabil til å forhandle avtalen med Zephyr AS.
I brev av 05.02.2019 til kontrollutvalget ber rådmann og ordfører kontrollutvalget om å ta en
gjennomgang av saksbehandlingen og konsekvensene av Flatanger kommune sin behandling
av Zephyr AS sin konsesjonssøknad. De skriver følgende om hvorfor henvendelsen blir sendt:

«Bakgrunn for henvendelsen fra ordfører og rådmann baserer seg på den spekulasjon og
språkbruk, med meget sterke beskyldninger mot ordfører og kommune som har utviklet seg i
sosiale media etter at henvendelsen fra Naturvernforbundet ble omtalt i media.»
Revisor har fått tilgang til et utvalg kommentarer fra grupper på Facebook. Det fremstår som
stor motstand mot vindkraftutbygging, og det er krasse beskyldninger mot ordfører.
Kontrollutvalget behandlet forespørselen fra rådmann og ordfører i møte 12.03.2019, sak
07/19. Det ble fattet følgende vedtak:
Kontrollutvalget anbefaler at det foretas en undersøkelse av saksbehandling og evt.
konsekvenser i kommunens behandling av Zephyr sin konsesjonssøknad for Innvordfjellet.
Pga. at kommunen ikke har ledige forvaltningsrevisjonsressurser for 2019 legges saken frem
for kommunestyret med slik innstilling til vedtak:

1. Revisjon Midt-Norge SA bes om å gjennomføre en undersøkelse av saksbehandling og

evt. konsekvenser i kommunens behandling av Zephyr sin konsesjonssøknad for
Innvordfjellet jfr. henvendelse fra ordfører og rådmann datert 05.02.19.
2. Kostnaden ved undersøkelsen føres på funksjon 110 Kontroll og tilsyn og dekkes ved

bruk av disposisjonsfondet.
3. Kontrollutvalget gis fullmakt til å godkjenne revisors prosjektplan.
4. Endelig rapport legges frem for behandling i kommunestyret etter innstilling fra

kontrollutvalget.

I møte 25.04.2019, sak 11/19, behandlet kommunestyret saken. Kommunestyret
vedtok kontrollutvalgets innstilling, men supplerte med en kostnadsramme på inntil
kr 72 000,-.

1.2 Problemstillinger
Kontrollutvalget har bedt revisor undersøke saksbehandling og eventuelle konsekvenser av
saksbehandling ved behandling av Zephyr AS sin konsesjonssøknad for Innvordfjellet. På

bakgrunn kommunestyrets bestilling oppstilles følgende problemstillinger, som utgangspunkt
for gjennomgangen og vurderingen:
1. Er det saksbehandlingsfeil ved kommunens behandling av Zephyr AS sin
konsesjonssøknad om vindkraft på Innvordfjellet?
2. Hvilke konsekvenser får det dersom det foreligger saksbehandlingsfeil?

1.3

Metode ved gjennomføring av undersøkelsen

Informasjonen i rapporten baserer seg på flere ulike kilder.
Revisor har gjennomgått sakspapirer og møteprotokoller for saken om vindkraftutbygging på
Innvordfjellet. Revisor har også fått tilgang til epost-utveksling mellom deltakerne i
forhandlingsutvalget og mellom forhandlingsutvalget og Zephyr AS.
Det er gjennomført intervju med rådmann, ordfører og den tredje personen som representerte
kommunen i forhandlingene med Zephyr AS.
Rådmannen

har

oppgitt

at

økonomikonsulent

var

tilstede

i

kommunestyret

når

forhandlingsutvalget ble gitt oppgaven. Revisor har per epost stilt økonomikonsulenten
spørsmål om ordførers habilitet ble tatt opp i forbindelse med at han skulle delta i
forhandlingsutvalget.
Revisor har sendt epost til kommunens advokat og daglig leder av Zephyr AS.
Rådmannen i Flatanger kommune har gitt samtykke til å oppheve advokatens taushetsplikt i
saken. Advokaten aksepterer ikke samtykke fra rådmannen og ber om samtykke fra ordfører
og kommunestyret for å gi informasjon til revisor. Av tidsmessige årsaker er ikke samtykke
innhentet.
Revisor har også vært i dialog med daglig leder av Zephyr AS. Han husker lite fra møtene,
men vil undersøke notater og eposter. Revisor har etterspurt tilbakemelding, men ikke mottatt
dette.

1.4

Habilitetsregelverket

Kommunene sin oppgave er å yte tjenester og drive myndighetsutøvelse og samfunnsutvikling
til beste for innbyggerne. Kommuner skal være effektive, tillitsskapende og bærekraftige. For
at kommunesektoren skal ha tillit og troverdighet, er det sentralt at de som er involvert i
kommunale beslutninger og saksbehandling opptrer tillitsvekkende og med høy etisk standard.
Kommuneloven og forvaltningsloven har regler om habilitet som skal ivareta dette. En
folkevalgt blir inhabil til å behandle en sak dersom vedkommende har en personlig tilknytning
til saken som kan skape tvil om at den folkevalgte vil behandle saken på en objektiv og upartisk
måte.
Ifølge juridisk teori er et viktig formål med habilitetsreglene å sikre at det ikke blir foretatt
uriktige avgjørelser fordi en folkevalgt tar utenforliggende hensyn ved forberedelsen eller
avgjørelsen av saken. Habilitetsreglene sikrer derfor partenes rettssikkerhet, ved at det blir
foretatt korrekte avgjørelser. Videre skal habilitetsreglene bidra til å opprettholde tilliten til de
som fatter avgjørelsene og til forvaltningen som helhet. Beslutningstakerne beskyttes mot at
det sås tvil om deres troverdighet, ettersom de slipper å behandle saker der de selv eller deres
nærstående har personlige interesser.
Det har vært påstander blant motstanderne av vindkraftverk at ordfører er korrupt. Korrupsjon
og habilitet er i utgangspunktet to forskjellige ting, men blandes sammen i dagligtalen og av
media. Korrupsjon skaper assosiasjoner til straffbare forhold, normalt at man mottar en form
for motytelse for å bidra til at en forvaltningssak blir avgjort i en bestemt retning. Det er ikke
kritikkverdig å være inhabil. Det er kritikkverdig dersom man holder en inhabilitetsgrunn skjult.
Forvaltningsloven §§ 6 til 10 inneholder bestemmelser om inhabilitet som gjelder generelt for
offentlige tjenestemenn og andre som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan.
Disse bestemmelsene gjelder således for både ansatte og folkevalgte i kommuner.
Kommuneloven § 40 nr. 3 har bestemmelser om inhabilitet som kommer i tillegg til
forvaltningslovens regler. De gjelder i første rekke for de folkevalgte, men enkelte
bestemmelser gjelder også for de ansatte i kommunen.
Medlemmer av kollegiale organer har plikt til å vurdere sin egen habilitet, og skal i god tid før
møtet melde fra om forhold som har betydning for egen habilitet. Det følger av
forvaltningsloven § 8 at i kollegiale organ er det organet selv som avgjør habilitetsspørsmålet.
Den folkevalgte har rett til å uttale seg om habilitetsspørsmålet før saken tas opp av organet,
men vedkommende kan ikke delta i drøftelsen av inhabilitetsspørsmålet og kan heller ikke
være med å stemme. Dersom habiliteten skal vurderes for flere folkevalgte i samme sak vil

samtlige være diskvalifisert fra å delta i avgjørelsen om sin egen eller andres habilitet. Dersom
det i en sak er så mange inhabile medlemmer at organet ikke er vedtaksført og det ikke er kalt
inn varamedlemmer, kan samtlige medlemmer delta i avgjørelsen av medlemmenes habilitet.
Dersom en folkevalgt er inhabil, må vedkommende fratre ved behandlingen av saken.
Det følger av kommuneloven § 30 nr. 4 at dersom det treffes avgjørelse om at et medlem av
organet er inhabilt skal avgjørelsen føres i møteboken og hjemmelen for avgjørelsen skal
fremgå.
Dersom en inhabil folkevalgt deltar i forberedelsen av eller i avgjørelsen av en sak utgjør dette
en saksbehandlingsfeil som kan medføre at vedtaket er ugyldig. Vilkåret for at vedtaket er
ugyldig er at inhabiliteten kan ha hatt betydning for vedtakets innhold. Dersom vedtaket er
ugyldig, må saken normalt behandles på nytt.

2

SAKSBEHANDLING – KONSESJONSSØKNAD OG
AVTALEINNGÅELSE

I dette kapittelet presenterer vi problemstillingene og aktuelle kriterier. Videre blir data
presentert og vurdert opp imot kriteriene.

2.1

Problemstilling

Det er utarbeidet følgende problemstillinger:
1.

Er det saksbehandlingsfeil ved kommunens behandling av Zephyr AS sin

konsesjonssøknad om vindkraft på Innvordfjellet?
2.

2.2

Hvilke konsekvenser får det dersom det foreligger saksbehandlingsfeil?

Kriterier

Kommuneloven § 40 nr. 3 (gjeldende regelverk på tidspunktet) presiserer at forvaltningslovens
regler om inhabilitet gjelder for folkevalgte.
Forvaltningsloven §§ 6 til 10 inneholder bestemmelser om inhabilitet.
Det følger av forvaltningsloven § 6 at man er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en
avgjørelse eller til å treffe en avgjørelse i en forvaltningssak når man selv er part i saken.
Partsbegrepet er definert i forvaltningsloven § 2 bokstav e.
Forvaltningsloven § 41 regulerer virkningen av saksbehandlingsfeil ved enkeltvedtak.
Saksbehandlingsfeil er når forvaltningen ikke har overholdt de saksbehandlingsregler som
gjelder for enkeltvedtak. Det er kun i de tilfeller hvor feilen kan ha påvirket resultatet (vedtakets
materielle innhold) at vedtaket må kjennes ugyldig.
Dersom det er gjort slike feil at vedtaket blir ugyldig, blir utgangspunktet at saken skal
behandles på nytt.
En part som har lidd økonomisk tap fordi en avgjørelse er ugyldig, vil normalt ha rettskrav på
å få dekket dette tapet av vedkommende forvaltningsorgan etter de alminnelige
erstatningsrettslige regler. Objektive feil antas i juridisk teori å være tilstrekkelig.

2.3

Datadel

2.3.1

Ordførers rolle som privatperson: grunneier og grunneieravtalen

Ordfører er grunneier i området som det er søkt om konsesjon for. Det er 15 grunneiere
innenfor planområdet. Ordfører eier gårdsnummer 11 bruksnummer 6. Området utgjør ca. 20
dekar innenfor planområdet. Planområdet er på totalt ca. 10 000 dekar. Det skal ikke bygges
vindmøller, vei eller linjer på ordførers eiendom.
Det er inngått en egen avtale mellom grunneierne og utbygger Zephyr AS. Revisor har fått
tilsendt avtalen datert 17.01.2007. Innholdet i grunneieravtalen er hemmelig, men det er på
det rene at alle grunneiere (inkludert ordfører) vil motta økonomisk kompensasjon fra utbygger.
Inntektene ordfører vil få utgjør en ubetydelig del av ordførers årlige inntekt.

Figur 1.

Bilde av planområdet

Kilde: Flatanger kommune

Ordfører er blitt erklært inhabil i alle saker der Innvordfjellet har vært til politisk behandling.
Ordfører forteller at han ikke har uttalt seg offentlig om vindkraftverk på Innvordfjellet.
Det er allment kjent at ordfører er positiv til vindkraft.

2.3.2

Kommunens interesser: forhandlinger om avtale med utbygger

Behandling av konsesjonssaken og avtale med utbygger i politiske organ
Kommunestyret vedtok å nedsette et forhandlingsutvalg i 2006 bestående av to politiske
representanter. Forhandlingsutvalget skulle på vegne av kommunen forhandle om
kompensasjon med utbygger av vindkraftverk. Kommunestyret vedtok at forhandlingsutvalget
skulle bestå av ordfører og Arne Skorstad. Skorstad ble valgt inn som personlig medlem i
forhandlingsutvalget. Skorstad forteller at de startet forhandlingene om Sørmarkfjellet.
Konsesjonen dro ut i tid, og forhandlingene tok derfor pause.
Revisor har gjennomgått protokoller fra formannskap og kommunestyre fra 2006-2014.
Flatanger kommune har vært høringsinstans ved NVEs behandling av konsesjonssøknaden
fra Zephyr AS. Ordfører har enten ikke vært til stede i det folkevalgte møtet, eller er vedtatt
inhabil når vindkraftutbygging på Innvordfjellet har vært tema.
Kommunestyre vedtok i møte 13.02.2013, sak 2/13, å sette i gang et arbeid med å
synliggjøre effektene av hva ei vindkraftetablering på Innvordfjellet kan bety for kommunen,
gjennom dialog med Zephyr AS.
Det var oppgitt fem tema som skulle belyses:
-

Kommuneøkonomi

-

Infrastruktur som vei, kai og vannforsyning

-

Betydningen for grunneiere og lokalt næringsliv

-

Miljø

-

Avbøtende tiltak

Kommunestyret besluttet at forhandlingsutvalget i vindkraftsaker (nedsatt i 2006) skulle gis
oppgaven.
Ordfører var erklært inhabil i både formannskapet og kommunestyret. Rådmannen opplyser
om at etter at saken var behandlet, gjorde ordfører kommunestyret oppmerksom på at han

var inhabil, og spurte om kommunestyret opplevde det som et problem at han satt i
forhandlingsutvalget. Kommunestyret hadde ingen merknad. Rådmannen påpeker at dette
burde vært protokollført.
Skorstad var ikke kommunestyrerepresentant i perioden 2011-2015. Han var til stede i
kommunestyret som tilhører når det ble vedtatt at forhandlingsutvalget skulle oppta arbeidet.
Skorstad forteller at ordfører redegjorde for sin rolle som grunneier, og gjorde
kommunestyret oppmerksom på dette i forbindelse med deltakelse i forhandlingsutvalget.
Skorstad er usikker på om noen sa noe i kommunestyret, eller om det var stilltiende aksept.
Det var ingen diskusjon rundt ordførers habilitet. Skorstad forteller at det var aldri noe tvil om
hvem som skulle delta i forhandlingsutvalget, og at de hadde fullmakt til å forhandle om både
Innvordfjellet og Sørmarkfjellet. Også økonomikonsulent i Flatanger kommune forteller at
ordfører gjorde kommunestyret oppmerksom på eierforholdene sine i forbindelse med
oppnevning til forhandlingsutvalget.
Det er ikke videoopptak fra kommunestyremøter.
Forhandlingsutvalget bestod i 2013 av ordfører, A. Skorstad og rådmann. I tillegg fikk
kommunen bistand fra advokat.
Kommunestyret vedtok i møte 26.06.2013, i sak 25/13, å igangsette prosess med å
fremforhandle endelig forpliktende avtale om kompensasjon. Forhandlingsutvalget og
ekstern konsulent/advokat fikk ansvar for å føre forhandlingene. Kommunestyret ønsket
avtalen lagt frem samtidig som spørsmålet om kommunen skulle avgi en ny høringsuttalelse i
konsesjonssaken kom opp til endelig avgjørelse i kommunestyret.
Kommunestyret ber forhandlingsutvalget vektlegge viktigheten med å fremforhandle en årlig
ytelse til kommunen, som er indeksregulert og fratrukket innbetaling av kommunal
eiendomsskatt. Det blir vist til tilsvarende avtaler med kommunene Trysil og Åmot.
Sak 25/13 ble enstemmig vedtatt. Ordfører var erklært inhabil ved behandling av sakene i
formannskap og kommunestyret.
Avtalen var ferdig fremforhandlet 11.3.2014.
Avtalen ble behandlet i sak 13/14 i formannskapet 01.04.2014. Ordfører deltok ikke på dette
møtet. Det ble fremmet forslag om at kommunestyret ikke godkjenner avtalen. Forslaget ble
nedstemt med fire mot én stemmer.
Avtalen ble behandlet i sak 17/14 i kommunestyret 10.04.2014. Ordfører ble erklært inhabil.
Det ble fremmet forslag om å ikke godkjenne avtalen, men fortsette forhandlingene med

Zephyr AS. Kommunestyret vedtok avtalen, med åtte mot syv stemmer. Kommunestyret ga
ordfører fullmakt til å signere avtalen på vegne av kommunen.
I de samme møtene ble sak om høringsuttalelse til omsøkte vindkraftetablering på
Innvordfjellet behandlet. Ordfører deltok ikke i formannskapet og var inhabil i kommunestyret
når saken ble behandlet. Kommunestyret vedtok en positiv høringsuttalelse med åtte mot syv
stemmer.
Kommunestyret ble orientert om NVEs vedtak om konsesjon i en referatsak i møte 18.12.2014,
med informasjon om klagefrist. Kommunestyret valgte å ikke benytte seg av klagemuligheten.
Konsesjonsvedtaket ble påklaget av organisasjoner og privatpersoner. I klagerunden ble det
gjennomført befaring av NVE og OED. De møtte klagerne og kommunen. På møtet med
kommunen deltok Skorstad som kommunens representant. Ordfører selv var tydelig på at han
ikke skulle delta på grunn av inhabilitet.

Arbeidet i forhandlingsutvalget
Ordførers habilitet ble ikke tatt opp som tema med advokaten som bistod i
forhandlingsutvalget og heller ikke diskutert i møter i forhandlingsutvalget.
Forhandlingsutvalget forhandlet om vindkraftutbygging parallelt på både Innvordfjellet (Zephyr
AS) og Sørmarkfjellet (Sarepta AS) for å spare tid og ressurser. Det ble f.eks. gjennomført
møter med Zephyr AS før lunsj og Sarepta AS etter lunsj. Skorstad mener at det hadde vært
rart om de først forhandlet om Sørmarkfjellet med ordfører og etter lunsj med Zephyr AS uten
ordfører.
Ordfører var forhandlingsleder, som leder av det øverste organet i kommunen. Det var i
praksis advokat som førte ordet under forhandlingene. Det var advokaten som formulerte
utkastene til avtale. Rådmannen forteller at det var fire likeverdige deltakere som forhandlet
på vegne av kommunen, der alle bidro på ulike måter. Som eksempel nevner rådmannen at
Skorstad har jobbet med vannkraftverk og har god teknisk kompetanse.
Ifølge ordfører var det rådmannen og advokat som hadde korrespondanse med Zephyr, og
at ordfører og Skorstad bare stod som kopimottakere av eposter. Revisor ser at dette
stemmer for de epostene revisor har fått tilgang til.
Skorstad forteller at han og ordfører deltok i forhandlingsutvalget for å ivareta kommunestyret
sine signal. Det var fokus på at det skulle bli likelydende avtaler med Sarepta AS og Zephyr

AS, med små tilpasninger for hvert område. Advokaten som var leid inn har forhandlet frem
flere slike avtaler.
Forhandlingsutvalget hadde med seg mandat og signaler fra formannskapet og
kommunestyret om hva som var viktig å få med i avtalen. Det viktigste var å få til en god avtale
for Flatanger kommune.
På Innvordfjellet var det fokus på kaibygging, der kommunen ønsket at Zephyr AS skulle ruste
opp en kai og gi kommunen fri tilgang. Kommunen ønsket også å sikre vannforsyning som
reservekilde.
Verken drikkevann eller kai berører ordfører personlig.
Forhandlingsutvalget hadde også fokus på frivillig eiendomsskatt, som skulle sikre kommunen
årlig inntekt dersom skatteregimet ble endret.
Forhandlingsutvalget oppnådde ikke så god avtale som de ønsket. Kommunen får et årlig
beløp til samfunnsutviklingsformål i hele driftsperioden. Videre er det avtalefestet et
engangsbeløp til kommunen for å kompensere for kommunens ekstra arbeid med
konsesjonssøknaden og saksbehandling.
Kommunen fikk avtalefestet en sikringsordning ved eventuelt bortfall av
eiendomsskatteordningen.
Det var bare små punkt forhandlingsutvalget fikk gjennomslag for. Det var likevel tilstrekkelig
til at kommunestyret aksepterte avtalen med et knapt flertall. Gjennomgangstonen var at
kommunestyremedlemmene var misfornøyde med avtalen.
Det var kommunens interesser som var i fokus under forhandlingene.
Forhandlingsutvalget betalte sin egen lunsj dagene forhandlingene pågikk. Kommunen har
ikke kommunale betalingskort.
Når avtalen var fremforhandlet, ble den behandlet i kommunestyret. Kommunestyret hadde
større forventninger til avtalen enn det som forhandlingsutvalget fikk gjennomslag for.
Skorstad var ikke kommunestyrerepresentant, men satt som tilhører.
Avtalen mellom Flatanger kommune og Zephyr AS er signert av daglig leder i Zephyr AS og
ordfører for Flatanger kommune.

2.4

Habilitetsvurdering

Det står følgende i forvaltningsloven § 6 første ledd:
En offentlig tjenestemann er ugild til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe
avgjørelse i en forvaltningssak
a)

når han selv er part i saken;

Det er viktig å påpeke at habilitetsvurderingen gjelder en persons tilknytning til saken som
sådan, eventuelt forhold til andre med en bestemt tilknytning til saken. Det har ikke betydning
for habilitetsvurderingen hvilket standpunkt en person har til saken. Det er derfor ikke relevant
om ordfører var for eller imot vindkraftutbygging ved vurdering av om han var part i saken.

2.4.1

Treffe avgjørelse i en forvaltningssak

Dersom vilkårene i forvaltningsloven § 6 første ledd bokstav a ellers er til stede, vil en
tjenestemann være inhabil dersom vedkommende treffer avgjørelse i en forvaltningssak.
En avgjørelse favner videre enn et vedtak. Ifølge juridisk teori er alle typer avgjørelser som er
omfattet, både privatrettslige, internt administrative og prosessledende.
Ordfører har ikke deltatt ved behandlingen av saken om vindkraftutbygging ved Innvordfjellet i
politiske organ. Møteprotokollene viser at han enten ikke har vært til stede, eller at det
folkevalgte organet har erklært han inhabil.
Kommunestyret ga ordfører fullmakt til å signere kontrakten på vegne av kommunen. Det
følger av kommuneloven av 1992 § 9 nr. 3 at ordfører er kommunens rettslige representant og
underskriver på kommunes vegne i alle tilfelle hvor myndighet ikke er tildelt andre.
Bestemmelsen gir ikke ordfører kompetanse til å treffe vedtak eller inngå bindende avtale på
selvstendig grunnlag.
Signeringen av kontrakten synes ikke som en reell avgjørelse, siden avtaleinngåelsen var
vedtatt av kommunestyret. Ordfører har ikke «fattet avgjørelse» ved signering av kontrakten.
Revisors vurdering er at ordfører ikke har deltatt i å avgjøre saker som omhandler vindkraft på
Innvordfjellet. Det er derfor ikke begått saksbehandlingsfeil når det kommer til å treffe
avgjørelser i saken.

2.4.2

Tilrettelegge grunnlaget for en forvaltningssak

Dersom vilkårene ellers er til stede, er en tjenestemann inhabil når vedkommende er med på
å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse. Det betyr at en tjenestemann i et organ som bare
gir innstilling om en sak, kan bli ansett inhabil. En tjenestemann som forbereder saken for et
annet organ som skal treffe avgjørelse er omfattet av reglene.
For offentligheten vil det ofte fremstå som at den som utreder og forbereder en sak, utøver
innflytelse på hvordan saken blir fremstilt.
Ordfører ledet forhandlingsutvalget som har forhandlet med Zephyr AS om vindkraftutbygging
på Innvordfjellet.
Revisors undersøkelser viser at det i praksis var advokat som førte forhandlingene. Ved å lede
forhandlingsutvalget og sørge for at kommunestyrets ønsker ble ivaretatt, har ordfører deltatt
i forberedelsene med å komme til enighet med Zephyr AS om en avtale.
Revisors vurdering er at ordfører har bidratt med å tilrettelegge grunnlaget for avgjørelsen.

2.4.3

Er ordfører part i saken?

Partsbegrepet er definert i forvaltningsloven § 2 bokstav e:
e) part, person som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.
Dersom man er part i en sak, blir vedkommende automatisk inhabil når man er med å
tilrettelegge grunnlaget for eller avgjøre forvaltningssaker.
Saken i dette tilfellet er avtalen mellom kommunen og Zephyr AS, og avtalen retter seg direkte
mot Zephyr AS. Det blir derfor et spørsmål om saken ellers direkte gjelder grunneierne,
herunder ordfører, i planområdet.
Hvem en sak direkte gjelder, må vurderes ut fra praksis og vedtakets karakter, rettsvirkninger
og formål, med utgangspunkt i den problemstillingen de aktuelle rettsreglene reiser, og hvilke
interesser som er relevante ved sakens avgjørelse. Sivilombudsmannen 1 har uttalt at dersom
man har en klar og direkte interesse i saken, vil man anses som part. Forutsetningene etter
forarbeidene og juridisk teori er at man skal tolke loven forholdsvis snevert. En part er en
person som får sine rettigheter og plikter fastlagt eller forandret, som er direkte berørt. I

1

Se blant annet Ombudsmannens Årsmelding 1981 s. 116, Årsmelding 1997 s. 102

utgangspunktet er man ikke part dersom det bare foreligger indirekte faktiske fordeler eller
ulemper som følge av et vedtak. I rettspraksis og juridisk teori har man åpnet for at sterke
faktiske virkninger kan være nok til å gi partsstilling.
Justisdepartementets lovavdeling 2 har uttalt at det å eie en grunn innenfor et større
reguleringsområde i seg selv ikke er nok til å bli regnet som part. Derimot kan man bli regnet
som part dersom planen vil ha en viss praktisk/økonomisk betydning for vedkommende.
I en annen sak om reguleringsplan (generalplan) uttalte lovavdelingen at en grunneier bare er
part i saken dersom vedkommende grunneier «i særlig grad eller på en særegen måte kan
sies å bli berørt av planen, og de virkninger planen kan få ikke er av uvesentlig betydning eller
i særlig grad langsiktige og hypotetiske».
Forarbeidene peker også på at grunneiere og rettighetshavere som planer omfatter, er parter 3.
Saken i vårt tilfelle er ikke en reguleringsplan, men en avtale. Avtalen gjelder kommunens
kompensasjon for en vindkraftkonsesjon i et planområde som ligger i Flatanger kommune. Vi
vil kunne dra paralleller mellom et planområde for vindkraftutbygging og en reguleringsplan.
Det er 15 grunneiere innenfor planområdet. Det er en begrenset krets med berørte grunneiere.
Samtlige grunneiere vil bli berørt av kommunens avtale med Zephyr AS.
Ordfører vil få en fordel dersom det inngås avtale med Zephyr AS om utbygging og drift av
Innvordfjellet vindkraftverk og NVE gir konsesjon. Det er inngått en avtale mellom Zephyr AS
og grunneierne som vil gi grunneierne økonomisk kompensasjon. Videre vil inngåelsen av
avtalen og vedtak om konsesjon innebære at grunneierne innenfor planområdet får bygd
vindmøller og veier, som kan anses som et inngrep og ulempe.
Innholdet i avtalen mellom kommunen og Zephyr AS påvirket ikke ordfører direkte. Som
grunneier med avtale om økonomisk kompensasjon fra utbygger hadde ordfører potensielt
egeninteresse i at kommunen skulle komme til enighet med Zephyr AS om en avtale. Revisor
vurderer at ordfører har en direkte interesse i avtalen mellom kommunen og Zephyr AS, og
avtalen vil kunne ha økonomisk betydning for ordfører.
Revisors vurdering er på bakgrunn av dette at ordfører var part i saken. Ordfører var inhabil
ved forberedelsen av avtalen med Zephyr AS.

2

Brev 22.06.1970 825/70E og 390/77E

3

Ot. prp. 22 (1980-81) s. 29

Revisor vil påpeke at forvaltningsloven § 6 tredje ledd og kommuneloven § 40 punkt 3 bokstav
c om avledet inhabilitet ikke er aktuelle i dette tilfellet, siden ordfører ikke er overordnet
rådmannen. Det er kommunestyret som organ som er overordnet rådmannen. I kollegiale
organer er ikke medlemmer «direkte underordnet» organets leder, og det gjelder derfor ikke
avledet inhabilitet overfor Skorstad.

2.5

Vurdering av konsekvenser

Revisor vurderer at ordfører var inhabil ved deltakelsen i forhandlingsutvalget. Det blir derfor
en vurdering hvordan dette påvirker kommunestyrets vedtak om å inngå avtale med Zephyr
AS.
Det står følgende i forvaltningsloven § 41:
Er reglene om behandlingsmåten i denne lov eller forskrifter gitt i medhold av loven ikke
overholdt ved behandlingen av en sak som gjelder enkeltvedtak, er vedtaket likevel gyldig når
det er grunn til å regne med at feilen ikke kan ha virket bestemmende på vedtakets innhold.
Forvaltningsloven § 41 gjelder ved saksbehandlingsfeil ved enkeltvedtak. Det følger av juridisk
teori 4 at bestemmelsen vil kunne brukes analogisk 5 på andre saker enn enkeltvedtak ved
brudd på blant annet regler om inhabilitet i forvaltningssaker.
Om inngåelsen av avtaler er et vedtak beror på om det offentliges forpliktelse innebærer
«utøving av offentlig myndighet». I juridisk teori har det vært ulike oppfatninger om hvilke
avtaler som faller under vedtak-begrepet.
I Forvaltningskomiteens innstilling fra 1958 ble det påpekt at avtaler kunne bli betraktet som
enkeltvedtak:
Det offentlige vil ofte være part i et privatrettslig kontraktsforhold. […] De beslutninger
offentlige myndigheter treffer som part i slike kontraktsforhold, må naturligvis først og fremst
bedømme[s] etter kontraktsrettens regler. Men dette utelukker ikke at offentlige myndigheter
også i slike forhold kan utøve offentlig myndighet, og at de beslutninger de treffer, kan bli å
bedømme som forvaltningsvedtak.» 6

4

Blant annet Norsk Lovkommentar, note 1039

5

Analogisk tolkning betyr at rettsregelen blir anvendt utenfor lovens ordlyd, men på et lignende forhold

6

Forvaltningskomiteens innstilling (1958) s. 207.

Et kjennetegn på privatrettslige avtaler er at forvaltningen i prinsippet står i samme stilling
som private personer og næringsdrivende 7.
I rettspraksis er det lagt til grunn at dersom avtalen har en klar offentligrettslig karakter, må
den anses som et vedtak. Dersom det kan fastslås at en avgjørelse er truffet under utøving
av offentlig myndighet, regnes den som et vedtak selv om den er truffet i form av en avtale.
Ettersom forvaltningsloven § 41 også vil kunne benyttes ved avgjørelser der habilitetsreglene
ikke er fulgt, tar ikke revisor stilling til om inngåelsen av avtalen med Zephyr AS er å anse som
et enkeltvedtak. Det er på det rene at det å forberede eller inngå avtaler krever at
tjenestemannen er habil.
Forvaltningsloven § 41 sier at visse vedtak er gyldige til tross for feil i saksbehandling. Formålet
med saksbehandlingsreglene er å sikre at det blir tatt materielt sett riktige avgjørelser. Derfor
kan man se bort fra feil som ikke har virket inn på det materiellrettslige resultatet. Det viktigste
er at avgjørelser er riktige.
At feilen har hatt innvirkning på resultatet er normalt et nødvendig og tilstrekkelig vilkår for
ugyldighet. Det må foretas en sannsynlighetsvurdering. Det er enighet i juridisk teori at det ikke
kan kreves mer enn at det er en ikke helt fjerntliggende mulighet for det. Det er ikke et krav om
at det må påvises en sammenheng, en rimelig mulighet er tilstrekkelig. I vurderingen må man
ta hensyn til feilens karakter og sakens art; hvor alvorlig er feilen og hvor inngripende er
vedtaket for en part.
Ordfører var med å tilrettelegge grunnlaget for avgjørelsen om å inngå avtale med Zephyr AS.
Ved inhabilitet blir kravet til sannsynlighetsvurdering lempet på. Dersom en inhabil
tjenestemann deltok ved forberedelsen eller avgjørelsen av en sak, kreves det ikke at det blir
dokumentert at resultatet rent faktisk ble påvirket av tjenestemannen. Ved inhabilitet blir det
normalt skapt en situasjon der man ikke kan se bort fra at den kan ha hatt betydning for
vedtakets innhold. Dette gjelder uavhengig av hvor stor tiltro man generelt eller helt konkret
har til den inhabile.
Det er enighet i juridisk teori at offentlighetens tillit til forvaltningen kommer inn som et moment
med egenverdi. Rettspraksis og juridisk teori viser at det bare er der det er med en forholdsvis
høy grad av sikkerhet kan antas at feilen har vært uten betydning for vedtaket at ugyldighet
ikke inntrer.

7

Ot.prp. nr. 3 (1976–77) s. 54.

Dette taler for at vedtaket må anes som ugyldig på grunn av ordførers inhabilitet.
Avtalen mellom kommunen og Zephyr AS ble fremforhandlet og inngått før NVE hadde fattet
vedtak om konsesjon. Kommunens siste høringsuttalelse i konsesjonssaken ble behandlet i
samme kommunestyremøte som kommunestyret godkjente avtalen. Det er ikke usannsynlig
at avtalens innhold ville kunne påvirke kommunens standpunkt i konsesjonssaken, siden
økonomisk gevinst ble oppgitt som en stor grunn til å være positiv til vindkraftutbygging. Dette
ga ordfører større insentiv for å få til en avtale med Zephyr AS, for å øke sjansene for at avtalen
mellom grunneierne og Zephyr AS ble realisert. Som grunneier hadde ordfører insentiv til å
opptre strategisk overfor begge parter, for å komme til en avtale både Zephyr AS og
kommunen godtok. Revisor vil likevel påpeke at avtalen mellom Zephyr AS og grunneierne vil
utgjøre en ubetydelig del av ordførers årlige inntekt. Ordfører eier bare ca. 0,2 % av
planområdet.
Forhandlingsutvalget hadde et klart mandat fra kommunestyret. Det var vedtatt at kommunen
ønsket å inngå en avtale med Zephyr AS, og forhandlingsutvalget hadde fått signal fra
folkevalgt nivå om hva som burde være en del av avtalen. Det var allerede forutsatt når
forhandlingsutvalget startet forhandlingene at avtale skulle inngås, og hva man ønsket å få inn
i avtalen. Det var fokus på like avtaler med Zephyr AS og Sarepta AS, med små tilpasninger.
Dette taler for at ordfører hadde liten påvirkningskraft ved forhandlingene.
Avgjørelsen om å godta avtalen ble fattet i kommunestyret. Kommunestyret var misfornøyd
med

avtalen.

Det

ble

fremmet

et

alternativt

forslag

til

vedtak,

og

kommunestyrerepresentantene hadde to reelle valg. Kommunestyret stod fritt til å ta stilling til
avtalens innhold, og valgte å akseptere avtalen med et knapt flertall. Det er et moment for at
vedtaket om å inngå avtalen med Zephyr AS skal anses som gyldig, at ordfører ikke deltok i
avgjørelsen av saken i kommunestyret. Saken ble sluttført uten at ordfører deltok.
Ordfører fungerte som forhandlingsleder, og ved at han er øverste leder i kommunen kan han
ha utøvd et påtrykk på andre medlemmer. Momentet taler for at man ikke kan se bort fra at
saksbehandlingsfeilen har påvirket resultatet. Ordfører hadde ikke den mest aktive rollen i
forhandlingsutvalget. Det var rådmann og advokat som i hovedsak førte forhandlingene.
Videre vil revisor påpeke at det var fire personer i forhandlingsutvalget, noe som vil gi ordfører
begrenset mulighet til å påvirke resultatet.
Dersom ugyldighet vil være til vesentlig skade for en part som i god tro har innrettet seg i tillit
til vedtaket, vil dette etter omstendighetene kunne være et tungtveiende argument mot at det
settes til side som ugyldig. Hensynet til den som har innrettet seg etter vedtaket, veier normalt
tyngre jo lenger tid det er gått og jo mer som står på spill for parten. Vern mot ugyldighet til

skade gjelder som hovedregel også i situasjoner hvor det er flere motstridende interesser, slik
at ugyldighet som vil være til skade for én part, vil være til gunst for en annen.
Kommunestyret fattet vedtak om å inngå avtalen med Zephyr AS i 2014. Revisor vurderer at
tidsaspektet er et tungtveiende argument for å ikke anse avtalen som ugyldig. Videre vil det
ha betydelige økonomiske konsekvenser for både Flatanger kommune og Zephyr AS om
avtalen settes til side. Det vil ikke gi positive konsekvenser for miljøet om avtalen anses som
ugyldig. NVEs vedtak om konsesjon blir stående uavhengig av kommunens avtale med Zephyr
AS.
Revisors vurdering er etter dette at kommunestyrets vedtak om å inngå avtalen med Zephyr
AS er gyldig.

3

KONKLUSJONER

3.1

Habilitet

Revisor konkluderer med at ordfører var med å tilrettelegge grunnlaget for avtalen med Zephyr
AS som ble vedtatt i kommunestyret. Videre konkluderer revisor med at ordfører var part i
saken. Ordfører var derfor inhabil ved deltakelsen i forhandlingsutvalget.
Revisor vil påpeke at ingen i kommunestyret har stilt spørsmål ved ordførerens habilitet i
verken forhandlingsfasen eller ved signering av avtalen. Ordfører påpekte overfor
kommunestyret ved oppnevnelsen av forhandlingsutvalget at han var grunneier og inhabil ved
behandling av saker vedrørende vindkraftverk på Innvordfjellet. Det burde vært protokollført at
ordfører tok opp spørsmålet om inhabilitet når forhandlingsutvalget skulle starte
forhandlingene med Zephyr AS. Videre burde kommunestyret funnet en annen representant i
ordførers sted i forhandlingsutvalget. Det skaper også unødvendig støy å gi en inhabil ordfører
fullmakt til å signere en avtale.

3.2

Konsekvenser

Revisor konkluderer med at kommunestyrets vedtak om å inngå avtale med Zephyr AS er
gyldig. Revisor finner det sannsynlig at utfallet av saken ville blitt det samme selv om ordfører
hadde vært erklært inhabil og ikke deltatt i forhandlingene.
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Avtale mellom kommunen og Zephyr AS
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VEDLEGG 1 – HENVENDELSE TIL KONTROLLUTVALGET

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Olav Jørgen Bjørkås <olav-Jorgen.Bjorkas@flatanger.kommune.no>
10. januar 2020 11:29
Einar Sandlund
Re: Rapport - Undersøkelse saksbehandling ved konsesjonssøknad

Hei Einar Sandlund.
Flatanger kommune er uten netttilknytning igår og idag pga lynskade på radiosambandet, derfor
kommer tilbakemelding til rapport kun som en e-post.
Jeg tenkte egentlig ikke å gi noen tilbakemelding, men det er noen få momenter jeg synes
rapporten burde vært mer konkret på.
- Kommunestyret har hatt saken til behandling flere ganger, der jeg ikke har deltatt pga av
habilitet, både før jeg ble ordfører (før okt 2011) og i den tida jeg var ordfører. Kommunestyret
har i alle sammenhenger blitt orientert om min rolle som grunneier av en meget liten del av
vindkraftområdet. Dette er godt beskrevet i rapporten. Kommunestyret valgte likevel å velge det
samme forhandlingsutvalget utfra roller. Jeg synes rapporten (Revisjonen) burde ha en
konklusjon at dette var kommunestyrets vedtak. Kommunestyret ga også ordfører i oppgave å
signere avtalen, selv om ordfører ikke deltok i den politiske behandlingen av avtalen.
Kommunestyret er den høyeste myndighet i kommunen. Ingen representanter ga på noe som
helst tidspunkt uttrykk for at ordfører ikke burde være en del av forhandlingsutvalget.
Kommunestyret var ved alle behandlinger delt i synet både på Innvordfjellet Vindkraftverk og
avtalen mellom Zephyr og Flatanger kommune. Men hverken mindretallet eller flertallet tok opp
sammensetningen eller arbeidsformen til forhandlingsutvalget.
Det var ingen merknader og min rolle var godt kjent.
Ut fra det jeg opplevde da forhandlingene pågikk og avtalen ble behandlet, var at
kommunestyret var fornøyd med arbeidet som ble utført, og vi hadde leid inn landets mest
erfarne advokatfirma innen dette fagområdet til å bistå kommunen, noe som var med å
kvalitetssikret forhandlingene.
Det meste av dette kommer godt fram i rapporten, men mangler litt i konklusjonene.
Mvh Olav Jørgen Bjørkås ordfører i Flatanger

Skaff deg Outlook for Android <https://aka.ms/ghei36>
From: Einar Sandlund <Einar.Sandlund@konsek.no <mailto:Einar.Sandlund@konsek.no>>
Sent: Thursday, January 2, 2020 11:12:19 AM
To: Postmottak Flatanger kommune <postmottak@flatanger.kommune.no
<mailto:postmottak@flatanger.kommune.no>>
Cc: Rune Strøm <rune.strom@flatanger.kommune.no <mailto:rune.strom@flatanger.kommune.no>>;
Olav Jørgen Bjørkås <olav-Jorgen.Bjorkas@flatanger.kommune.no
<mailto:olav-Jorgen.Bjorkas@flatanger.kommune.no>>; Merete M. Montero
<Merete.Montero@revisjonmidtnorge.no <mailto:Merete.Montero@revisjonmidtnorge.no>>; 'Marit
Ingunn Holmvik' <marit.holmvik@revisjonmidtnorge.no
<mailto:marit.holmvik@revisjonmidtnorge.no>>; kari@leknes.info <mailto:kari@leknes.info>
<kari@leknes.info <mailto:kari@leknes.info>>
Subject: Rapport - Undersøkelse saksbehandling ved konsesjonssøknad
Vedlagt oversendes Revisjon Midt- Norge sin rapport - Undersøkelse ved konsesjonssøknad. ("Vindkraft

Innvordsfjellet").
Jfr. KL § 23-5 skal sak som oversendes kommunestyret fra kontrollutvalget skal
kommunedirektør/rådmann ha den til uttalelse før kommunestyret behandler saken.
I denne saken evt. også ordfører.
Viser for øvrig til vedtaket kst. gjorde i sak 11/19.
Vi ber om uttalelse fra dere sendes oss innen 10.01.20.
Kontrollutvalget tar sikte på å behandle saken innen utgangen av januar.
Mvh
Einar Sandlund
Seniorrådgiver
Konsek Trøndelag IKS
Telefon: 938 97 555
www.konsek.no <http://www.konsek.no/>

Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering, forvaltningsrevisjon
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Flatanger kommune

Møtedato
28.01.2020

Saknr
02/20

Saksbehandler Einar Sandlund
Arkivkode
FE - 217, TI - &30
Arkivsaknr
20/94 - 1
Forslag til vedtak
1. Kontrollutvalget slutter seg til skissert opplegg beskrevet i saksfremlegget.
2. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge SA til neste møte den 12.03.20 utarbeide
helthetlig risikovurdering 2019 – 2023 forvaltningsrevisjon. Dokumentet utarbeides innenfor
en ressursramme på 60 timer og oversendes sekretariatet innen 27.02.20
Saksopplysninger
Kommunelovens § 23-3 2. ledd lyder:

Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året
etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan som viser
på hvilke områder det skal gjennomføres forvaltningsrevisjoner. Planen skal baseres
på en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens eller fylkeskommunens
virksomhet og virksomheten i kommunens eller fylkeskommunens selskaper.
Hensikten med 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. Det legges til grunn at kontrollutvalget ikke vil benytte andre
aktører i arbeidet, men benytte revisjonen og sekretariatet.
Det er nytt at forvaltningsrevisjon i selskap med kommunale eierinteresser skal være med i
denne planen. Eierskapskontroll vil fortsatt utgjøre en egen plan.
Vi anbefaler at kontrollutvalget legger opp til en prosess over tre møter:
·

·

·

Møte 1 - 28.01.20: 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 og revisjonens kunnskap om kommunen. Dokumentet
er ett av flere bidrag i arbeidet med å kartlegge hvor man bør ha forvaltningsrevisjon.
Møte 2 – 12.03.20: Kontrollutvalget inviterer ordfører, komite- og gruppeledere fra
kommunestyret, hovedverneombud, noen hovedtillitsvalgte, samt rådmann med
sektorsjefer 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 – 07.05.20: 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
Gjennom den skisserte prosessen får kontrollutvalget gjort seg nytte av den samlede
kompetansen i revisjon og sekretariat. Prosessen sikrer et godt grunnlag for kontrollutvalgets
prioriteringer med en rimelig ressursbruk. Prosessen bidrar også til at planarbeidet blir
politisk forankret og synliggjør kontrollutvalgets rolle som kommunestyrets kontrollorgan.
Sekretariatet vil derfor anbefale at kontrollutvalget slutter seg til den skisserte prosessen og
bestiller en risiko- og vesentlighetsvurdering for forvaltningsrevisjon fra Revisjon Midt-Norge.

Kontrollutvalgets årsrapport 2019
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Flatanger kommune

Møtedato
28.01.2020

Saknr
03/20

Saksbehandler Einar Sandlund
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
20/93 - 1
Forslag til vedtak

1.
2.

Det framlagte forslaget til Kontrollutvalgets årsrapport for 2019 vedtas.
Årsrapporten oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak:
Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport for 2019 til orientering

Vedlegg
Flatanger KU - årsrapport 2019
Saksopplysninger

Ifølge kommunelovens § 22-1 har kommunestyret det øverste tilsyn med den
kommunale forvaltning. Til å forestå det løpende tilsynet på sine vegne, velger
kommunestyret et kontrollutvalg, jfr. kommuneloven § 23-1.
Kontrollutvalgets arbeid og rapportering er nærmere regulert i Forskrift om
kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner. Det følger av departementets
merknader til denne at kontrollutvalget ene og alene er direkte underlagt
kommunestyrets instruksjonsmyndighet. All rapportering tilbake skal derfor skje
direkte til kommunestyret. Kontrollutvalget vurderer fortløpende således hvilken
informasjon og saker som vil være aktuelle å presentere for kommunestyret.
Kontrollutvalget har hatt den praksis at forhold som kontrollinstansen avdekker, løses
på lavest mulig nivå, og bare unntaksvis resulterer i rapporter til kommunestyret.
Kontrollutvalgets årlige rapport vil derfor være en oppsummering av utvalgets arbeid i
løpet av året og er således viktig informasjon til kommunestyret om det tilsyn utvalget
utøver på kommunestyrets vegne. Alle møteinnkallinger med saksdokumenter er
sendt ordfører og rådmann. Dette fungerer som en fortløpende informasjon til
kommunen og det politiske miljøet. Ordfører har møte- og talerett i kontrollutvalgets
møter. Ut fra tidligere praksis er det også for 2019 utarbeidet en årsrapport til
kommunestyret der det er redegjort for sentrale deler av kontrollutvalgets virksomhet
og aktivitet i 2019.
Vurdering

Årsrapporten anbefales oversendt kommunestyret med forslag på at de tar
kontrollutvalgets årsrapport 2019 til orientering.

Årsrapport 2019
Flatanger kommune

Kontrollutvalget
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1 INNLEDNING
Kommunestyret i Flatanger valgte 15.10.2015 et kontrollutvalg på 3 faste medlemmer og
5 varamedlemmer for perioden 2016 – 2019.
Faste medlemmer:
Leder
Ronald Geving
Nestleder
Susann Aagård Skotnes
Medlem

Håvard Hårstadstrand

Varamedlemmer:
1. Martin Klocke
2. Anja Vedvik
3. Egil Steffensen
1. Liv Vareide Lindseth
2. Pål Hågensen

Susann Aagård Skotnes sitter i kommunestyret.
Kommunestyret i Flatanger valgte 03.10.2019 et kontrollutvalg på 5 faste medlemmer og
5 varamedlemmer for perioden 2019 – 2023.
Kontrollutvalgets medlemmer:

Kari Leknes (Sv), leder
Susann Aagård Skotnes (H), nestleder
Fredrik Dahle Klocke (Ap)
Maren Nordhus (Sp)
Håvard Haarstadstrand (Frp)

Varamedlemmer:

Otto Sandnes (Sv), vara for Leknes
Svein Gøran Halmøy (H), vara for Skotnes
Martin Klocke (Ap), 1. vara for Klocke
Inger Steffensen (Ap), 2. vara for Klocke
Kjell Gunnar Lein (Sp), vara for Nordhus
Rolf Haugsbakk (Frp), vara for Haarstadstrand

2 KONTROLLUTVALGETS VIRKSOMHET I 2019
2.1 MØTER

Kontrollutvalget har i 2019 holdt 5 møter og behandlet 27 saker, se vedlegg.
Tilsvarende tall for 2018 var 5 møter og 25 saker. Kontrollutvalgets møter er åpne.
Kommunens revisor deltar med møte- og talerett. Ordføreren har møte- og talerett i
kontrollutvalget. Både ordfører og rådmann får tilsendt møteinnkalling og møteprotokoll.

2.2 BEHANDLING AV KOMMUNENS REGNSKAP

Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal utvalget uttale
seg om årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret. Uttalelsen går til
kommunestyret, men kopi skal være formannskapet i hende tidsnok til at det kan tas
hensyn til den før dette organet avgir sin innstilling til kommunestyret, jfr. forskriftens § 7.
I møte 25.04.2019 ga kontrollutvalget uttalelse til kommunestyret om kommunens
årsregnskap og -beretning for 2018, sak 012/19.

2.3 FORVALTNINGSREVISJON

Plan for forvaltningsrevisjon 2016 – 2019 ble behandlet av kontrollutvalget 17.03.2016,
sak 011/16, og av kommunestyret 21.04.2016.

Kontrollutvalgets prioriteringer av forvaltningsrevisjonsprosjekt 2016 – 2019 er:
1. Elevenes psykososiale miljø
Uprioritert:
Pleie og omsorg
Kapasitet og kompetanse økonomiforvaltning
I sak 25/19 den 06.11.19, var forvaltningsrevisjon av noen av selskapets tjenester en del
av Rapport selskapskontroll MNA IKS.
Ut fra vedtak i kst.sak 11/19, jfr. KU-sak 07/19 ble det gjennomført undersøkelse av
kommunens saksbehandling ved konsesjonssøknad Innvordfjellet. Rapporten blir
behandlet på nyåret 2020.

2.4 SELSKAPSKONTROLL

Plan for selskapskontroll 2016 – 2019 ble behandlet av kontrollutvalget 11.05.2016, sak
015/16, og av kommunestyret 16.06.2016.
Følgende selskaper er prioritert for selskapskontroll i perioden 2016 – 2019:
1. Midtre Namdal Avfallsselskap IKS
2. Namdal rehabilitering IKS
Det ble bestilt selskapskontroll av Midtre Namdal Avfallsselskap IKS i sak 25/18 den
14.11.18. Rapporten ble behandlet av kontrollutvalget i sak 25/19, 06.11.19.
Eierskapskontroll av kommunens eierskapsutførelse i selskapet ble undersøkt.

2.5 GJENNOMGANG AV MØTEPROTOKOLLER

Hensikten med gjennomgangen av saksframlegg og vedtak er å kontrollere at de er i tråd
med lov, forskrift, regelverk og overordnede planer. Saker av vesentlig økonomisk
betydning er prioritert. Revisjonen har omtalt gjennomgåtte saker i sin statusrapportering
til kontrollutvalget

2.6 TILSYN MED REVISJONEN

Gjennom behandling av revisjonsstrategier og statusrapporter fra revisjonen fører
utvalget tilsyn med at revisjonsarbeidet er à jour og foregår i samsvar med god
kommunal revisjons-skikk. Oppdragsansvarlige revisorer skal årlig avgi en erklæring om
sin uavhengighet, jfr. forskrift om revisjon § 15. Disse ble lagt fram for kontrollutvalget i
møte 16.09.2019, sak 19/19.

2.7 ORIENTERING FRA KOMMUNENS ADMINISTRASJON

Rådmannen har orientert om kommunens gjennomgang egne rutiner i lys av Tolgasaken,
samt oppfølging av fylkesmannens rapport om heldøgns helse- og omsorgstjenester.

2.8 BEFARING/BESØK

Kontrollutvalget gjennomførte ikke enhetsbesøk i 2019.

2.9 DELTAKELSE I KURS/KONFERANSER

2 av medlemmene i kontrollutvalget deltok på NKRF`s kontrollutvalgskonferanse på
Gardermoen 30.- 31.01.2019.

3 AVSLUTNING

Kontrollutvalget er valgt av kommunestyret - som har det øverste ansvaret - for på dets
vegne å føre tilsyn med øvrige folkevalgte organer og administrasjonen. Den årlige
meldingen er viktig informasjon om det tilsyn kontrollutvalget utøver. Kontrollutvalget ser
positivt på innspill fra kommunestyret i form av forslag til oppgaver det vil være ønskelig
at kontrollutvalget ser nærmere på.

Flatanger, 28.01.2020
Kari Leknes/s/
leder

Fredrick dahle Klocke/s/
medlem

Håvard Hårstadstrand /s/
medlem

Maren Nordhus/s/
medlem

Susann Aagård Skotnes
Medlem

VEDLEGG – OVERSIKT OVER KONTROLLUTVALGETS SAKER I 2019
Møtedato

Sakstittel

15.01.2019 Referatsaker 15.01.19
15.01.2019 Oppsummering besøk sentraladministrasjonen
15.01.2019 Prosjektplan - selskapskontroll Midtre Namdal Avfalsseslskap
IKS(MNA)
15.01.2019 Kontrollutvalgets årsrapport 2018
15.01.2019 Oppfølgning av saker 2018
15.01.2019 Godkjenning av protokoll
12.03.2019 Forespørsel om gjennomgang av saksbehandling - kommunens
behandling av søknad fra Zephyr AS vedr. vindkraftutbygging
Innvordfjellet
12.03.2019 Oppsummering besøk sentraladministrasjonen
12.03.2019 Skatteoppkreverfunksjonen 2018
12.03.2019 Referatsaker 12.03.19
25.04.2019 Forespørsel om gjennomgang av saksbehandling - kommunens
behandling av søknad fra Zephyr AS vedr. vindkraftutbygging
Innvordfjellet, ressurser
25.04.2019 Kontrollutvalgets uttalelse til kommunens årsregnskap 2018
25.04.2019 Orientering fra administrasjonen
25.04.2019 Oppfølging av besøk sentraladministrasjonen - samtale med
ordfører
25.04.2019 Referatsaker
25.04.2019 Godkjenning av protokoll
16.09.2019 Referatsaker september 2019
16.09.2019 Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors uavhengighetserklæring
16.09.2019 Budsjett 2020 - Kontrollarbeidet
16.09.2019 Evaluering av kontrollutvalgets virksomhet i valgperioden
16.09.2019 Godkjenning av protokoll
06.11.2019 Kontrollutvalgets rolle og oppgaver m.v.
06.11.2019 Orientering fra revisor
06.11.2019 Kontrollutvalgets årsplan 2020
06.11.2019 Rapport selskapskontroll Midtre Namdal Avfallselskap(MNA) IKS
06.11.2019 Referatsaker
06.11.2019 Godkjenning av protokoll

Saksnr
01/19
02/19
03/19
04/19
05/19
06/19
07/19
08/19
09/19
10/19
11/19
12/19
13/19
14/19
15/19
16/19
17/19
18/19
19/19
20/19
21/19
22/19
23/19
24/19
25/19
26/19
27/19

Referatsaker januar 2020
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Flatanger kommune
Saksbehandler Einar Sandlund
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
18/34 - 15
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Referatene tas til orientering
Vedlegg
Statlig tilsyn - NAV Flatanger
Engasjementsbrev Flatanger kommune
Alle har rett til å overvære møter i politiske organer
Etikken må forankres i politikken
Hvem er opposisjonen når leder av kontrollutvalg skal velges
Hva betyr det at avstemmingsresultatet skal inn i møteboka
Hvem signerer kontrakten når kontrollutvalget skal granske
Inhabil som følge av generelle regler man selv har fordel av
Saksutredning
Det kan bli fremlagt ytterligere referater i møtet.
Kontrollutvalgssekretariatets vurdering
Referatene anbefales tatt til orientering

Møtedato
28.01.2020

Saknr
04/20
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TILSYNSRAPPORT

Rapport fra tilsyn med
kommunale tjenester i NAVkontoret i Flatanger kommune
tjenesten økonomisk rådgivning
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Fylkesmannen gjennomførte tilsyn med Flatanger kommune og besøkte i den
forbindelse kommunen fra 02.10.2019 til 03.10.2019. Vi undersøkte om kommunen
sørger for at tjenesten økonomisk rådgivning blir utført i samsvar med aktuelle
lovkrav slik at tjenestemottakerne får trygge og gode tjenester.
Tilsynet ble gjennomført som del av årets planlagte tilsyn initiert av Fylkesmannen.
Fylkesmannens konklusjon:
Flatanger kommune sikrer ikke, gjennom styring og kontroll, forsvarlig tildeling av
tjenesten økonomisk rådgivning.
Dette er brudd på:
• Sosialtjenesteloven § 17, jf. §§ 3, 4 og 5, jf. forskrift om internkontroll i
kommunalt NAV
• Sosialtjenesteloven § 41, jf. forvaltningsloven § 23
Flatanger kommune må innen 15.12.2019 utarbeide og oversende en plan for
arbeidet, jf. kapittel 6.

1. Tilsynets tema og omfang
I dette kapittelet beskriver vi hva som ble undersøkt i tilsynet.
Tema var hvordan kommunen sørger for økonomisk rådgivning til personer som har
rett på det. Tilsynet undersøkte om kommunen sikrer:
At tjenesten økonomisk rådgivning er tilgjengelig
Dette omfatter blant annet om kommunen sikrer at tjenesten økonomisk rådgivning
er tilgjengelig
for alle som kan trenge den og ha rett på den.
At tildelingen av tjenesten økonomisk rådgivning er forsvarlig
Dette omfatter blant annet om kommunen sikrer at saksbehandlingen er i tråd med
loven.
At tjenesten økonomisk rådgivning utføres på forsvarlig måte
Dette omfatter blant annet om kommunen sikrer at rådgivningen gis i tide, og har
tilstrekkelig kvalitet og omfang.
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2. Aktuelt lovgrunnlag for tilsynet
Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med sosiale tjenester i NAV, etter
sosialtjenesteloven § 9. Et tilsyn er en kontroll av om virksomheten er i samsvar med
lov- og forskriftsbestemmelser. Vi gir derfor her en oversikt over kravene som ble lagt
til grunn i tilsynet.
Regelverk og retningslinjer
• Sosialtjenesteloven
• Forvaltningsloven
• NAV-loven
• Forskrift om internkontroll i kommunalt NAV (internkontrollforskriften)
• Forskrift om delegering mellom stat og kommune
• Rundskriv Hovednr. 35 til sosialtjenesteloven
• Standard for utarbeidelse av utenrettslig gjeldsordning i NAV. Arbeids- og
velferdsdirektoratet. Mars 2019.
• Veileder til bruk ved økonomisk rådgivning. Arbeids- og velferdsdirektoratet.
Desember 2017.
• Veileder økonomisk rådgivning, fagstoff. Arbeids- og velferdsdirektoratet.
November 2017.
• Veileder til sosialtjenesteloven § 17: Hvordan fatte vedtak på tjenesten
opplysning, råd og veiledning?
Forsvarlighetskravet
Forsvarlighetskravet er det lovmessige minstekravet som stilles til tjenestene. Det vil
si at ikke ethvert avvik fra god praksis i seg selv tilsier uforsvarlighet. Hva som er faglig
forsvarlig endrer seg i takt med utviklingen av fagkunnskap og endringer i
verdioppfatning, og bestemmes av normer utenfor loven, som anerkjent
fagkunnskap, faglige retningslinjer og allmenngyldige samfunnsetiske normer
Faglige retningslinjer og veiledere kan være et av flere bidrag til å gi
forsvarlighetskravet et innhold. Anbefalinger i faglige retningslinjer er ikke rettslig
bindende, men retningsgivende og et uttrykk for hva som kan kalles god praksis.
Kommunen bør ha som mål å yte tjenester som er i tråd med slike retningslinjer, men
kommunen har et handlingsrom hvor tjenestene vil kunne være forsvarlige selv om
praksis avviker noe fra gitte anbefalinger.
Kommunen har videre stor frihet til å organisere virksomhetene og tjenestene ut fra
lokale forutsetninger og behov, så lenge kravet til faglig forsvarlighet overholdes. Det
er en sosialfaglig vurdering av den enkeltes behov som er avgjørende for hva
kommunen plikter å tilby av tjenester i det enkelte tilfellet.

https://www.helsetilsynet.no/tilsyn/tilsynsrapporter/trondelag/2019/flatanger-kommun... 26.11.2019

Rapport fra tilsyn med kommunale tjenester i NAV-kontoret i Flatanger kommune tje... Page 4 of 12

Fylkesmannen har vurdert om kommunen gir personer med behov for økonomisk
rådgivning tilgjengelige og forsvarlige tjenester i henhold til lovgrunnlaget gjengitt
ovenfor.
Plikten til systematisk styring
Kravet til ledelse, organisering og styring er et viktig element i kommunens ansvar for
å tilby og yte forsvarlige tjenester. Lovverket fastslår at:
• Kommunen har plikt til å styre og lede for å sikre at virksomhet og tjenester
etter kapittel 4 i sosialtjenesteloven er i samsvar med krav fastsatt i eller i
medhold av lov eller forskrift, jf. sosialtjenesteloven § 5.
Innholdet i styringsplikten for de kommunale tjenestene i arbeids- og
velferdsforvaltningen er regulert i interkontrollforskriften. Internkontrollplikten
innebærer at kommunen gjennom systematiske tiltak sikrer at aktiviteter knyttet til å
tilby og yte tjenester planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med
de lov- og forskriftskrav som regulerer aktivitetene, jf. internkontrollforskriften § 3.
I dette tilsynet er virksomheten vurdert mot følgende krav til ledelse og
kvalitetsforbedring:
Kommunen skal sørge for innarbeidede rutiner for:
• tilgjengelighet for tjenesten økonomisk rådgivning,
• forsvarlig tildeling av tjenesten økonomisk rådgivning, og
• forsvarlig utførelse av tjenesten økonomisk rådgivning.

3. Beskrivelse av faktagrunnlaget
Her gjøres det rede for hvordan virksomhetens aktuelle tjenester fungerer, inkludert
virksomhetens tiltak for å sørge for at kravene til kvalitet og sikkerhet for
tjenestemottakerne blir overholdt.
Organisering
Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) hadde Flatanger kommune 1 107 innbyggere per 2.
kvartal 2019.
NAV Flatanger er en del av NAV Midtre Namdal og vedtak fattes av lederen i NAV
Midtre Namdal. Midtre Namdal samkommune består av kommunene Namsos,
Overhalla, Namdalseid og Fosnes der Namsos er vertskommune. Flatanger er ikke en
del av Midtre Namdal samkommune og det foreligger ikke gyldig delegering til
Namsos kommune per i dag. Den 10.09.2019 ble en samarbeidsavtale mellom
Flatanger og Namsos kommune om sosiale tjenester i Arbeids- og
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velferdsforvaltningen undertegnet på rådmannsnivå. Avtalen bygger på vedtak i
kommunenes kommunestyre. NAV Flatanger blir i sin helhet organisert av
vertskommunen, Namsos kommune, med virkning fra og med 01.01.2020.
Bemanning, ansvar og møtestruktur
NAV Flatanger har en person ansatt i 50% stilling som arbeider med sosiale tjenester.
Avdelingsleder ved NAV Midtre Namdal har ansvaret for å koordinere arbeidet og
utvikle rutiner. NAV Midtre Namdal har ansatt to gjeldsrådgivere i 100% stillinger som
gir økonomisk rådgivning til tjenestemottakere i NAV Flatanger. Nylig ble arbeidet
med de sosiale tjenestene delt inn i et vedtaks- og et oppfølgningsteam. Det avholdes
ukentlige fagmøter. Beslutterteam har møter hver 3. uke og skal se etter om
sosialtjenesteloven § 17 er vurdert eller brukt ved godkjenning av vedtak. Frem til
31.12.2019 er NAV Flatanger tilknyttet Kompetansesenteret i Steinkjer.
Bemanning, ansvar og møtestruktur
Rådmannen i Flatanger deltar i partnerskapsmøter to ganger i året. Kommunen har
ikke en fast struktur for rapportering på tjenesteområdet. Det opplyses at NAV-leder
og rådmann har kontakt ved behov. Kommunen har et manuelt avvikssystem som
ikke er kjent blant ansatte som arbeider i tjenesten. NAV-leder gjennomfører
stikkprøver for å kontrollere kvaliteten i arbeidet.
Prosedyrer knyttet til tjenesteytelsen til brukergruppen
Tilsynet har fått forelagt følgende rutiner:
• rutine – søknad om økonomisk rådgivning
• hvordan skrive vedtak i Socio
• rutiner for overføring av saken mellom NAV-kontoret og Kompetansesenteret
for gjeldsrådgivning i Nord Trøndelag
• rutiner – frivillig forvaltning av andres penger
• rutine – beslutterteamet NAV Midtre Namdal
• rutine for NAV Midtre Namdal, økonomisk sosialhjelp
Det opplyses under tilsynet at arbeidet med å utvikle rutiner ikke er ferdigstilt. Det
arbeides også med å få rutinene inn i praksis.
Nærmere om praksis for tjenesten økonomisk rådgivning
Tilgjengelighet for tjenesten økonomisk rådgivning
NAV-kontoret i Flatanger har åpent mandager og onsdager kl. 11.00 – 13.00. Kontoret
tar også imot henvendelser utenom åpningstiden. Kommunen informerer om
økonomisk rådgivning på sine hjemmesider. På søknadsskjema kan det krysses av for
at det søkes om økonomisk rådgivning. I tillegg avdekkes behov gjennom søknad om
sosial stønad, kartlegging av og samtaler med tjenestemottakere. Ved søknad gis det
hjelp til utfylling av skjema ved behov. Behov for økonomisk rådgivning meldes også
til NAV-kontoret i andre kanaler, eksempelvis namsmann, andre kommunale
tjenester og legetjenesten.
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Gjeldsrådgiverne informerer om tjenesten i ulike former for utadrettet virksomhet,
blant annet ved Jobbhuset, flyktningetjenesten og barnevernstjenesten.
Gjeldsrådgiverne deltar jevnlig i ansvarsgrupper. De gjennomfører samtaler med
tjenestemottakere i Flatanger ved behov. De ansatte opplyser om sine direkte
telefonnummer og e-postadresser, både til tjenestemottakere og
samarbeidspartnere.
Forsvarlig tildeling av tjenesten økonomisk rådgivning
NAV Flatanger er en del av NAV Midtre Namdal og vedtak fattes av lederen i NAV
Midtre Namdal. Flatanger er ikke en del av Midtre Namdal samkommune og det
foreligger ikke gyldig delegering av vedtaksmyndighet til NAV-leder per i dag.
NAV-kontoret benytter kartleggingsskjema ved førstegangssamtaler. I denne
kartleggingen er også økonomiske problemer og gjeld tema. I gjeldssaker brukes det
også kartleggingsskjema fra Kompetansesenteret. Det stilles ingen minimumskrav for
å kunne ha rett på tjenesten og det stilles ikke vilkår i § 17-vedtak.
Fylkesmannen har gjennomgått tolv saker fra NAV Flatanger der det er gitt
økonomisk rådgivning/gjeldsrådgivning. Sakene ble oversendt Fylkesmannen som en
del av innhentingen av dokumentasjonen. Under tilsynsbesøket ble det gått inn i
kommunens saksbehandlingssystem der sakene ble nærmere undersøkt. I sju av åtte
saker er det fattet vedtak etter sosialtjenesteloven §17 innen en måned. I den siste
saken er det sendt foreløpig svar innen en måned. Det er ikke fattet vedtak etter § 17
i fire av tolv saker. I fire av § 17-vedtakene fremkommer det ikke tidspunkt for
oppstart eller tidsfrist for rådgivningen.
Forsvarlig utførelse av tjenesten økonomisk rådgivning
Veileder gir rådgivning om budsjett, hvordan øke inntekter og redusere utgifter og
motivasjonsarbeid. Rådgivning ut over dette gis av gjeldsrådgiverne. Gjeldsrådgiverne
sender enkelte saker til Kompetansesenteret for økonomisk rådgivning, men
håndterer også tyngre saker lokalt. De ansatte er bevisst at tjenestemottaker skal
medvirke i egen sak, blant annet gjennom bruk av kartleggingsskjema. Frivillig
forvaltning tilbys som et tiltak i rådgivningen.
NAV-kontoret har ikke skrevet vedtak om avslutning av tjenesten på grunn av forhold
ved tjenestemottaker og sakene forblir åpne. Det sendes heller ikke avslutningsbrev i
saker der rådgivningen er fullført. Innholdet i rådgivningen er lite dokumentert,
utover kontakt med kreditorene.

4. Vurdering av faktagrunnlaget opp mot aktuelt
lovgrunnlag
I dette kapittelet vurderer vi fakta i kapittel 3 opp mot lovbestemmelsene i kapittel 2.
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Sosialtjenesteloven og internkontrollforskriften setter krav til ledelse og systematisk
styring for å sikre forsvarlige tjenester. Nødvendige tiltak skal planlegges, iverksettes,
evalueres og korrigeres. Forsvarlige tjenester til personer som trenger tjenesten
økonomisk rådgivning setter store krav til organisering, struktur og kontinuitet i
utførelsen av tjenestene.
Tilgjengelighet for tjenesten økonomisk rådgivning
Kommunen avdekker behov for tjenesten blant annet gjennom søknadsskjema,
samtaler, kartleggingsskjema og henvendelser fra samarbeidspartnere. Der
kommunen har identifisert behov for økonomisk rådgivning gis brukere informasjon
og mulighet til å søke om tjenesten. Det opplyses også om at det gis bistand til å fylle
ut søknadsskjema ved behov. NAV-kontoret har svært begrensede åpningstider. Det
fremstår likevel ikke som om tjenesten økonomisk rådgivning er utilgjengelig. Det
sitter minst en ansatt ved kontoret innenfor vanlig arbeidstid, som også håndterer
henvendelser uten timeavtale utenfor åpningstiden. Kommunen har også god og
riktig informasjon om tjenesten på hjemmesidene sine, og gjeldsrådgiverne er
tilgjengelige for både tjenestemottakere og andre deler av hjelpeapparatet.
Ut fra dokumentasjonen som er gjennomgått og samtaler med ansatte fremstår
økonomisk rådgivning som tilgjengelig for de som har behov for det. Det vurderes at
Flatanger kommune, gjennom sin styring og kontroll, har en forsvarlig praksis når det
gjelder tilgjengelighet av tjenesten økonomisk rådgivning, jf. sosialtjenesteloven § 4.
Forsvarlig tildeling av tjenesten økonomisk rådgivning
Kommunen benytter kartleggingsskjema for å vurdere hvilke tiltak som bør omfattes
av rådgivningen og hvilke forutsetninger tjenestemottaker selv har til å delta i
endringsarbeidet. Kommunen stiller heller ikke vilkår eller andre krav for tildeling av
tjenesten. Økonomisk rådgivning er en tjeneste som det skal fattes vedtak om eller
som skal inngå som del av et vedtak. Vedtaket skal vise om tjenesten er innvilget eller
avslått og det skal også inneholde tidspunktet for rådgivningen eller en tidsfrist for
når tjenesten skal oppfylles. At tjenestemottaker får et tidspunkt for når tjenesten
skal starte er viktig får å kunne avgjøre om det er gitt forsvarlige tjenester. Hvor lang
tid som kan gå før tjenesten starter vil være avhengig av hjelpebehovet.
Under tilsynet ble det avdekket at det ikke fattes vedtak om økonomisk rådgivning i
alle saker. Tidspunkt for oppstart av tjenesten eller tidsfrist for når tjenesten skal
oppfylles fremgår heller ikke i alle sakene hvor det er fattet vedtak.
At det ikke fattes vedtak om økonomisk rådgivning og at tidspunkt for tjenesten ikke
fremgår av vedtak er et brudd på sosialtjenesteloven §§ 17, 41, 4 og 5, jf. forskrift om
internkontroll i kommunalt NAV og forvaltningsloven § 23.
Det er oppholdskommunens ansvar å yte tjenester etter loven til alle som oppholder
seg i kommunen. Kommunens myndighet etter loven kan etter reglene i
kommuneloven delegeres til et interkommunalt organ eller en annen kommune.
Leder for NAV Midtre Namdal underskriver vedtakene for Flatanger kommune, men
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det foreligger ikke gyldig delegering av vedtaksmyndigheten per i dag. Dette er et
brudd på sosialtjenesteloven §§ 17, 3, 4 og 5, jf. forskrift om internkontroll i
kommunalt NAV.
Forsvarlig utførelse av tjenesten økonomisk rådgivning
Økonomisk rådgivning kan stanses i de tilfeller tjenestemottaker ikke viser vilje til å
følge opp allerede foreslåtte tiltak, eller ikke bidrar med egeninnsatsen
vedkommende vurderes å ha forutsetninger for å gjøre. Dersom tjenesten stanses
skal det fattes enkeltvedtak om dette. Det at en avgjørelse er å anse som et
enkeltvedtak, gjør blant annet at tjenestemottaker har mulighet til å klage.
Gjennomgang av saksmapper og intervju med ansatte viser at det ikke fattes vedtak
om stans på grunn av forhold ved tjenestemottaker. Ansatte forteller i intervju at
saker ikke avsluttes slik at det skal være lettere for tjenestemottaker å starte opp i
tjenesten igjen dersom forholdene endrer seg. I disse tilfellene forteller ansatte at de
forsøker å kontakte bruker slik at rådgivningen kan fortsette. Det informeres om at
det jobbes med å få på plass rutiner som sikrer at det fattes vedtak om stans i de
tilfeller hvor tjenestemottaker ikke følger opp tjenesten.
I de sakene som er gjennomgått og der det er gitt gjeldsrådgivning er kontakt med
kreditorer dokumentert. Kommunen dokumenterer derimot i liten grad innholdet i
rådgivningen utover dette. At kommunen i liten grad journalfører rådgivningen som
er gitt medfører en fare for svikt og fremstår som et klart forbedringsområde.
Fylkesmannen vurderer likevel at utførelsen av tjenesten er forsvarlig. Det informeres
om at det avholdes samtaler med brukere og at veiledere er godt tilgjengelige. Dette
gjelder både veiledere som gir lettere økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivere som
gir rådgivning utover dette. Gjeldsrådgivere gir også rådgivning til andre veiledere ved
behov slik at tjenesten utføres på en forsvarlig måte. Ansatte er klar over at det skal
fattes endringsvedtak hvis tjenesten stanses på grunn av forhold ved brukeren, for
eksempel manglende medvirkning i egen sak. Hvis praksisen med å holde sakene
åpne blir endret, forutsetter Fylkesmannen at kommunen sikrer at det blir skrevet
endringsvedtak.
Internkontroll
NAV-kontoret har flere rutiner og skjema som er relevante for å sikre en forsvarlig
økonomisk rådgivningstjenestene. Rutinene og skjemaene er kjent blant de ansatte.
Rutinene er ikke datert eller merket med versjonsnummer, noe som gir en risiko for
at det oppstår ulike versjoner over tid. Samtidig er det få ansatte involvert i arbeidet,
noe som reduserer denne risikoen. NAV-leder gjennomfører stikkprøver for å sikre
kvaliteten på området. Både NAV-leder og avdelingsleder har god innsikt i de sosiale
tjenestene, og viser stor motivasjon for å forbedre tjenestene som gis.
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Kommuneledelsen fremstår som tilgjengelig for dialog med NAV-leder, selv om
dialogen er lite systematisert. Videre er kommunens avvikssystem ikke kjent blant de
ansatte. Det fremkommer samtidig at ingen av de involverte har kjent et behov for å
melde avvik innenfor dette området. I tillegg kan ansatte melde eventuelle avvik
direkte til rådmannen.
Fylkesmannen vurderer at kommunens styringssystem er tilstrekkelig for å ivareta
den økonomiske rådgivningstjenesten, i lys av virksomhetens størrelse og
risikoforhold. Kommunen har også tatt del i Midtre Namdals langvarige satsning på
området, inkludert ansettelse av to gjeldsrådgivere i 100 % stilling. Vi merker oss til
slutt at kommunen har inngått et vertskommunesamarbeid som omfatter tjenesten
fra 01.01.2020. Det tilsier at kommunen fremover vil utvikle et mer formalisert
styringssystem.

5. Fylkesmannens konklusjon
Her presenterer vi konklusjonen av vår undersøkelse, basert på vurderingene i
kapittel 4.
Flatanger kommune sikrer ikke, gjennom styring og kontroll, forsvarlig tildeling av
tjenesten økonomisk rådgivning.
Dette er brudd på:
• Sosialtjenesteloven § 17, jf. §§ 3, 4 og 5, jf. forskrift om interkontroll i
kommunalt NAV §§ 3 og 4
• Sosialtjenesteloven § 41, jf. forvaltningsloven § 23
Grunnlaget for lovbruddet:
• Det foreligger ikke gyldig delegering av vedtaksmyndighet til Namsos
kommune per i dag.
• Det er ikke skrevet § 17-vedtak i fire av tolv saker.
• I fire av § 17-vedtakene fremkommer det ikke tidspunkt for oppstart eller
tidsfrist for rådgivningen.

6. Oppfølgning av påpekte lovbrudd
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I dette kapitlet redegjør vi for hva vi forventer virksomheten skal gjøre i prosessen
med å rette påpekte lovbrudd. Vi ber Flatanger kommune om å gjøre en vurdering av
hvilke tiltak som er nødvendig for å sikre en forsvarlig tildeling av tjenesten
økonomisk rådgivning. Flatanger kommune må innen 01.12.2019 utarbeide og
oversende en plan for arbeidet. Planen skal inneholde:
• hvilke tiltak som skal gjennomføres
• hvordan ledelsen vil følge med på og kontrollere at tiltakene blir iverksatt
• hvordan ledelsen vil gjennomgå om tiltakene har virket som planlagt etter at de
har fått virke i en periode
• frister for iverksetting av tiltak og evaluering av om tiltakene virker som
planlagt

Vedlegg: Gjennomføring av tilsynet
I dette vedlegget omtaler vi hvordan tilsynet ble gjennomført, og hvem som deltok.
Den 22.06.2019 avholdte Fylkesmannen et møte med Kompetansesenteret. Målet
med møtet var å få informasjon om hvordan tjenesten økonomisk rådgivning er
organisert mellom Kompetansesentret og kommunene.
Varsel om tilsynet ble sendt 02.07.2019. Tilsynsbesøket ble gjennomført ved Flatanger
kommune, og innledet med et informasjonsmøte 02.10.2019. Oppsummerende møte
med gjennomgang av funn ble avholdt 03.10.2019.
Fylkesmannen sendte utkast til rapport til kommunen for eventuelle
kommentarer/innsigelser til faktagrunnlaget, datert 10.10.2019.
Kommunen ga tilbakemelding på utkast til rapport i e-post datert 28.10.2019.
En del dokumenter var tilsendt og gjennomgått på forhånd, mens andre dokumenter
ble mottatt og gjennomgått i løpet av tilsynsbesøket. Følgende dokumenter ble
gjennomgått og vurdert som relevante for tilsynet:
• organisasjonskart NAV Midtre Namdal
• samarbeidsavtale mellom Flatanger kommune og Namsos kommune om
sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen, datert 10.09.2019
• samarbeidsavtale om felles Kompetansesenter for gjeldsrådgivning for
perioden 01.01.2019 – 31.12.19
• rutine for overføring av saker mellom NAV-kontoret og «Kompetansesenteret
for gjeldsrådgivning i Nord-Trøndelag, datert 09.12.2015. Vedlegg:
◦ fullmakt
◦ statusskjema
◦ dokumentliste
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◦ 2 kartleggingsskjema for økonomisk rådgivning i NAV Nord-Trøndelag
• rutine – søknad om økonomisk rådgivning
• rutine – hvordan skrive vedtak i Socio, vedtak om opplysning, råd og veiledning
og vedtaksmal
• rutine – frivilling forvaltning av andres penger
• rutine for NAV Midtre Namdal, økonomisk sosialhjelp
• kartleggingsskjema for Midtre Namdal
Det ble valgt ut 10 saker etter følgende kriterier:
• alle saksdokumenter i de ti siste sakene
• der NAV-kontoret har gitt økonomisk rådgivning
• der NAV-kontoret har sendt saken til Kompetansesenter for gjeldsrådgivning
• der NAV-kontoret har fått saken tilbake fra Kompetansesenter for
gjeldsrådgivning
• der NAV-kontoret har avslått søknad om økonomisk rådgivning eller avsluttet
rådgivningen uten enighet med tjenestemottaker
• der tjenestemottaker har klaget på avslag, avslutning eller innholdet i
rådgivningen
I tabellen under gir vi en oversikt over hvem som ble intervjuet, og hvem som deltok
på oppsummerende møte ved tilsynsbesøket.
Ikke publisert her
Disse deltok fra tilsynsmyndigheten:
• Seniorrådgiver, Mette Øvrewall, Fylkesmannen i Trøndelag, tilsynsleder
• Juridisk seniorrådgiver, Daniel Bergamelli, Fylkesmannen i Trøndelag, revisor
• Juridisk rådgiver, Sabrina Hammer, Fylkesmannen i Trøndelag, revisor
Med hilsen
Erik Stene (e.f.)

Mette Selma Haldis Øvrewall

Direktør
Oppvekst- og velferdsavdelingen

seniorrådgiver
Oppvekst- og velferdsavdelingen

Dokumentet er elektronisk godkjent
Kopi til:
NAV-Flatanger v/leder Lauvsneshaugen 25 7770 FLATANGER
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Alle har rett til å overvære møtene
Kommunal Rapport 06.11 2019

POLITIKERSKOLEN 2019. Alle har en grunnlovsfestet rett til å overvære møter i politiske
organer. Arbeidsmøter om budsjett mellom administrasjon og politikere er ikke noe unntak.
Saker skal behandles i møter og de skal være åpne for innbyggerne. Politikere og
administrasjon kan ikke stikke seg vekk for å forberede neste års budsjett.
– Vi skal følge loven. Selvfølgelig skal vi det, sier nyvalgt ordfører Marit Hougsrud (Sp) i SørAurdal.
Kommunen har gjentatte ganger de siste årene fått en påminnelse fra Fylkesmannen om at
den må følge kommunelovens regler, som skal sikre innbyggerne innsyn i politiske
beslutningsprosesser.
Bare to uker etter at Hougsrud ble ordfører, må hun svare på hvorfor innbyggerne ikke ble
informert om budsjettmøtet 28. oktober.
– Det var et arbeidsmøte rådmannen skulle ha med sine ansatte. Jeg informerte
kommunestyrets medlemmer om dette, slik at de som måtte ha interesse av å overvære
møtet, kunne komme. Spesielt for de nye kommunestyrerepresentantene er det fint å få
innblikk i prosessene rundt budsjettarbeidet, forklarer hun.
14 av 19 representanter møtte opp. Det gjorde også en journalist fra avisa Valdres, som ble
henvist til publikumsplass på galleriet. Han sørget likevel for at innbyggerne fikk vite at
rådmann Haakon Boie Ludvigsen i møtet tok til orde for å legge ned en barneskole og
ungdomstrinnet ved en annen skole. Og at flere politikere reagerte sterkt på dette.
Møtet ble avholdt uten offentlig innkalling, saksliste og møtebok, slik kommuneloven krever.
Hougsrud mener møtet faller utenfor loven.
– Vi hadde ingen saker til behandling. Det var et arbeidsmøte rådmannen hadde invitert til.
– Både Fylkesmannen, Sivilombudsmannen og Kommunaldepartementet har slått fast at
møter mellom administrasjon og folkevalgte om budsjettet er møter etter kommuneloven og
skal følge dennes møteregler?
– Det kjenner ikke jeg til. Jeg har bare vært ordfører i 14 dager. Men vi skal selvsagt følge
loven.
Få unntak fra regelen om åpne møter
Grunnlovens § 100 femte ledd er klar: “Enhver har rett til innsyn i statens og kommunenes
dokumenter og til å følge forhandlingene i rettsmøter og folkevalgte organer. Det kan i lov
fastsettes begrensninger i denne rett ut fra hensyn til personvern og av andre tungtveiende
grunner.”
Også kommunelovens § 31 slår fast at “Enhver har rett til å overvære møtene i folkevalgte
organer”. Den gir samtidig en uttømmende liste over når det skal eller kan gjøres unntak fra
regelen om møteoffentlighet. Det finnes ingen unntakshjemmel for budsjettmøter.
Men det holder ikke å holde dørene åpne. Innbyggerne må også ha blitt informert i rimelig tid
om at det skal avholdes møte, og hvilke saker som skal tas opp. Har de ikke anledning til å
komme, skal de i alle fall kunne slå opp i møteboka i etterhånd for å se hva som skjedde.
Derfor stiller kommuneloven både krav til kunngjøring, innkalling, saksliste og møtebok.

Kommunelovens regler gjelder ikke bare ordinære møter i kommunestyre, formannskap eller
andre politiske organer. Også andre sammenkomster der folkevalgte deltar, kan falle inn
under kommuneloven. Det avgjørende er hvem som deltar, hva som er tema og hvilke
spørsmål de folkevalgte drøfter, skriver Kommunaldepartementet (KMD) i
en tolkningsuttalelse 7. juli 2015.
Her konkluderte det med at et formøte om budsjett i forkant av ordinært kommunestyremøte i
Tysfjord i 2008, var et møte etter kommuneloven, selv om også eksterne deltok og møtet ble
ledet av andre enn ordfører.
En av fire brøt loven i fjor
Sivilombudsmannen har i flere kjennelser kritisert kommuner for å ha avholdt
budsjettseminarer med administrasjonen uten å følge saksbehandlingsreglene for folkevalgte
organer.
Likevel:
I desember i fjor avslørte Kommunal Rapport at omfanget av slike hemmelige budsjettmøter
er stort. Hele 27 av 100 undersøkte kommuner – altså en av fire – hadde avholdt hemmelige
budsjettmøter for administrasjon og folkevalgte i perioden september – november 2018.
Møtene hadde ulike navn, som “budsjettdugnad”, “økonomiseminar” og “dialogkonferanser”,
men hadde til formål å bearbeide tallgrunnlaget og gi og få innspill til den videre
budsjettprosessen. Innbyggerne fikk ikke kjennskap til møtene, som ble avholdt uten offentlig
innkalling, saksliste og protokoll.
Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger mener det må skyldes at kommunene har mangelfull
kunnskap om kommunelovens bestemmelser og bakgrunnen for dem. Han forsøker å bøte
på dette i en kronikk i Kommunal Rapport 23. mars i år. Her slår han fast følgende:
• Hovedregelen er at folkevalgte organer behandler og avgjør saker i formelle møter. Det
skal ikke holdes uformelle, lukkede sammenkomster der det foregår reell
saksbehandling. Dette gjelder saksforberedelse, saksbehandling og fatting av vedtak.
• Retten til å overvære slike møter er nedfelt i Grunnloven og kommuneloven.
• De folkevalgte er valgt til å representere innbyggerne, og all saksbehandling foregår på
vegne av dem. Åpenhet gjør det mulig for innbyggerne å kunne holde representantene
ansvarlig for de beslutningene som tas. Prinsippet om møteoffentlighet er derfor sentralt
for et sterkt folkestyre.
• Denne kontrollmuligheten kan også forebygge at avgjørelser tas på feil grunnlag. Ved
dette styrkes også innbyggernes tillit til de folkevalgte organer og deres avgjørelser.
– Budsjettet er én av de viktigste sakene de folkevalgte tar stilling til i løpet av året. Det er
derfor helt essensielt at innbyggerne kan holde seg orientert om den politiske prosessen og
ha mulighet til å holde representantene ansvarlig, framholdt Sivilombudsmannen.
Gjentatte pålegg fra Fylkesmannen
Sør-Aurdal gikk fri for kritikk i Kommunal Rapports undersøkelse av budsjettmøtene i fjor
høst. Deres hemmelige budsjettmøte ble nemlig avholdt allerede i august – for tidlig til å bli
fanget opp i undersøkelsen. Men 30. oktober i fjor – ganske nøyaktig ett år før årets
hemmelige budsjettmøte – fikk kommunen skriftlig beskjed fra Fylkesmannen om at den må
følge kommunelovens møteregler.
Som det framgår av oversikten nedenfor, er det ikke første gang at Sør-Aurdal kommune har
fått kritikk for manglende møteoffentlighet. Spørsmålet er om det blir siste gang.
11. mai 2017: “Fylkesmannen forutsetter at kommunen vil endre praksis og overholde
reglene framover”, skriver Fylkesmannen i brev til Sør-Aurdal kommune. Bakgrunnen er at

formannskapet i perioden desember 2016 – mars 2017 har avholdt fire hemmelige møter om
daværende rådmanns arbeidsforhold. Heller ikke kommunestyremøtet 7. mars, der han ble
sagt opp, ble innkalt på lovlig måte.
26. oktober 2017: Ordfører Kåre Helland (Sp) varsler i innkallingen at han vil foreslå at
budsjettmøtet holdes bak lukkede dører. Til pressen begrunnet han dette med at de skulle
drøfte budsjettet i detalj – helt ned på personnivå. Å lukke et budsjettmøte er det ikke adgang
til, fastslo både Fylkesmannen og to eksperter på kommunalrett overfor Kommunal Rapport.
Siste del av møtet ble likevel lukket.
23. august 2018: Kommunestyre og administrasjon avholder “dialogmøte” om budsjettet på
en dato oppført i kommunestyrets møteplan. Innkallingen ble offentliggjort to dager før møtet,
etter at lokalpressen hadde etterlyst den. Møtet er fortsatt ikke protokollert. Kommunen
nektet også å gi lokalavisa Hedalen innsyn i notater fra møtet. Rådmann Haakon Boie
Ludvigsen framholder at det ikke var noe kommunestyremøte, fordi det var han som innkalte
til og ledet møtet.
3. september 2018: Jussprofessor Jan Fridthjof Bernt slår overfor Kommunal Rapport fast at
dialogmøtet var en del av kommunens saksbehandling og skulle fulgt kommunelovens
regler. Han påpeker samtidig at rådmannen ikke har kompetanse til å lede møter i politisk
organ. Han advarer mot å gjøre skillet mellom ordfører og rådmann utydelig.
30. oktober 2018: Fylkesmannen pålegger kommunen å offentliggjøre notater og føre
møtebok fra møtet 23. august. Kommunen får på ny skriftlig beskjed om å følge
kommunelovens regler for møter i politiske organ. Fylkesmannen viser spesielt til
kommunelovens §§ 30 og 31, som blant annet slår fast at alle har rett til å overvære møter i
politisk organ, og at det skal føres møtebok.
13. juni 2019: Administrasjon og politikere i Sør-Aurdal avholder seminar i forkant av
kommunestyremøte. At temaet for seminaret var kommunens økonomiske utfordringer,
framgår verken av innkalling, saksliste eller møtebok.
Det ble stilt spørsmål ved innkallingen i det etterfølgende kommunestyremøte. Ordfører viste
til at møtet i hovedsak var en orientering fra rådmannen og at det ikke ble fattet vedtak.
Rådmannen viste til at det var frivillig å delta.
– Det blir omtrent som når naboen inviterer på grillfest. Enten kommer du, eller så kommer
du ikke, sa rådmann Boie Ludvigsen.
28. oktober 2019: Administrasjon og politikere avholder arbeidsmøte om budsjettet, uten
offentlig innkalling, saksliste eller møtebok.
Fylkesmannen: – Vi vil følge med
Kommunal Rapport har spurt Fylkesmannen om arbeidsmøtet om budsjett 28. oktober var et
møte etter kommuneloven, og dermed skulle vært innkalt og protokollert i henhold til denne.
Vi har fått følgende svar fra seniorrådgiver Katrine Tømmerdal Nordby:
– Vi kan ikke svare konkret på ditt spørsmål, da vi ikke har noen flere opplysninger enn det
du har gitt i dine e-poster. Vi har ikke fått noen konkret klage. Vi vil på bakgrunn av de
opplysningene du kommer med henvende oss til kommunen, vise til tidligere
korrespondanse om dette og minne om regelverket. Utover det gjør vi ikke noe i denne
omgang, men vi vil følge med på hvordan kommunen forholder seg til kommuneloven på
dette området.

– Urettferdig
Tidligere ordfører Kåre Helland (Sp) har vært – og er fortsatt – uenig i Kommunal Rapports
framstilling av kommunens møtepraksis.
– Når det ikke fattes noe vedtak, kommer ikke kommunelovens § 30 om møtebok til
anvendelse. Vi har ikke gjort dette annerledes enn andre kommuner. Jeg synes omtalen vi
har fått i Kommunal Rapport er urettferdig. Du, Kommunal Rapport og avisa Valdres er
hovedårsaken til at jeg ikke ville fortsette i politikken, sier han til Kommunal Rapport.
Ordfører Marit Haugsrud har ingen kommentarer ut over dem som er gitt fra kommunens
side i forbindelse med de ulike møtene.
Dette må du vite om møteoffentlighet
• Alle møter i folkevalgte organer skal annonseres på forhånd.
• Innkallingen er som hovedregel offentlig.
• Innkallingen skal inneholde en saksliste.
• Møtene skal som hovedregel være åpne for alle.
• Dette er unntakene:
o Dørene skal lukkes ved behandling av personalsaker eller når det
foreligger lovbestemt taushetsplikt.
o Dørene kan lukkes av hensyn til personvern eller tunge offentlige interesser.
• Før møtet lukkes, må organet gjøre eget vedtak om dette. Vedtaket og lovhjemmel for
lukking må framgå av møteboka.
• Saksframlegg (med vedlegg) til folkevalgt organ er offentlige. Eventuelle taushetsbelagte
opplysninger etter forvaltningslovens § 13 skal sladdes.
• Saksbehandlingsreglene for møter i politiske organer er beskrevet i kommunelovens
kapittel 6.

Hva er et møte etter kommuneloven?
• Møte i kommunestyre, formannskap og andre folkevalgte og kommunale organer
opprettet etter kommuneloven.
• Også andre sammenkomster der folkevalgte deltar, kan falle inn under kommuneloven.
Det avgjørende er hvem som deltar, hva som er tema og hvilke spørsmål de folkevalgte
drøfter, skriver Kommunaldepartementet (KMD) i en tolkningsuttalelse 7. juli 2015.
• KMD viser til Sivilombudsmannens uttalelse i sak 1667/2008:
• «En sammenkomst i et folkevalgt organ vil være et møte når det er fastsatt på forhånd at
medlemmene av organet skal tre sammen som folkevalgt organ for å forhandle, drøfte,
treffe vedtak eller på annen måte behandle saker og spørsmål som det etter lov eller
forskrift har som oppgave å behandle.»
• KMD slår fast at et formøte om økonomi og budsjett før ordinært kommunestyremøte i
Tysfjord var et møte etter kommuneloven, selv om eksterne deltok og ordfører ikke ledet
møtet.
• Gruppemøter i det enkelte parti og forhandlingsmøter mellom representanter for ulike
partigrupper faller utenfor kommuneloven.
• Møter der representanter for alle partier deltar, befinner seg i en gråsone. Jussprofessor
Jan Fridthjof Bernt trekker et skille mellom politiske forhandlinger – som faller utenfor
loven – og møter som inngår i kommunens saksbehandling.

Etikken må forankres i politikken
Kommunal Rapport 20.11.2019

Vi oppfordrer nye kommunestyrer og fylkesting til tidlig i perioden å sette temaene etikk og
antikorrupsjon på dagsordenen, og forankre etikkarbeidet gjennom politiske vedtak, sier
Tora Aasland, leder i Kommunesektorens etikkutvalg
Åpenhet er kanskje det viktigste tillitsskapende virkemiddelet.
Over 10.000 folkevalgte har nå fått tillit etter høstens valg. De er valgt inn i 356 nye
kommunestyrer og elleve fylkesting, mange i nye, sammenslåtte kommuner eller
fylkeskommuner. De har fått et stort og viktig ansvar – som myndighetsutøvere, som
leverandører av viktige velferdstjenester, som arbeidsgivere og som ombud for befolkningen.
Da trengs gode retningslinjer, trygghet og god kontroll.
Et nytt kommunestyre eller fylkesting åpner for muligheter, både til å drøfte viktige saker på
nye måter og til å lære av tidligere erfaringer. Målet må være å bli enda bedre i en
tillitsskapende forvaltning som bygger på en høy etisk standard, slik det står i
kommunelovens formålsparagraf. Ikke minst derfor må arbeidet med etikk og antikorrupsjon
være et viktig tema med tydelig politisk forankring.
Vi vet at presset på kommunale ledere er stort. I en undersøkelse KS fikk gjennomført blant
kommunene i 2017, svarte fire av ti enhetsledere at de kjenner til at ansatte eller folkevalgte
har opplevd situasjoner med press om favorisering.
Andre situasjoner de kjenner til, er press er knyttet til omgåelse av regelverk og for nært
samarbeid med private aktører. Tre av ti svarer at de selv har vært utsatt for press om å
favorisere. I samme undersøkelse framkommer det at areal-, plan- og byggesaker er mest
utsatt for press, og at mellomledere er særlig utsatt.
Ved konstituering av nye kommunestyrer og fylkesting høsten 2019 trer ny kommunelov i
kraft. I denne ligger flere nye bestemmelser om egenkontrollen som angår kommunens etikkog antikorrupsjonsarbeid. Egenkontrollen må være god både for å redusere risikoen for
misligheter og for å styrke den nødvendige tilliten til kommunen. Også i arbeidsmiljølovens
bestemmelser om varsling skjer det endringer hvor målet er å gjøre varslingsprosessene
tydeligere og bedre – ikke minst for varslerne.
KS har utviklet flere verktøy som kommunene kan ta i bruk i arbeidet med etikk og
antikorrupsjon, blant annet helhetlige program, rammeverk og veiledere. Det er også laget en
eksempelsamling som kan være et nyttig hjelpemiddel i kommunenes arbeid med åpenhet
og tillit i arbeidet med å unngå uetisk atferd og korrupsjon. KS’ folkevalgtprogram som tilbys
alle kommunestyrer og fylkesting fra høsten 2019, har både et kjerneprogram og
skreddersydde dager. Her kan etikk velges som et særskilt tema.
Kommunesektorens etikkutvalg er oppnevnt av KS’ hovedstyre. Vi oppfordrer nye
kommunestyrer og fylkesting til tidlig i perioden å sette temaene etikk og antikorrupsjon på
dagsordenen, og forankre etikkarbeidet gjennom politiske vedtak. Det innebærer blant annet
å ha et oppdatert verdigrunnlag, et etisk regelverk både for ansatte og folkevalgte, bidra til at
det gjennomføres risikoanalyser for å avdekke sårbarhet, ha gode varslingsrutiner og god
praksis rundt vurdering av habilitet.
Åpenhet er kanskje det viktigste tillitsskapende virkemiddelet. Det betyr at omverden får
innsyn i hvordan kommunen drives og hvordan beslutninger tas.

Vi oppfordrer ansatte og folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner til å henvende seg til
etikkutvalget ved behov for råd og innspill i dette arbeidet. Etikkutvalget selv arrangerer
jevnlige møter i kommuner og fylker med politiske og administrative ledere. I desember går
turen til Kristiansand for å møte kommunene på Agder. Til våren går turen til Viken, og
deretter til Trøndelag.
Vi håper på engasjement og gode debatter. Bli med i arbeidet for tillitsskapende kommuner
og fylkeskommuner!

Hvem er opposisjonen når leder av kontrollutvalg skal
velges?
Kommunal Rapport 18.11 2019

Hvem som er posisjon og hvem som er opposisjon i et kommunestyre eller fylkesting vil
kunne variere både over tid og fra sak til sak.
Verken lovteksten eller forarbeidene gir noen klar veiledning på hva som er «samme
gruppe» som ordføreren. Uttrykket må dermed tolkes ut fra den sammenhengen det inngår i
og formålet med bestemmelsen, skriver Jan Fridthjof Bernt
SPØRSMÅL: Hvordan skal bestemmelsen i den nye kommunelovens § 23–1 om at lederen
av kontrollutvalget «kan ikke være medlem av samme parti eller tilhøre samme gruppe som
ordføreren» tolkes? Hva ligger i begrepet «gruppe»? Det er et spenn her fra registrerte
valglister, politiske samarbeidsavtaler og valgteknisk samarbeid ved fordeling av verv. Hva er
en «gruppe» i denne bestemmelsen?
SVAR: Dette er en bestemmelse som ble satt i lovteksten i proposisjonen til kommuneloven
av 2018. I en fyldig tolkningsuttalelse fra departementet 7. oktober 2019 gis en utførlig
redegjørelse for forhistorien til og begrunnelsen for denne regelen.
Bakgrunnen var et ønske om å få lovfestet en ganske utbredt praksis der leder
kontrollutvalget velges fra «opposisjonen» for å sikre et uavhengig og kritisk blikk på
virksomheten i kommunen. Problemet var å finne et godt uttrykk i loven for hvem dette skulle
omfatte. Hvem som er posisjon og hvem som er opposisjon i et kommunestyre eller
fylkesting vil kunne variere både over tid og fra sak til sak, og departementet valgte derfor å
knytte avgrensningen til hvilket parti eller hvilken «gruppe» ordfører tilhører.
«Parti» er her normalt et greit kriterium, vanskene oppstår først og fremst når man skal
fastslå hvem som tilhører «samme gruppe» som ordfører. Verken lovteksten eller
forarbeidene gir her noen klar veiledning, og uttrykket må dermed tolkes ut fra den
sammenhengen det inngår i og formålet med bestemmelsen.
Det betyr, påpeker departementet, at vi ikke kan bygge på at «gruppe» i § 23–1 betyr det
samme her som andre steder i loven, som §§ 7-5, 7-6, 7–7 og 7–10.
Formålet med bestemmelsen er, uttaler departementet, «et ønske om å skape en viss grad
av politisk avstand eller uavhengighet mellom ordføreren og lederen av kontrollutvalget».
Dette tilsier at «gruppe» her ikke skal tolkes vidt, men være begrenset til situasjoner der det
er tale om et etablert og eksisterende samarbeidsforhold mellom en avgrenset krets
folkevalgte, på linje med det som er tilfelle for tradisjonelle partigrupper, med utgangspunkt i
de lister de enkelte folkevalgte er innvalgt til i kommunestyret eller fylkesting.
En folkevalgt blir derimot ikke utelukket fra valg pga. «den mer perifere koblingen som
oppstår mellom personer som er medlemmer av ulike partier som mer eller mindre tilfeldig
stiller felles listeforslag ved valg til formannskapet eller inngår andre former for formelle eller
uformelle samarbeid i løpet av valgperioden.»

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

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.

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.

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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