Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune
Arkivsak:

20/215

Møtedato/tid:

11.02.2020 Kl 10:00

Møtested:

Rådhuset, møterom Storkleppen

Møtedeltakere:
Lars Græsli
Toralf Øverås
Gunn Hilmo
Arne Lien
Nina Lunden
Andre møtende:
Torbjørn Berglann, Konsek Trøndelag

Møtet avvikles for åpne dører, i tråd med kommuneloven § 11-5.
Eventuelle forfall, eller spørsmål om habilitet, meldes til Konsek Trøndelag IKS
v/Torbjørn Berglann på telefon 400 67 058, eller e-post: torbjorn.berglann@konsek.no
Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.
Trondheim, 06.02.2020

Lars Græsli (sign.)
Leder av kontrollutvalget

Torbjørn Berglann
Daglig leder, Konsek Trøndelag

Kopi: Varamedlemmer, ordfører, kommunedirektør/rådmann og Revisjon Midt-Norge SA
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Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato
11.02.2020

Saknr
01/20

Saksbehandler Torbjørn Berglann
Arkivkode
TI - &30
Arkivsaknr
20/216 - 1
Forslag til vedtak
1. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge utarbeidet risiko- og vesentlighetsvurdering for
Tydal kommune.
2. Arbeidet har en timeramme på 60 timer og skal sendes sekretariatet innen 12.03.2020.
3. Kontrollutvalget ber sekretariatet iverksette de øvrige tiltakene som er nødvendig for å
gjennomføre den skisserte prosessen med plan for forvaltningsrevisjon.
Saksopplysninger
Kontrollutvalget skal ifølge kommuneloven utarbeide en plan for forvaltningsrevisjon i løpet
av det første året etter at nytt kommunestyre er konstituert. Planen skal baseres på risiko- og
vesentlighetsvurderinger av kommunes virksomhet og virksomheten i kommunens selskaper.
Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for
forvaltningsrevisjon. Risiko- og vesentlighetsvurderingene kan gjennomføres av
kontrollutvalgets sekretariat, kommunens revisor eller andre. Sekretaritatet legger til grunn at
kontrollutvalget ikke vil benytte andre aktører i arbeidet, men benytte revisjonen og
sekretariatet.
Vi anbefaler at kontrollutvalget legger opp til en prosess over tre møter.
• Møte 1, 11.02.2020: I dette møtet bestiller utvalget en risiko- og
vesentlighetsvurdering fra revisjonen. Dokumentet skal gi en oversikt over
risikoområder i kommunen ut fra offentlig tilgjengelig informasjon. I tillegg bidrar
oppdragsansvarlig regnskapsrevisor med sin kunnskap om kommunen.
Dokumentet er ett av flere bidrag i arbeidet med å kartlegge hvor man bør ha
forvaltningsrevisjon.
• Møte 2, 26.03.2020: Kontrollutvalget inviterer sentrale aktører i kommunen for å
få ytterligere innspill til risikoområder. Møtedeltakerne kommer gruppevis og har
fått revisjonens risiko- og vesentlighetsvurdering tilsendt i forkant av møtet. Etter
at kontrollutvalget har fått innspill fra samtlige deltakere kommer utvalget fram til
hvor det ønsker å gjennomføre forvaltningsrevisjon. Hensikten med møtet er å
supplere revisjonens faglige risikovurderinger med lokalkunnskap, og dermed
ha et bredere grunnlag for å lage plan for forvaltningsrevisjon.
• Møte 3, 26.05.2020: Sekretariatet legger fram et utkast til plan for
forvaltningsrevisjon. Utkastet er basert på revisjonens risiko- og
vesentlighetsvurderinger, innspillene i møte 2 og kontrollutvalgets diskusjon i
samme møte. Dersom kontrollutvalget slutter seg til planen, sendes den
kommunestyret for endelig vedtak.
Revisjon Midt-Norge vil bruke anslagsvis 60 timer til å utarbeide risiko- og
vesentlighetsvurderingen.
Vurdering og konklusjon
Gjennom den skisserte prosessen får kontrollutvalget gjort seg nytte av den samlede
kompetansen i revisjon og sekretariat. Prosessen sikrer også et godt grunnlag for
kontrollutvalgets prioriteringer med en rimelig ressursbruk. Prosessen bidrar til at
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planarbeidet blir politisk forankret og synliggjør samtidig kontrollutvalgets rolle som
kommunestyrets kontrollorgan. Sekretariatet vil på denne bakgrunnen anbefale at
kontrollutvalget slutter seg til den skisserte prosessen og bestiller en risiko- og
vesentlighetsvurdering for forvaltningsrevisjon fra Revisjon Midt-Norge. I tillegg bør
sekretariatet legge til rette for den prosessen ved å invitere de nevnte aktørene til neste
møte.
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Kontrollutvalgets årsmelding for 2019
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato
11.02.2020

Saknr
02/20

Saksbehandler Torbjørn Berglann
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
20/186 - 1
Forslag til vedtak
Kontrollutvalget slutter seg til forslaget til årmelding for 2019 og sender den til
kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding til orientering.
Vedlegg
Årsmelding 2019
Saksopplysninger
Kontrollutvalget er kommunestyrets eget kontrollorgan. Utvalget skal føre løpende kontroll
med kommunens virksomhet og kommunens eierskap på vegne av kommunestyret. Ifølge
kommuneloven skal kontrollutvalget rapportere om egen virksomhet til kommunestyret.
Utvalget rapporterer løpende gjennom året, og leverer i tillegg en årsmelding for å gi en
samlet orientering til kommunestyret om forrige års virksomhet. Kontrollutvalgets sekretariat
har laget et forslag til årsmelding for kontrollutvalget, der vi har oppsummert aktiviteten i
2019. Eventuelle endringer innarbeides i dokumentet før det sendes til kommunestyret.
Vurdering
Sekretariatet ber kontrollutvalget å komme med innspill til eventuelle endringer i årsrapporten
og deretter sende saken til kommunestyret til orientering.
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Kontrollutvalgets
årsmelding
2019
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1.

Om kontrollutvalget, mandat og sammensetning

Kontrollutvalget er kommunestyrets kontrollorgan. Utvalget velges av kommunestyret og skal
utføre løpende kontroll med den kommunale forvaltningen. Alle kommuner skal ha et
kontrollutvalg1.

1.1

Kontrollutvalgets sammensetning

Fram til kommunevalget 2019:
Medlemmer
Lars Græsli
Leder
Toralf Øverås
Nestleder
Heidi Synnøve Lien
Medlem

Varamedlemmer
Ingjald Græsli
Gunn Hilmo
Turid Bjerkli Græsli

For valgperioden 2019-2023:
Medlemmer
Lars Græsli
Leder
Toralf Øverås
Nestleder
Gunn Hilmo
Medlem
Arne Lien
Medlem
Nina Lunden
Medlem

Varamedlemmer
Henning Braathen, 1. vara
Bodil Græsli, 2. vara
Janne Iversen Thyholdt, 3. vara
Arild Aas, 4. vara

Fram til den nye kommuneloven trådte i kraft høsten 2019 hadde kontrollutvalget tre
medlemmer. Etter ny kommunelov skal kontrollutvalget ha minst fem medlemmer.
Kontrollutvalget har både før og etter innføringen av ny kommunelov oppfylt kravene til
størrelse, representasjon i kommunestyret og til jevn fordeling mellom kjønnene.

1.2

Rammer for utvalgets arbeid

Kontrollutvalgets hovedoppgave er å føre kontroll med den kommunale forvaltningen på
vegne av kommunestyret og påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning.
Kommunestyret kan be utvalget utføre bestemte oppgaver på sine vegne. Kontrollutvalget
skal ifølge kommuneloven sørge for at følgende oppgaver blir utført:

•

Regnskapsrevisjon – påse at kommunens regnskaper revideres på en betryggende
måte, avgi uttalelse om årsregnskapet og påse at revisors påpekninger til årsregnskapet
blir fulgt opp.

•

Forvaltningsrevisjon – utarbeide plan for forvaltningsrevisjon, basert på risiko- og
vesentlighetsvurderinger, dessuten bestille forvaltningsrevisjon og rapportere resultatet til
kommunestyret.

•

Eierskapskontroll – utarbeide plan for eierskapskontroll og føre kontroll med forvaltningen
av kommunens interesser i selskaper.

•

Valg av revisjonsordning – kontrollutvalget gir innstilling om valg av revisjonsordning til
kommunestyret og eventuelt om valg av revisor.

•

Budsjett – utarbeide forslag til budsjett for kontrollarbeidet i kommunen.

Innenfor disse rammene skal kontrollutvalget utøve kontroll på vegne av kommunestyret, for
å bidra til innbyggernes tillit til kommunen, god tjenestekvalitet, effektiv ressursutnyttelse
oppfølging av politiske vedtak.
I tillegg kan kontrollutvalget på eget initiativ, eller etter vedtak i kommunestyret, ta opp
forhold som kan oppfattes som uønskede eller i strid med mål om en effektiv og forsvarlig
forvaltning av kommunens ressurser
1

Jf. kommuneloven § 23-1
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1.2.1 Reglement for kontrollutvalget
Kontrollutvalgets retningslinjer er vedtatt av kommunestyret2 og er publisert på utvalgets
nettside: www.konsek.no/tydal.

1.3

Kontrollutvalgets ressurser

1.3.1 Sekretariat
Kontrollutvalget har sekretariatsbistand fra Konsek Trøndelag IKS. Tydal kommune er en av
28 eiere i selskapet. Sekretariatet utreder kontrollutvalgets saker og bistår kontrollutvalget i
praktisk tilrettelegging av møter. Det innebærer blant annet å bistå utvalget med å utarbeide
forslag til planer for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll og påse at kommunestyrets
vedtak om kontrollarbeidet blir fulgt opp. I det løpende arbeidet er sekretariatet bindeledd
mellom utvalg og revisjonsselskap, og utfører oppgaver på vegne av kontrollutvalget.
1.3.2 Revisjon
Tydal kommune er medeier i og har avtale om levering av revisjonstjenester med Revisjon
Midt-Norge SA. Revisjon Midt-Norge har 54 eierkommuner og utfører alle
revisjonstjenestene for kommunen; finansiell revisjon, forvaltningsrevisjon og
eierskapskontroll.
1.3.3 Økonomi
Kontrollutvalgets budsjett dekker kostnader til revisjon, til kontrollutvalgets sekretariat og til
kontrollutvalgets egen drift.
Kontrollutvalgets regnskap

Artsgruppe Tekst
000 – 099 Godtgjørelser og sosiale utgifter
100 – 499 Driftsutgifter, kurs og reiser
SUM DRIFTSUTGIFTER

Regnskap
2019
51 377,28
34 242,93

Budsjett
2020
100 000
53 000

Regnskap
2019
383 000,00
138 231,00

Budsjett
2019
395 000
150 000

Kjøp av sekretariats- og revisjonstjenester

Art
370
375

Tekst
Revisjon
Sekretariat
SUM DRIFTSUTGIFTER

2.

Lovpålagte oppgaver

2.1

Regnskapsrevisjon

Kontrollutvalget behandler saker om regnskapsrevisjon på flere møter gjennom året. Det er
etablert rutiner for orienteringer fra oppdragsansvarlig revisor i forbindelse med avleggelse
av revisjonsberetning, samt informasjon om planlegging og status for finansiell revisjon og
eventuelle områder det arbeides spesielt med.
Kontrollutvalget skal uttale seg om kommunens årsregnskap. Uttalelsen blir lagt fram for
formannskapet og inngår som beslutningsgrunnlag ved kommunestyrets behandling av
regnskapet. Kontrollutvalget anbefalte i 2019 at årsregnskapet skulle godkjennes.

2.2

Forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll

Kontrollutvalget skal utrede behovet for, planlegge og bestille forvaltningsrevisjoner i
kommunen. Kontrollutvalget skal også kontrollere at selskapene som kommunen er eier i blir
2

Sak 22/2006 – retningslinjene må oppdateres i løpet av 2020, jf. kommuneloven § 5-13
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drevet i tråd med politiske vedtak og med lovverket. Utvalget skal dessuten føre kontroll med
at formålet med eierskapet blir ivaretatt og at eierstyringen er god. Resultatene blir rapportert
til kommunestyret.
2.2.1 Selskapskontroll av Innherred Renovasjon IKS
I 2019 deltok kontrollutvalget i en felles kontroll av Innherred Renovasjon IKS, der man så på
ulike sider ved selskapets drift. Kontrollutvalget fikk også undersøkt kommunens oppfølging
av eierskapet. Rapporten ble sendt til kommunestyret som fattet følgende vedtak:
1.

Kommunestyret slutter seg til revisors anbefalinger og:
a) Ber rådmannen om å
− forbedre og jevnlig rullere eierskapsmeldingen
− vurdere behovet for mer opplæring i eierstyring
− etablere rutiner som sikrer at politisk nivå blir regelmessig orientert om aktuelle
saker i selskapet

− påse at etterkalkylen legges ved som note i kommunens årsregnskap.
b) Ber eierrepresentanten om å bidra til at
− Innherred Renovasjon rapporterer ensartet og med likt detaljnivå på de ulike
selvkostområdende og at grunnlaget for gebyrene på de ulike selvkostområdene
synliggjøres
− Innherred Renovasjon utarbeider og oversender en etterkalkyle for de ulike
selvkostområdene hvor selskapet også orienterer om prinsippene for
kostnadsfordeling til kommunen
− Innherred Renovasjon informerer om hvilke områder av veilederen for beregning
av kommunale avfallsgebyr som ikke følges
− Innherred Renovasjon utarbeider separate søknadsskjema for henholdsvis fritak
og reduksjon av gebyr.
2.
Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget tilbakemelding om oppfølgingen av
vedtakets punkt 1 innen utgangen av 2020.
3.
Kommunestyret ber rådmannen rapportere om oppfølgingen av punkt 2 ved neste
rullering av eierskapsmeldingen.

3.1

Ansvar for regnskapsrevisjon

Kontrollutvalget skal påse at de formelle kravene til revisor blir overholdt, for eksempel krav
til utdanning, vandel, uavhengighet og objektivitet. Disse forholdene hviler det et ansvar på
revisor å dokumentere, og det er etablert rutiner for at dette skjer. For å følge opp ansvaret
slik det går fram av krav i forskriftene, har kontrollutvalget lagt vekt på en god dialog med
revisor og løpende informasjon om det løpende revisjonsarbeidet. Oppdragsansvarlig revisor
rapporterer rutinemessig i utvalgets møter.

4.

Annet arbeid i utvalget

4.1

Møter

Kontrollutvalget har i 2019 holdt fire møter og behandlet 27 saker, hvorav to ble sendt
kommunestyret for endelig behandling. En fullstendig oversikt over sakene som er behandlet
i kontrollutvalget følger bakerst i denne årsmeldingen.

4.2

Saker

En stor del av kontrollutvalgets saksbehandling omfatter forhold det er pålagt å arbeide med,
gjennom kravene i kommuneloven og forskrift om kontrollutvalg og revisjon. Hvilket fokus
som velges i de ulike arbeidsoppgavene er det i stor grad opp til utvalget å definere selv.
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4.3

Opplæring og faglig samarbeid

Alle medlemmer i kontrollutvalget har fått tilbud om å delta i opplæring og faglig samarbeid
gjennom Konsek Trøndelag IKS, Norges kommunerevisorforbund og Forum for kontroll og
tilsyn. Utvalget har vært representert på disse samlingene i 2019:

•
•
•

5.

Norges kommunerevisorforbunds samling for kontrollutvalg
FKT
Konsek Trøndelags samling for kontrollutvalg

Avslutning

Årsmeldingen er en oppsummering av årets virksomhet i kontrollutvalget, utvalgets saker
ligger åpent på sekretariatets hjemmesider: www.konsek.no/tydal
Kontrollutvalgets arbeid skal bidra til å styrke tilliten til lokaldemokratiet. Utvalget mener at
fjorårets virksomhet har bidratt til dette og vil takke kommunestyret og administrasjonen for
samarbeidet.

Tydal 11.02.2020
Kontrollutvalget
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6.

Vedlegg: Saker behandlet i kontrollutvalget i 2019

Møtedato

Sakstittel

Saksnummer

14.02.2019
14.02.2019
14.02.2019
14.02.2019
14.02.2019
14.02.2019
14.02.2019
14.02.2019
02.05.2019
02.05.2019
02.05.2019
02.05.2019
02.05.2019
02.05.2019
19.09.2019
19.09.2019
19.09.2019
19.09.2019
19.09.2019
19.09.2019
19.09.2019
19.09.2019
14.11.2019
14.11.2019
14.11.2019
14.11.2019
14.11.2019

Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 15.11.18
Orientering om omstrukturering i administrasjonen
Orientering om status på bemanning i barnehagene
Rapport fra selskapskontroll Innherred Renovasjon IKS
Virksomhetsbesøk 2019
Årsmelding 2018 for kontrollutvalget
Referatsaker
Eventuelt
Orientering og besøk ved sektor oppvekst
Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 14.02.2019
Tydal kommunes årsregnskap for 2018 - kontrollutvalgets uttalelse
Salg av kommunale landbrukseiendommer - sak til vurdering i
kontrollutvalget
Referatsaker 02.05.2019
Eventuelt 02.05.19
Orientering om håndheving av regelverk om offentlige anskaffelser av
varer og tjenester
Referatsaker
Prosjektplan undersøkelse av saksbehandling ved salg av kommunal
eiendom
Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 02.05.19
Kontrollutvalgets virksomhet i valgperioden 2015-2019
Budsjett 2020 og økonomiplan 2021 - 2023 for kontroll og tilsyn
Eventuelt
Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 19.09.19
Kontrollutvalget - funksjon, oppgaver og rolle
Orientering fra revisor - revisjonsstrategi 2019
Møteplan for kontrollutvalget 2020
Referatsaker 14.11.19
Godkjenning av protokoll
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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
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Orientering fra rådmannen om ungdomsrådet
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato
11.02.2020

Saknr
03/20

Saksbehandler Torbjørn Berglann
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
20/218 - 1
Forslag til vedtak
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.
Saksopplysninger
Kontrollutvalgets leder har bedt rådmannen om å orientere om ungdomsrådet; hvilke
ressurser har det til disposisjon og hvilke rutiner gjelder for møteinnkalling til protokollføring?
Rådmannen og den ansvarlige sektorlederen har ikke anledning til å møte i kontrollutvalget,
rådmannen orienterer derfor kontrollutvalget skriftlig. Redegjørelsen blir ettersendt.
Vurdering
Sekretariatet legger til grunn at kontrollutvalget ikke har noe å innvende til rådmannens
redegjørelse og derfor kan ta saken til orientering.
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Referatsaker
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato
11.02.2020

Saknr
04/20

Saksbehandler Torbjørn Berglann
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
20/215 - 2
Forslag til vedtak
Saken tas til orientering.
Vedlegg
FKT invitasjon fagkonferanse 2020
Ber kommunene gå gjennom egen smittevernplan - Fylkesmannen i Trøndelag
Inhabil som følge av generelle regler man selv har fordel av
Innføring av felles nasjonal tilsynskalender
Saksopplysninger
Disse referatsakene blir lagt fram i møtet:
1. Invitasjon til FKTs fagkonferanse
2. Fylkesmannen ber kommunene gå gjennom egen smittevernplan
3. Habilitet i forbindelse med behandling av generelle regler
4. Innføring av nasjonal tilsynskalender
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FAGKONFERANSE | KONTROLL OG TILSYN
Gardermoen | 3 - 4. juni 2020
Årsmøte i Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) | 3. juni 2020

#fkt2020
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Dag 1

Tirsdag 3. juni 2020

09.00

Registrering med enkel frokost for tilreisende samme dag

10.00

Velkommen til fagkonferansen
Styreleder Benedikte Muruvik Vonen, FKT

10.05

Åpningsinnlegg
Ikke avklart

10.30
(inkl. tid til spørsmål)

Norsk barnevern i internasjonalt søkelys
Direktør Mari Trommald, Bufdir

11.20

Pause

11.30

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

12.00

Lunsj

13.00

Kontrollutvalget og ordføreren

Ordfører Jon Ivar Nygård, Fredrikstad kommune

13.30

Kontrollutvalget og rådmannen

Rådmann og nestleder i Norsk Rådmannsforum Tone Marie Nybø Solheim

14.00

Pause

14.10

Paneldebatt: kontrollutvalgsleder, tidl. ordfører og rådmann
Debattleder Marit Gilleberg, Tolga kommune

14.30

Pause før årsmøtet
Kontrollutvalget, 02/06/2020
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ÅRSMØTE 2020 I FKT
14.30 – 14.45

Pause og registrering til årsmøte 2020

14.45 – 16.30

Årsmøte 2020

17.00 – 20.00

Utflukt til Eidsvollsbygningen

Aperitiff: ca. 20.15
Middag: 20.30

Felles middag på hotellet

Dag 2

Onsdag 4. juni 2020

09.00

Kommunene og arbeidsmiljøloven

(inkl. spørsmål fra
salen)

Direktør Trude Vollheim, Arbeidstilsynet

09.45

Pause

10.00

Hvordan kan vi få til bedre samordning mellom statlig tilsyn og
forvaltningsrevisjon?

(inkl. spørsmål fra
salen)

Fagdirektør Petter Lodden, fylkesmannen i Vestfold og Telemark

10.45

Pause/utsjekking

11.00
(inkl. spørsmål fra
salen)

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

11.45

Pause

12.00

Et skråblikk på kontroll og tilsyn
Tidl. fylkesmann Sigbjørn Johnsen

12.50

Avslutning
Styreleder Benedikte Muruvik Vonen, FKT

13.00

Lunsj
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PRAKTISK INFORMASJON

INFORMASJON OM ÅRSMØTET
Årsmøtet er åpent for alle, men det er kun medlemmer i Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) som har
tale-, forslags- og stemmerett.
Medlemmer som har saker til årsmøtet, eller forslag om vedtektsendringer, må sende disse til
sekretariatet innen seks uker før årsmøtet, altså innen 22. april 2020.
Styret sender ut sakspapirene senest to uker før årsmøtet, innen 20. mai 2020.
Dersom din kommune/ditt sekretariat ikke er medlem i FKT, men ønsker å møte på årsmøtet med
stemmerett, må innmelding skje innen 20. mai 2020.
Leder i valgkomiteen: Frank Willy Djuvik, tidl. kontrollutvalgsleder i Sogn og Fjordane fylkeskommune
| Frank.willy.djuvik@gmail.com | Mobil: 926 26 976
Ønsker du mer informasjon eller medlemskap i FKT? Se nettsiden www.fkt.no eller kontakt
sekretariatet: Generalsekretær Anne-Karin Femanger Pettersen: Tlf. 414 71 166, fkt@fkt.no

FØR MIDDAG
I år inviterer vi til en utflukt til Eidsvollsbygningen der vi får en omvisning. Bygningen ble pusset opp i
forbindelse med 200-års jubileet og Carsten Ankers interiør med rekonstruerte tapet og farger,
tekstiler og inventar er rekonstruert. Kanskje dukker pris Christian Frederik opp.
Husk å registrere din interesse for utflukten når du melder deg på.

INFORMASJON OM HOTELLET, parkering mm.
Quality Airport Hotel Gardermoen

Kontrollutvalget, 02/06/2020
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PÅMELDING
Påmelding via særskilt skjema på FKTs nettside: www.fkt.no
Bindende påmelding innen tirsdag 8. april 2020. Det tas forbehold om endringer i programmet.
Ved avbud etter at påmeldingsfristen har gått ut, blir det belastet et administrasjonsgebyr på
kr 500 i tillegg til eventuelle kostnader FKT får til hotellet. Avbud siste 14 dager før konferansen
gir full deltakeravgift.
DELTAKERAVGIFT
•
•
•
•

Deltakelse med overnatting (helpensjon): Kr 6 800 (Ikke medlem kr 7 200)
Deltakelse uten overnatting, sosialt program og middag (dagpakke): Kr 5 150
(Ikke medlem kr 5 550)
FKT har reservert rom på konferansehotellet. Tildeling ut fra mottatt påmelding (først til mølla).
Ekstra overnatting fra 2.-3. juni 2020: Kr 1 145
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Ber kommunene gå gjennom egen smittevernplan - Fylkesmannen i Trøndelag

Fylkesmannen i Trøndelag
Trøndelag  Helse, omsorg og sosialtjenester  Nyheter Helse og omsorg
 Ber kommunene gå gjennom egen smittevernplan

Ber kommunene gå gjennom
egen smittevernplan
Fylkesmannen i Trøndelag ber kommunene i fylket gå
over sine smittevernplaner. Dette skjer etter oppdrag
fra Helsedirektoratet.
Publisert 04.02.2020











Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet planlegger sammen med helsetjenesten
hvordan situasjonen skal håndteres dersom det nye coronaviruset kommer til
Norge.
Som en del av denne planleggingen har Helsedirektoratet bedt Fylkesmennene
rundt om i landet om å innhente oversikt over smittevernplaner i kommunene.
Samtidig ber de Fylkesmennene om å yte bistand der det er behov for det.

Tilskriver kommunene
Nylig skrev Fylkesmannen i Trøndelag til kommunene i Trøndelag, der Fylkesmannen
ber kommunene om å gå gjennom sine gjeldende smittevernplaner og sikre at disse
inneholder tiltak for å håndtere utbrudd av smittsomme virusinfeksjoner (som f.eks.
Corona-viruset).
Videre ber Fylkesmannen om at kommunene rapportere status på egen
smittevernplan innen torsdag 6.februar kl. 10.00.

Coronaviruset
Folkehelseinstituttet har etablert en egen temaside om det nye viruset. På
temasiden legges det ut råd og informasjon til både helsepersonell og innbyggere.

Fylkesmannen i Trøndelag

Fylkesmannen i Trøndelag

Trøndelag

Besøksadresse:
Statens hus, Strandveien 38, Steinkjer
Statens hus, Prinsens gt. 1, Trondheim
Postadresse: Postboks 2600, 7734
STEINKJER
Telefon: 74 16 80 00
E-postadresse: fmtlpost@fylkesmannen.no
Organisasjonsnummer: 974 764 350
Ansvarlig redaktør: Frank Jenssen
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Inhabil som følge av generelle regler man selv har fordel av?
Kommunal Rapport 02.12 2019

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

Kontrollutvalget, 02/06/2020

Side 21 av 26

Ifølge liste

Deres ref

Vår ref

Dato

20/290-2

13. januar 2020

Innføring av en felles nasjonal tilsynskalender
Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil med dette brevet informere kommuner og
fylkeskommuner om nye regler i kommuneloven om samordning av statlig tilsyn med
kommunesektoren, og om innføring av en felles nasjonal tilsynskalender fra 2020.
Kommunelovens regler om samordning av tilsyn
Fylkesmannen har siden 2007 hatt i oppgave å samordne det statlige tilsynet med
kommunene og fylkeskommunene. Alle statlige tilsynsmyndigheter har plikt til å la seg
samordne av fylkesmannen. Reglene om samordning av tilsyn gjelder både for tilsyn med
kommuneplikter (de pliktene kommunen og fylkeskommunen har i egenskap av å være
kommune og fylkeskommune) og aktørplikter (de pliktene kommunen og fylkeskommunen
har på lik linje med andre aktører). Det er planlagte tilsyn som skal samordnes av
fylkesmannen. Reglene om tilsyn er videreført og presisert i kapittel 30 i den nye
kommuneloven som trådte i kraft i oktober 2019.
Samordning av statlig tilsyn med kommuner og fylkeskommuner skal bidra til at statlige
tilsynsmyndigheter er koordinerte i sitt møte med kommunesektoren. Samordningen skal
videre legge til rette for at tilsynsbelastningen på enkeltkommuner ikke blir for stor, og bidra
til å hindre dobbeltarbeid.
Den nye kommuneloven stiller nå tydeligere krav til både fylkesmannens
samordningsoppgave og til den enkelte tilsynsmyndighet. Loven gir blant annet
fylkesmannen mulighet for å sette frister for når andre statlige tilsynsmyndigheter skal sende
inn sine tilsynsplaner for kommende år. Det er også lovfestet at statlige tilsynsmyndigheter i
sin planlegging, prioritering og gjennomføring av tilsyn skal ta hensyn til både det samlete

Postadresse
Postboks 8112 Dep
0032 Oslo
postmottak@kmd.dep.no

Kontoradresse
Akersg. 59
www.kmd.dep.no

Telefon*
22 24 90 90
Org.nr.
972 417 858
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statlige tilsynet med den enkelte kommune og fylkeskommune og til relevante
forvaltningsrevisjonsrapporter i kommuner og fylkeskommuner.
Tilsynskalender – verktøy for samordning av statlig tilsyn med kommunesektoren
Fylkesmannen og andre statlige tilsynsmyndigheter vil fra i år ta i bruk en felles nasjonal
tilsynskalender. Tilsynskalenderen vil være et praktisk verktøy for den samordningsoppgaven
som følger av kommuneloven.
Tilsynskalenderen ligger på https://tilsynskalender.fylkesmannen.no. Det ligger også lenke til
den på fylkesmannen.no.
Tilsynskalenderens formål er å legge til rette for samordning av statlige tilsyn med
kommunesektoren, og samordning mellom tilsyn og forvaltningsrevisjoner, jf. kommuneloven
§§ 30-6 og 30-7. Tilsynskalenderen vil gradvis fylles med innhold ved at fylkesmannen og
andre tilsynsmyndigheter legger inn sine planlagte tilsyn. Gjennom tilsynskalenderen vil
kommunen og fylkeskommunen få en oversikt over tilsynsaktiviteter, og fra 2021 vil dette
omfatte alle de planlagte tilsynene. Kalenderen vil være et verktøy i den dialogen som skal
være mellom fylkesmann og kommune i forbindelse med planlagte tilsyn.
For at tilsynskalenderen skal fungere etter intensjonen må også kommunene og
fylkeskommunene ta den i bruk. Kommunene vil gjennom kalenderen blant annet kunne
kommunisere med fylkesmannen om aktuelle datoer for tilsyn. Det vil også bli lagt til rette for
at kontrollutvalgssekretariatene kan registrere planlagte og gjennomførte
forvaltningsrevisjoner i tilsynskalenderen. Denne løsningen vil komme på plass i løpet av
våren 2020.
Tilgangen til kalenderen er rollebasert. Første gang man skal ta kalenderen i bruk, må det
søkes om en rolle. De som kan få roller i kalenderen er: kommuner, fylkeskommuner, statlige
tilsynsetater, fylkesmannen som samordningsinstans og kontrollutvalgssekretariatene.
Nærmere informasjon om rolletildeling og innlogging finnes i vedlagte brosjyre om
kalenderen, og på fylkesmannen.no. Når datoene er samordnet av fylkesmannen, vil de
planlagte tilsynene være synlig i den offentlige løsningen.
Kalenderen er utviklet av Fylkesmannen i Møre og Romsdal og Fylkesmennenes
fellesadministrasjon på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
Fylkesmennenes fellesadministrasjon vil gi teknisk brukerstøtte og Fylkesmannen i Møre og
Romsdal vil gi faglig brukerstøtte. Kontaktinformasjon for brukerstøtte ligger på startsiden i
tilsynskalenderen.
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Vi minner også om vårt nyhetsbrev Kommunalnytt, hvor departementet orienterer om mange
aktuelle saker for kommunesektoren. Kommunalnytt er å finne på denne nettsiden, hvor man
også kan tegne abonnement til dette nyhetsbrevet:
https://www.regjeringen.no/no/dokument/dep/kmd/nyhetsbrev-frakmd/kommunalnytt/id2360628/

Med hilsen

Sølve Monica Steffensen (e.f.)
ekspedisjonssjef
Siri Halvorsen
avdelingsdirektør
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Kopi
Arbeidstilsynet
Arkivverket
Datatilsynet
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Forum for Kontroll og Tilsyn
Fylkesmannen i Agder
Fylkesmannen i Innlandet
Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Fylkesmannen i Nordland
Fylkesmannen i Oslo og Viken
Fylkesmannen i Rogaland
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Fylkesmannen i Trøndelag
Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
Fylkesmannen i Vestland
Fylkesmennenes fellesadministrasjon
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Kartverket
Kommunesektorens organisasjon
Kystverket
Mattilsynet
Miljødirektoratet
Norges Kommunerevisorforbund
Statens helsetilsyn
Utdanningsdirektoratet
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Eventuelt
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato
11.02.2020

Saknr
05/20

Saksbehandler Torbjørn Berglann
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
20/215 - 1
Forslag til vedtak
Saken blir lagt fram uten innstilling.

Kontrollutvalget, 02/06/2020

Side 25 av 26

Godkjenning av møteprotokoll
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato
11.02.2020

Saknr
06/20

Saksbehandler Torbjørn Berglann
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
20/215 - 3
Forslag til vedtak
Møteprotokollen godkjennes.
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