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Frivilligsentralene i Orkland kommune - orientering til
kontrollutvalget
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Orkland kommune

Møtedato
10.11.2020

Saknr
37/20

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
20/254 - 11
Forslag til vedtak
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.
Vedlegg
Orientering til kontrollutvalget - Frivilligsentralene
Saksopplysninger
På kontrollutvalgets møte 15. september 2020 ble det under sak 35/20 Eventuelt, vedtatt å
be rådmannen om en orientering om Frivilligsentralene.
Kontrollutvalget fattet enstemmig følgende vedtak:
Kontrollutvalget ber rådmannen om en orientering om økonomi og drift ved
frivilligsentralene i Orkland kommune.
Kontrollutvalgets sekretariat har i brev av 22.09.2020 bedt rådmannen om å gi
kontrollutvalget en orientering om Frivilligsentralene i Orkland kommune.
Konklusjon
Kontrollutvalgets sekretariat viser til rådmannens orientering i møtet og anbefaler
kontrollutvalget å ta redegjørelsen til orientering.
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Vår saksbehandler: Eva J. Bekkavik, tlf. 468 51 950
E-post: eva.bekkavik@konsek.no
Deres ref.:
Vår ref.: 20/254-10
Oppgis ved alle henvendelser
Vår dato: 22.09.2020

Orkland kommune
Postboks 83
7301 ORKANGER

Orientering til kontrollutvalget - Frivilligsentralene
På kontrollutvalgets møte 15. september 2020 ble det under sak 35/20 Eventuelt, vedtatt å be
rådmannen om en orientering om Frivilligsentralene.
Kontrollutvalget fattet enstemmig følgende vedtak:
Kontrollutvalget ber rådmannen om en orientering om økonomi og drift ved
frivilligsentralene i Orkland kommune.
Kontrollutvalget har berammet sitt møte til tirsdag 10. november 2020 kl. 09:00 på rådhuset.
Orienteringen fra rådmannen vil bli lagt til starten av møtet.
Under henvisning til kontrollutvalgets vedtak i sak 35/20, ber vi herved om at rådmannen i Orkland
kommune orienterer på kontrollutvalgets møte 10.11.2020.

Med hilsen
Konsek Trøndelag IKS
Eva J. Bekkavik
seniorrådgiver

Kopi til:

Kontrollutvalgets leder
Ordfører

Postadresse:
Postboks 2564
7735 Steinkjer

Fakturaadresse:
Postboks 1258 Torgarden
7462 Trondheim
post@konsek.no
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Bank: 8601.13.04038
Org.nr: 988 799 475

Rutiner for publisering av politiske saker - orientering til
kontrollutvalget
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Orkland kommune

Møtedato
10.11.2020

Saknr
38/20

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
20/254 - 12
Forslag til vedtak
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.
Vedlegg
Orientering til kontrollutvalget - Rutiner for publisering av politiske saker
Saksopplysninger
På kontrollutvalgets møte 15. september 2020 ble det under sak 31/20 Oppfølging av
politiske vedtak i Orkland kommune, vedtatt å be rådmannen om en orientering om rutiner for
publisering av politiske saker.
Kontrollutvalget fattet enstemmig følgende vedtak:
Kontrollutvalget ber om en orientering fra rådmannen om rutiner for publisering av
politiske saker i First Agenda og på kommunens hjemmeside, herunder dokumentasjon
av orienteringer som blir gitt direkte i møtene.
Kontrollutvalgets sekretariat har i brev av 22.09.2020 bedt rådmannen om å gi
kontrollutvalget en orientering om rutiner for publisering av politiske saker.
Konklusjon
Kontrollutvalgets sekretariat viser til rådmannens orientering i møtet og anbefaler
kontrollutvalget å ta redegjørelsen til orientering.
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Vår saksbehandler: Eva J. Bekkavik, tlf. 468 51 950
E-post: eva.bekkavik@konsek.no
Deres ref.:
Vår ref.: 20/254-9
Oppgis ved alle henvendelser
Vår dato: 22.09.2020

Orkland kommune
Postboks 83
7301 ORKANGER

Orientering til kontrollutvalget - Rutiner for publisering av politiske saker
På kontrollutvalgets møte 15. september 2020 ble det under sak 31/20 Oppfølging av politiske
vedtak i Orkland kommune, vedtatt å be rådmannen om en orientering om rutiner for publisering
av politiske saker.
Kontrollutvalget fattet enstemmig følgende vedtak:
Kontrollutvalget ber om en orientering fra rådmannen om rutiner for publisering av
politiske saker i First Agenda og på kommunens hjemmeside, herunder
dokumentasjon av orienteringer som blir gitt direkte i møtene.
Kontrollutvalget har berammet sitt møte til tirsdag 10. november 2020 kl. 09:00 på rådhuset.
Orienteringen fra rådmannen vil bli lagt til starten av møtet.
Under henvisning til kontrollutvalgets vedtak i sak 31/20, ber vi herved om at rådmannen i Orkland
kommune orienterer på kontrollutvalgets møte 10.11.2020.

Med hilsen
Konsek Trøndelag IKS
Eva J. Bekkavik
seniorrådgiver

Kopi til:

Kontrollutvalgets leder
Ordfører

Postadresse:
Postboks 2564
7735 Steinkjer

Fakturaadresse:
Postboks 1258 Torgarden
7462 Trondheim
post@konsek.no
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Bank: 8601.13.04038
Org.nr: 988 799 475

Forvaltningsrevisjon byggeprosjekter - prosjektplan
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Orkland kommune

Møtedato
10.11.2020

Saknr
39/20

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 217, TI - &58
Arkivsaknr
20/344 - 3
Forslag til vedtak
Kontrollutvalget slutter seg til problemstillingene, leveringstidspunkt og ressursrammen
revisjonen har foreslått i prosjektplanen.
Vedlegg
Prosjektplan
Revisors egenvurdering uavhengighet
Saksopplysninger
Kontrollutvalget og kommunestyret har gjennom utarbeidelsen og vedtak av plan for
forvaltningsrevisjon for 2020 – 2024, lagt premissene for forvaltningsrevisjonsarbeidet ut
2024.
På kontrollutvalgets møte 15. september 2020 bestilte utvalget en forvaltningsrevisjon om
byggeprosjekter i Orkland kommune.
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak i sak 30/20:
1. Kontrollutvalget viser til plan for forvaltningsrevisjon 2020–2024 og bestiller en
forvaltningsrevisjon om byggeprosjekter.
2. Prosjektplan med ressursramme og tidspunkt for ferdig rapport oversendes
kontrollutvalgets sekretariat innen 30.10.2020 og legges frem for kontrollutvalget på
utvalgets møte 10.11.2020.
3. Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget.
Kontrollutvalget ga følgende innspill til revisor :
Kontrollutvalget ønsker å vinkle forvaltningsrevisjonen mot: planlegging og prosess,
arbeidslivskriminalitet og sosial dumping.
Forvaltningsrevisjonen bør omfatte byggeprosjekt fra de gamle kommunene og
byggeprosjekt som er påbegynt i gammel kommune og videreført i Orkland kommune.
Aktuelle byggeprosjekter kan være: Folkehelsesenteret, Meldal Helsetun, brannstasjonen på
Orkanger.
Med bakgrunn i omtalen av prosjektet i plan for forvaltningsrevisjon for 2020 – 2024 og
innspillene fra kontrollutvalget så har revisjonen konkretisert følgende problemstillinger for
forvaltningsrevisjonen:
1. Har Orkland kommune tilstrekkelig rutiner og prosedyrer for planlegging av
investeringsprosjekter?
2. Forelå det et forsvarlig beslutningsgrunnlag for kommunestyrene før vedtak om
gjennomføring av utvalgte investeringsprosjekt?
• Folkehelsesenteret
• Meldal Helsetun
• Brannstasjonen på Orkanger
3. I hvilken grad påser Orkland kommune at bestemmelser knyttet til avtaler om lønns- og
arbeidsvilkår etterleves i inngåtte kontrakter?
Forvaltningsrevisjon av byggeprosjekter gjennomføres med et timeforbruk på inntil 340 timer.
Endelig rapport oversendes kontrollutvalgets sekretariat innen 30. april 2021.
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor, Hanne Marit Ulseth Bjerkan, vil orientere om
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problemstillinger og gjennomføring av forvaltningsrevisjonen på møtet 10. november.
Kontrollutvalget må da benytte anledningen til å stille spørsmål, samt å gi innspill til
eventuelle endringer og/eller tillegg.
Vurdering
Kontrollutvalget sa i sin bestilling til revisjonen at de ønsket å vinkle forvaltningsrevisjonen
mot planlegging og prosess, arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. Kontrollutvalgets
sekretariat synes at problemstillingene som revisor har konkretisert dekker dette godt.
Revisor vil bruke intervju og dokumentgjennomgang som metode for innsamling av data i
denne forvaltningsrevisjonen, videre sier revisor at kan det være aktuelt å ta kontakt med
A-krimsentret i Trondheim, for å få informasjon om deres erfaring om hvordan kommunene
som byggherrer arbeider for å forhindre arbeidslivskriminalitet. Revisor sier videre at det i
tillegg kan være aktuelt å kontakte byggebransjens uropatrulje. Sekretariatet er av den oppfatning
at A-krim og uropatruljen er viktige informasjonskilder med tanke på arbeidslivskriminalitet..
Konklusjon
Kontrollutvalgets sekretariat anbefaler at kontrolluvalget slutter seg til problemstillingene,
leveringstidspunkt og ressursrammen revisjonen har foreslått i prosjektplanen.
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1 SAMMENDRAG
Problemstilling

AV PROSJEKTPLAN
1. Har Orkland kommune tilstrekkelig rutiner

og

prosedyrer for pla n leg g ng av investeri n gsprosjekter?
i

2. Forelå det et

forsvarlig beslutningsgrunnlag for

kommunestyrene før vedtak om gjennomføring av
utvalgte investeringsprosjekt?

.
.
.
3. I

Folkehelsesenteret
Meldal Helsetun
Brannstasjonen på Orkanger

hvilken grad påser Orkland kommune at
bestemmelser knyttet til avtaler om lønns- og

arbeidsvi kå r etterleves i
I

Kilder til kriterier

i

nn

gåtte kontrakter?

For problemstilling 1 og2

¡

Kommunelovens bestemmelser om internkontroll og

forsvarlig utredning
Ko m m

un

aie nvesteri ng sprosj ekter. Þrosjektm odel ler
i

og krav til beslutningsunderlag. Rapport nr. 45 tra
forskningsprogrammet Concept. (201 5), Welde,

Aksdalog Grindvoll
Beslutningsunderlag og beslutninger i store statlige

investeringsprosjekter. Rapport nr. 3 fra
forskningsprogrammet Concept (2006), Haanæs,
Holte og Larsen
I

<Styring av store statlige byggeprosjekter

i

tidligfasen>, Veileder for oppdragsgivende

departement, Kommunal- og
moderniseringsdepartementet
P

rosjektveivise ren,

Di g ital

iseri

n

gsd i rekto ratet

Orkland kommune sitt delegasjonsreglement
Orkland kommune sitt investeringsreglement
For problemstilling 3
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.

Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige

kontrakter

.
.
.
.

Forskrift om informasjons- og påseplikt og innsynsrett
Forskrift om offentlige anskaffelser

Allmenngjøringsloven med forskrifter
Difis veileder om lønns- og arbeidsvilkår i offentlig

kontrakter

.

Difis om anskaffelsesprosessen steg for steg

-

kontraktsoppfølgingen og kontraktskrav

.
.

Kommunensinterneretningslinjer
<<Hva

gjør kommunene for å bekjempe

arbeidslivskriminalitet), FAFO, Andersen, B¡øru,
Tofteng og Øistad
Metode

Tidsplan

lntervju og dokumentgjennomgang

o
.

340 timer

Oversendes sekretær for kontrollutvalget innen 30.

april2021
Prosjektteam

Oppdragsansvarlig revisor: Hanne Marit Ulseth Bjerkan
hanne. bierkan@revisionmidtnoroe. no

Prosjektmedarbeider: Leidulf Skarbø
leidu

lf.

skarbo@revisionmidtnorqe. no

Styringsgruppe

.
o
Uavheng ig hetserklæring

Johannes Nestvold
Marit lngunn Holmvik

lngen av de involverte revisorer vil få habilitetsproblemer ved
gjennomføringen av prosjektet.
O ppd ragsa nsva rl i g

forvaltn

i

n

gsrevisors

uavhengighetserklæri ng er vedlagt prosjektplanen

Kontaktperson Orkland

Rådmann lngvill Kvernmo eller den som rådmannen

kommune

delegerer.
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2
I

MANDAT

dette kapittelet vil bestillingen bli utdypet og bakgrunnsinformasjon for prosjektet

gjennomgått.

2.1 Bestilling
Kontrollutvalget i Orkland bestilte i sak 30/20 den 15. september 2020 en forvaltningsrevisjon

om byggeprosjekter med utgangspunkt i plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024.
Under behandlingen av bestillingen ble følgende trukket frem
<<Kontrollutvalget ønsker

à vinkle forualtningsrevisjonen

mot: planlegging og prosess,

arbeidslivskriminalitet ogsosra/ dumping. Forualtningsrevisjonen børomfatte byggeprosjeldfra
de gamle kommunene og byggeprosjekt som er pàbegynt i gammel kommune og videreført i
Orkland kommune. Aktuelle byggeprosjekter kan være: Folkehelsesenteret, Meldal Helsetun,
brannstasjonen på Orkanger. >

2.2

Bakgrunns¡nformasjon

lnvestering defineres som en utgift som forventes å lede til økt framtidig velferd i veilederen

for økonomiplanlegging for folkevalgte,. Kommunens investeringer kan finansieres

med

løpende inntekter, engangsinntekter, oppsparte reserver eller låneopptak. Det krever solid
kunnskapsgrunnlag med vurdering av alternativer og konsekvenser ved beslutninger om

investeringer

og omstillingsprosesser. Det er viktig at forutsetninger for analysen

og

usikkerheten ved resultatene kommer tydelige fram. De langsiktige konsekvensene av
investeringer eller omstillinger handler ikke bare om økonomi, men også de folkevalgtes
mulighet til å prioritere, på kort og lang sikt.

Det har vært kraftig økning i kommunenes investeringsutgifter. Statistisk sentralbyrå (SSB)
skriver at kommunale investeringsutgifter økte fra 30 milliarder i 2003 til 63 milliarder i 2016,

og at størstedelen av investeringene finansieres av lån. Det er ulike faktorer som påvirker
investeringsbehovet, blant annet utvikling

i

folkemengde

og

alderssammensetningen

i

befolkningen, nivå på lånerenten og høyere krav til bygningsmessig standard '.

Kommuneloven inneholder krav til kommunens budsjett og økonomiplan. Økonomiplan og
årsbudsjettet skal vise kommunestyrets prioriteringer og bevilgninger, og vise utviklingen

i

gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser. Økonomiplanen deles inn i en driftsdel og

1

Fylkesmannen i Nordland, Økonomiplanlegging for Folkevalgfe <https://www.fylkesmannen.no/globalassets/fm-

nordland/dokument-fmno/kommunal-styring-doUkommuneokonomi/fin_okonomiplanlegger_lowres.pdf>.

,

SSB, Kraftig Økning

i Kommunenes

Investeringsutgifter,20lT <https://www.ssb.no/offentlig-sektor/artikler-og-

publikasjoner/kraft ig-okning-i-kommunenes-investeringsutgifter>.
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en investeringsdel. Kommuneloven har ingen bestemmelser som sier noe om styring og
organisering av investeringsprosjekter, ut over bestemmelser om blant annet internkontroll.
Derfor kan investeringsprosjekter være krevende for kommuner. Concept sin studie om
kommunale investeringsprosjekt' viser

til flere studier som viser at kvalitet

i

prosjektets

tidligfase er avgjørende for suksess. Tidligfasen defineres som perioden fra det første initiativet

tas, til endelig investeringsbeslutning.
I regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet defineres arbeidslivskriminalitet som
<<Handlinger som bryter

med norske lover om lønns- og arbeidsforhold, trygder, skatter og

avgifter, gjerne utfø¡t organisert, som utnytter arbeidstakere eller virker konkurransevridende
og

u n d e rg rav e

r samf u n n sstru ktu re n>>o

.

Regjeringen skriver at arbeidslivskriminalitet har alvorlige konsekvenser for arbeidstakere,
virksomheter og samfunnet som helhet. Et godt og seriøst arbeidsliv

i

Norge krever at

arbeidslivets spilleregler følges og arbeidslivskriminalitet forhindres og bekjempes.

Videre skriver regjeringen at sosial dumping og arbeidslivskriminalitet er delvis overlappende.

Sosial dumping er ofte knyttet til utenlandske arbeidstakere som har dårligere lønns- og
arbeidsvilkår enn det som er normalt for samme type arbeid. Arbeidslivskriminalitet omhandler
straffbare forhold, mens Sosial dumping ikke nødvêndigvis gjør det.

2.3

Kommunens organiser¡ng

Orkland kommune er en ny kommune fra 1. januar 2020, og består av de tidligere
kommunene Orkdal, Meldal, Agdenes og deler av Snillfjord. Antall innbyggere i den nye
kommunen er per 1. januar 2020 18 217.
Handlingsplan 2020-2023 med budsjett 2020lor Orkland skriver at arbeidet i forbindelse
med sammenslåingen av de tidligere kommunene, begynte allerede i 2017 med å kartlegge

forskjeller og likheter mellom kommunene.l2O17 hadde kommunene et felles
Orklandskapittel i alle handlingsdokumentene. Det ble utarbeidet en felles handlingsplan for
2020-2022 for Orkland med fire ulike budsjett i 2018. I 2019 var det flere samlinger mellom
politisk og administrativt nivå med budsjett som tema.

3

Morten Welde, Jostein Aksdal, and lngen Lise Tyholt Grindvoll, Kommunale lnvesteringsprosjekter.

Prosjektmodeller Og

Krav

Til

Beslutningsunderlag,

2015

<https://www.ntnu.no/documents/126186027'111262010703/Concept_4S_web_44_no.pdf/f8dOff12-1ec4-44759b1 e-1 58cc003a946>.

4

Departementene, Strategi

Mot

Arbeidslivskriminalitet,

<https://www.regjeringen.no/contentassetsl7l4788717a724ef79921004f2'l1350b5/no/pdfs/strategi-motarbedslivskriminalitet-2O1

9.

pdf>.
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2019

Det er i handlingsplanperioden lagt opp til investeringer på ca. 870 millioner kroner

i

planperioden. Rådmann har vurdert at investeringsnivået i planen er på grensen hva de
økonomiske rammebetingelsene gir rom for. Fleste av investeringsprosjektene er vedtatt i de

tidligere kommunene og videreført inn i Orkland.
lnvesteringer innenfor bygg nevnes blant annet ny Lensvik skole budsjettert til 141 millioner
kroner, der det per nå har framkommet et økt finansieringsbehov på 30 millioner kroner.
Videre er nytt Helsetun i Meldal et av kommunens store investeringsprosjekt med en
investeringsramme på 366 millioner kroner. Ny hovedbrannstasjon Orkland, ny Meldal
brannstasjon og ny Krokstadøra brannstasjon er også med i handlingsplanen. For
hovedbrannstasjonen Orkland er bygging igangsatt, mens for Meldal er brannstasjonen

i

tidlig planleggingsfase og foreslått gjennomf ørli løpet av 2022. For Krokstadøra er denne
foreslått gjennomført i løpet av 2023, og et forprosjekt skal igangsettes i 2020. Ny
totalramme for hovedbrannstasjonen er 69 millioner kroner. For ny brannstasjon i Meldal er
avsatt ramme foreløpig 37,5 millioner kroner og for ny brannstasjon Krokstadøra er det
avsatt ramme på foreløpige 31,3 millioner kroner.
Våren 2020 stod Folkehelsesentret ferdig, og Orklandsbadet åpnet. I Folkehelsesentret skal
en del av kommunens tjenester ha kontor. Det er i handlingsplanen lagt opp til bygging av
<Newton-rom> i tilknytting til Folkehelsesentéret. Det er avsatt 5,6 millÍoner kroner til dette
formålet.
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3

PROSJEKTDESIGN

I kapittel 3 vil revisor avgrense prosjektet og gå nærmere inn på problemstillingene

i

prosjektet. Kilder til revisjonskriterier vil bli presentert og metode for innsamling av data vil bli
beskrevet.

3.1 Avgrensing
2 omhandler tidligfasen i investeringsprosjekter. Tidligfasen defineres som
perioden fra et behov oppstår og fram til ferdig forprosjekt og eventuell beslutning om
Problemstilling

startbevilgning for gjennomføring av byggeprosjektet.. I tidligfasen defineres premissene for
prosjektene. Behovet for investeringer og ulike konsepter for

å løse behovet utredes og

vurderes her. Problemstillingene vil ikke se på om gjennomføringen av prosjekter er i samsvar

med lov og forskrifter (anskaffelsesregelverket) og styring

i

gjennomføringsfasen.

Gjennomføringsfasen omfatter alt det som skjer etter -at beslutning om finansiering og
gjennomføring er tatt, og inkluderer mer detaljert planlegging og anskaffelser av prosjektene.

Med beslutningsgrunnlag menes de opplysninger og vurderinger som ligger til grunn for
vedtaket som kommunestyret har truffet.

3.2

Problemstillinger

Problemstillinger som skal besvares i prosjektet er følgende

1. Har Orkland kommune tilstrekkelig
i

2.

nvesteri ngsprosje kter?

Forelå det et forsvarlig beslutningsgrunnlag for kommunestyrene før vedtak om
gjen

.
.
.
3.

rutiner og prosedyrer for planlegging av

no

mfø

ri n

g av utval gte investeri n gs prosjekt?

Folkehelsesenteret
Meldal Helsetun
Brannstasjonen på Orkanger

I hvilken grad påser Orkland kommune at bestemmelser knyttet til avtaler om lønns-

og arbeidsvilkår etterleves i inngåtte kontrakter?

3.3

Kilder til kriterier

Revisjonskriteriene utgjør en objektiv målestokk i forvaltningsrevisjonen. Det er i liten grad
konkrete lovkrav når det gjelder kommunens planlegging av investeringsprosjekter. Det finnes

anerkjent forskningsteori

om beste praksis for

prosjektstyring

for

kommunale

investeringsprosjekt. Listene nedenfor er ikke uttømmende, men det er viktig å understreke at

s

Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 'Styring Av Store Statlige Byggeprosjekter i Tidligfase',2017
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revisjonens vurderinger forankres i de vedtatte problemstillingene og kildene som er relevante
for dem.
For problemstilling 1 og2 vil revisjonskriteriene utledes fra følgende kilder:
Kom munelovens bestemmelser om internkontroll og forsvarlig utredning

Kommunale investeringsprosjekter. Prosjektmodeller og krav til beslutningsunderlag.
Rapport nr.45 fra forskningsprogrammet Concept. (2015), Welde, Aksdal og Grindvoll
Beslutningsunderlag og beslutninger i store statlige investeringsprosjekter. Rapport nr.
3 fra forskningsprogrammet Concept (2006), Haanæs, Holte og Larsen

<Styring av store statlige byggeprosjekter i tidligfasen>, Veileder for oppdragsgivende
departement, Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Prosjektveiviseren,

Di g ital ise ri n gsd

i

rektoratet

Orkland kommune sitt delegasjonsreglement
Orkland kommune sitt investeringsreglement
For problemstilling 3 vil revisjonskriteriene utledes fra følgende kilder:
Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter
Forskrift om informasjons- og påseplikt og innsynsrett
Forskrift om offentlige anskaffelser

Allmenngjøringsloven med forskrifter
Difis veileder om lønns- og arbeidsvilkår i offentlig kontrakter
Difis om anskaffelsesprosessen steg for steg

-

kontraktsoppfølgingen og kontraktskrav

Kommunens interne retningslinjer

<Hva gjør kommunene for

å

bekjempe arbeidslivskriminalitet>, FAFO, Andersen,

$øru, Tofteng og Øistad

3.4 Metoder for innsamling av data
Prosjektet innebærer intervju med aktuelle ansatte som har eller har hatt en rolle innenfor
investeringsprosjekter i Orkland kommune. Det vil også være aktuelt å intervjue ansatte i de

tidligere kommunene. Andre intervjuobjekter er ansatte og prosjektledere

i

de

utvalgte

prosjektene.

Videre vil det bli gjennomført dokumentgjennomgang av relevante dokumenter, blant annet
saksfremlegg med vedlegg og protokoller fra møter som omhandler de utvalgte prosjektene.

Dokumenter

fra

planleggingen

av

investeringsprosjektene

er

sentrale dokumenter.

Kommunens egne reglement og retningslinjer vil også være relevante dokumenter.
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For problemstilling 3 kan det være aktuelt å ta kontakt med A-krimsentret i Trondheim
(bestående av Arbeidstilsynet, NAV, Politiet og Skatteetaten) for å få informasjon om deres

om

hvordan kommunene som byggherrer arbeider for à forhindre
arbeidslivskriminalitet. Det kan også være aktuelt å kontakte byggebransjens uropatrulje.
erfaring

Uropatruljen består av en samlet byggebransje i Trøndelag, både arbeidsgiverforeninger og
fagforeninger, innenfor samtlige faggrupper. Det kan være interessant å få informasjon om
deres erfaring med kommuner som byggherrer.

Trondheim, 28. oktober 2O2O

Ha",^" r'târrLt ;Á)ULW EcrVc-\
Hanne Marit Ulseth Bjerkan

Oppdragsansvarlig revisor
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KILDER
Departementene, Strategi

Mot

Arbeidslivskriminalitet,

2019

<https://www.regjeringen.no/contentassets/7f4788717a724ef79921004Í211350b5/no/pd
fs/strateg i-m ot-arbedsl ivskri

m i na

I

itet-2O

1

9.

pdf>

Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 'Styring Av Store Statlige Byggeprosjekter

i

Tidligfase', 2017

Nordland, Fylkesmannen i,

Økonomiplanlegging

for

Folkevalgte

<https://www.fylkesmannen.no/globalassets/fm-nordland/dokument-fmno/kommunalstyring-doUkomm uneokonom i/fin_okonomiplanlegger_lowres. pdf>

SSB, Krafrþ Økning i Kommunenes lnvesteringsutgifter,20lT <https://www.ssb.no/offentligsektor/artikler-og-publikasjoner/kraftig-okning-i-kommunenes-investeringsutgifter>

Welde, Morten, Jostein Aksdal, and lngen Lise Tyholt Grindvoll, Kommunale
lnvesteringsprosjekter. Prosjektmodeller Og Krav Til Beslutningsunderlag, 2015
<https://www.ntnu.no/documents/126186027111262010703/Concept_45_web_44_no.p
df ftBd}ff 1 2- 1 eeA- 447 5-9b
H

and

I i

n

1

e- 1 58cc003 a946>

gsplan 2020-2023, med budsjett, Orkland komm u ne
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Rrlnevls¡on
Prosjekt nr:
r744

Kommune:
Orkland kommune

Vurdering av uavhengighet - revisorc egenvurdering i fo

n

gsrevisjonsprosjekt:

Hovedreferanse:
Kommuneloven $ 24-4
Forskrift om kontrollutvalg og revisjon kapittel 3
RS 200 -- Formål og generelle prinsipper for revisjon av regnskaper pkt. 4
RS 220 - Vilkår for revisjonsoppdrag pkt. 4,12-13
RS 300 - Planlegging av revisjon av regnskaper pkt. 6
Standard for forvaltningsrevisjon RSK 001 pkt.

I

Ansettelsesforhold:

Undertegnede har ¡kke ansetfe/sesforhold Ì andre stillinger enn Revisjon Midt-Norge SA

Medlem isgrende
Organer

Undertegnede er ikke medlem av styrende organ
ovenfor nevnte kommune deltar i.

Delta eller inneha
funksjoner i annen
virksomhet, som kan
føre til
interessekonf likt eller
svekket tillit
Nærstående

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

ings- eller
andre tjenester som
er egnet til å påvirke
revisors habilitet

i

noen virksomhet som

Underfegnede har ikke nærstàende som har tilknytning til ovenfor nevnte
kommune som har betydning for uavhengighet og objektivitet.
Før slike tjenester utføres foretas en vurdering av rådgivningens eller
tjenestens art i forhold til revisors uavhengighet og objektivitet. Dersom
vurderingen konkluderer med at utøvelse av slik tjeneste kommer i konflikt
med bestemmelsen iforskriften $ '18, skal revisor ikke utføre tjenesten. Hvert
enkelt tilfelle må vurderes særskilt.

Revisor besvarer løpende spørsmål/henvendelser som er å betrakte som
veiledning og bistand og ikke revisjon. Paragrafen sier at også slike
veiledninger må skje med varsomhet og på en måte som ikke binder opp
revisors senere revisjons- og kontrollvurderinger.
Undeñegnede har ikke ytet rädgivnings- eller andre tjenester overfor ovenfor
nevnte kommune som kommer ikonflikt med denne bestemmelsen.
Tjenesten under
Undertegnede har ikke ytet tjenester oveffor ovenfor nevnte kommune som
kommunens egne
hører inn under kommunens egne /edelses- og kontrolloppgaver.
ledelses- og
kontrolloppgaver
Opptre som fullmekt¡g Undeftegnede opptrer ikke som fullmektig for ovenfor nevnte kommune.
for den revisjonspliktige
Andre særegne forhold Undertegnede kjenner ikke til andre særegne forhold som er egnet til à svekke
tilliten til uavhengighet og objektivitet.

Trondheim, 19.10.20

Hc.'.nr¿

nahÌ

ì,tl's&tu".

ts\crw^

Hanne Marit Ulseth Bjerkan
Oppdragsansvarlig revisor

',
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Plan for Eierskapskontroll - Risiko- og vesentlighetsvurdering
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Orkland kommune

Møtedato
10.11.2020

Saknr
40/20

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 037, TI - &30
Arkivsaknr
20/434 - 1
Forslag til vedtak
1. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge frem forslag til plan for eierskapskontroll til neste
møte, basert på revisors risiko- og vesentlighetsvurdering og de innspill som er kommet
frem i møtet.
2. Kontrollutvalget vil prioritere følgende selskap i planen:
−
−
−
Vedlegg
Revisors risiko- og vesentlighetsvurdering selskaper
Saksopplysninger
Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eierskap i
selskaper som kommunen har eierinteresser i. Kontrollutvalget skal på samme måte som for
forvaltningsrevisjon utarbeide en plan for gjennomføring av eierskapskontroll. Planen skal
baseres på risiko- og vesentlighetsvurderinger av kommunens eierskap. Hensikten med
risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for
eierskapskontroll.
Eierskapskontroll er hjemlet i kommuneloven § 23-4 og innebærer å kontrollere om den som
utøver kommunens eierinteresser, gjør dette i samsvar med lover og forskrifter,
kommunestyrets vedtak og anerkjente prinsipper for eierstyring.
Dersom kontrollen skal omfatte selskapets virksomhet, dvs. spørsmål som krever innsyn i
selskapets drift må dette gjøres i form av en forvaltningsrevisjon. Eierskapskontrollen retter
seg altså mot kommunen som eier og den eller de som utøver kommunens eierinteresser i
og utenfor eierorganet.
Risiko- og vesentlighetsvurderingene som er gjort på eierskap følger med som vedlegg til
saken. Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingene er å finne ut hvor det er størst
behov for eierskapskontroll.
Vurdering og konklusjon
Basert på revisors risiko- og vesentlighetsvurderinger og kunnskap som kontrollutvalget har
om selskapene som Orkland kommune har eierandeler i, må utvalget bestemme hvilke
selskaper de ønsker prioritert i planen.
Orkland kommune har pr. i dag ikke utarbeidet en eierskapsmelding for sitt eierskap (jf.
kommuneloven §26-1). En generell kontroll av kommunens eierstyring vil først være aktuelt
når Orkland kommune har fått vedtatt en slik eierskapsmelding. Men det er allikevel
hensiktsmessig å sette opp dette som et eget punkt i plan for eierskapskontroll fordi planen
vil være gjeldene for årene 2021-2024. En generell kontroll vil gi kontrollutvalget og
kommunestyret nyttig informasjon om kommunen har et bevisst og aktivt forhold til sine
eierskap.
Det er lagt opp til at forslag til plan for eierskapskontroll skal behandles av kontrollutvalget på
møtet i desember, planen oversendes deretter til kommunestyret som vedtar den endelige
prioriteringen av eierskapskontrollarbeidet for perioden 2021-2024.
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Revisors risiko- og vesentlighetsvurdering

Orkland kommune
pr 28.04.2020
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4.3

SELSKAPER HVOR KOMMUNEN HAR
EIERINTERESSER

I figuren under er risikovurderingene knyttet til Orkland kommune sine eierinteresser
oppsummert, og grunnlaget for vurderingene er nærmere vurdert i fortsettelsen. Selskaper
som trekkes fram til å ha høy eller moderat risiko, bør få gjennomført både eierskapskontroll
og forvaltningsrevisjon. Forvaltningsrevisjon i selskaper bør på generelt grunnlag undersøke
selskapenes måloppnåelse både opp mot eiers ønsker og selskapets formål. Videre er
selvkost i selskaper som er omfattet av dette spesielt relevant. Selskaper som utøver viktige
tjenester for kommunen, bør få tjenesteutøvelsen revidert.

Midt-Norge 110-sentral IKS

Interkommunalt Arkiv Trøndelag IKS
Trondheim Havn IKS
Remidt IKS
TrønderEnergi AS
Rosenvik Holding AS

Orkdal Energi Holding AS
ReMidt Næring AS

Konsek Trøndelag IKS
Sodvin SA
Næringshagen i Orkdalsregionen AS

Figur 8.

Risikovurdering selskaper
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Tabellene nedenfor viser Orkland kommunes eierinteresser i IKS og AS4.
Tabell 71. Eierandeler i IKS og SA
Eierandel (%)
Konsek Trøndelag IKS
Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS
Midt Norge 110-sentral IKS
Trondheim havn IKS
Remidt IKS
Revisjon Midt-Norge SA
Sodvin SA
Allskog SA
Biblioteksentralen SA
Agdenes regnskap SA

5,40
3,23
5,47
4,16
14,00
3,60

Innskudd/bal.verdi (kr)
125000
1
1
1
1
120000
32000
4500
500

Tabell 72. Eierandeler i AS/ASA
Eierandel (%)
Trønderenergi AS

Innskudd/bal.verdi (kr)

Aksjer

18,40

34 399 555,00

764 638,00

Torghatten ASA

0,03

136 550,40

339,00

Norske Skogindustrier ASA

0,00

21 271,25

2 572,00

Rosenvik Holding AS

54,82

1 654 726,00

662,00

Næringshagen i Orkdalsregionen AS

14,33

169 831,00

650,00

3,80

32 500,00

50,00

100,00

63 405 000,00

0,00

Filmparken AS

0,01

1 365,00

1 365,00

Nordre Nordmøre Bru- og Tunnelselskap AS

0,00

500,00

2,00

HMS Tjenesten Orkladal AS

33,32

140 000,00

70,00

Museene i Sør-Trøndelag AS

4,86

109 000,00

0,00

Idrettsparken Kunstgress AS

20,00

100 000,00

0,00

Meldal miljøanlegg AS

34,00

340 000,00

340,00

Midtnorsk Opplæring AS

0,56

1 000,00

1,00

Meldal Næringssenter AS

51,00

2 040 000,00

1 298,00

Sentrumsbygget AS

50,00

900 000,00

900,00

Grenda Eiendom AS

33,33

1 197 000,00

9 000,00

Kommunekraft AS

0,31

1 000,00

1,00

Allvekst AS (Svanem AS)

8,11

300 000,00

300,00

26,11

1,00

2 611,00

Fosenvegene AS "Ei tim te by'n"
Orkdal Energi Holding AS

Remidt Næring AS

4

Det tas forbehold om riktigheten av alle opplysninger knyttet til Orkland kommunes eierskap. Kommunen har også
andre andeler og medlemsskap som ikke er tatt inn i tabellene.
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4.3.1

Eierskapskontroll

Orkland kommune har ikke utarbeidet eierskapsmelding for det samlede eierskapet etter
sammenslåing av de fire kommunene. KS anbefaler at eierskapsmeldinger behandles årlig,
mens ny kommunelov har et minstekrav på at eierskapsmeldinger skal behandles minst en
gang i valgperioden. Det vil være viktig å påse at kommunestyret behandler slik
eierskapsmelding, slik at man er klar over hva man eier og hvorfor man eier.
Ifølge KS bør Eierskapsmeldingen som et minimum inneholde en oversikt over kommunens
virksomhet som er lagt i selskaper og samarbeid, politisk styringsgrunnlag gjennom
kommunens prinsipper for eierstyring, og juridisk styringsgrunnlag knyttet til de ulike selskapsog samarbeidsformene. Videre mener KS at den også bør ha en formålsdiskusjon og
selskapsstrategi knyttet til de ulike selskapene, herunder styringsdokumentene, og
selskapenes samfunnsansvar knyttet til miljø, likestilling, åpenhet, etikk osv.
På generelt grunnlag er det ofte ordføreren som oppnevnes som eierrepresentant. I de tilfeller
hvor andre enn ordfører oppnevnes som eierrepresentant, er det ekstra viktig å sikre god
informasjonsutveksling mellom eierrepresentanten og resten av kommunestyret. Enkelte
kommuner har etablert et rapportskjema for eierrepresentanter, hvor man fyller ut hvilket
selskap man har vært i generalforsamling/representantskap for, hvilke saker som var til
behandling og hvilke vedtak som ble fattet i viktige saker. Det kan også være krav om at
skjemaet skal refereres i kommunestyret. Det er heller ikke uvanlig at det opprettes eierutvalg
for å sikre tilstrekkelig involvering i saker knyttet til eierstyring.
Tre av de tidligere kommunene (Meldal, Agdenes, Snillfjord) har i forrige periode samarbeidet
om gjennomføring av selskapskontroll (eierskapskontroll + forvaltningsrevisjon i selskap) i
Hamos forvaltning IKS (ReMidt IKS). I Orkdal kommune ble det i 2015 gjennomført en revisjon
av kommunens system og praksis for eierstyring. I kontrollen av Hamos IKS ble det blant annet
påpekt manglende eierskapsmeldinger i flere kommuner, og tilsvarende ble påpekt i kontroll
av eierstyring i Orkdal. Ved at dette er blitt lovpålagt og pt ikke behandlet i Orkland kommune,
vil dette være et forhold å følge opp.
Revisor merker seg også at kommunens eierskap i IKS og SA gjennomgår endringer som
følge av kommunesammenslåing, eksempelvis endrede eierandeler. Dette skjer både
gjennom at kommuner slår seg sammen, men også påvirket av endrede eierstrukturer i
selskapene. Det er derfor relevant å gjennomføre eierskapskontroller i selskap som i vesentlig
grad er berørt av slike endringer, og se på hvorvidt dette er ivaretatt gjennom god eierstyring.
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4.3.2

Forvaltningsrevisjon i selskaper

Selskaper som utfører tjenester for kommunene, og selskaper hvor kommunen har vesentlige
økonomiske forpliktelser og interesser, vil generelt ha høyere vesentlighet enn selskaper hvor
kommunen kun har et begrenset økonomisk ansvar. Revisor gjennomgår derfor noen utvalgte
selskap som yter tjenester til kommunen eller hvor kommunen har en viss økonomisk
interesse.
Konsek Trøndelag IKS har som formål å levere sekretariatstjenester for kontrollutvalg for
deltakerne i tråd med gjeldende lov og forskrift. Selskapet er saksbehandler for 28
kontrollutvalg i Trøndelag, og yter ikke direkte brukerrettede tjenester i kommunen. Selskapet
utgjør en veldig begrenset økonomisk risiko for Orkland kommune. Det er ikke gjennomført
forvaltningsrevisjon i selskapet. Selskapet vurderes til å ha liten risiko.
Interkommunalt Arkiv Trøndelag IKS er et selskap som leverer arkivtjenester for å hjelpe
eierne med å oppfylle krav i arkivloven. Selskapet har mange eiere, og leverer en relativt viktig
tjeneste

for

eierne

sine.

Det

har

ikke

blitt

gjennomført

eierskapskontroll

eller

forvaltningsrevisjon i selskapet tidligere, noe som øker revisors risikovurdering. Selskapet
vurderes til å ha moderat risiko.
Midt-Norge 110-sentral IKS har som primæroppgaver å ta imot nødmeldinger, alarmere og
kalle ut mannskaper, etablere samband og loggføre hendelser. Sentralen favner en lang rekke
kommuner og brannvesen. Selskapet utfører kritiske tjenester for kommunen og vurderes å
ha høy risiko.
Trondheim Havn IKS har som formål å samordne og utvikle en effektiv, sikker og rasjonell
havnevirksomhet innenfor samarbeidsområdet som skaper forutsetninger for en effektiv og
konkurransedyktig sjøtransport i Midt-Norge. Selskapet skal sørge for sikkerhet og
framkommelighet i selskapets havner og deltagerkommunenes sjøområder. Selskapet skal
også ivareta alle forvaltningsmessige og administrative oppgaver som påligger kommunene
etter lov om havner og farvann, og håndheve de bestemmelser som etter loven gjelder innenfor
kommunenes sjøområder. Selskapet har en stor majoritetseier i Trondheim kommune
(76,26%). Selskapet yter viktige infrastrukturtjenester til kommunen og vurderes på bakgrunn
av dette til middels risiko.
Remidt IKS har som formål å på vegne av eierkommunene og i henhold til delegert myndighet
å utføre den forvaltningsmyndighet og de oppgaver som eierkommuner har i tilknytning til
innsamling, transport, behandling og omsetning av avfall/slam og alt som naturlig hører med
til dette i eierkommunene, samt delta i eller etablere andre selskaper til utøvelse av
virksomheten innenfor denne formålsangivelse. Selskapet yter direkte brukerrettede tjenester
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som er viktige for innbyggerne i kommunen, og kommunen hefter for selskapets økonomiske
forpliktelser. Selskapet er en sammenslutning av Hamos, Envina og NIR, og fusjon er
gjennomført i 2019. To av selskapene har vært gjenstand for eierskapskontroll og
forvaltningsrevisjon i forrige periode. Med bakgrunn i organisatoriske endringer og betydningen
av gode tjenester for innbyggerne, er revisors vurdering av risiko satt til moderat.
Revisjon Midt-Norge SA har som formål å utføre revisjon av de kommuner og
fylkeskommuner som har medlemskap i foretaket, i tråd med den til enhver tid gjeldende
kommunelov. Foretaket skal fremme medlemmenes økonomiske interesser gjennom deres
deltakelse i virksomheten. Foretaket forplikter seg til å dekke medlemmenes behov for
revisjonstjenester, og medlemmene forplikter seg til å kjøpe hoveddelen av sine
revisjonstjenester fra samvirkeforetaket. Selskapet yter ikke brukerrettede tjenester i
kommunen, og kommunen hefter økonomisk kun for andelsinnskuddet. Det er ikke
gjennomført forvaltningsrevisjon i selskapet5.
Sodvin SA har som formål å være en lokalt forankret og tilgjengelig eier av datterselskaper
og tilknyttede selskaper som leverer kvalitet til konkurransedyktige betingelser. Konsernet skal
gjennom eierinteresser og styrerepresentasjon sikre innflytelse i et selskap som til lavest mulig
og økonomisk forsvarlig pris, distribuerer energi til

morselskapets medlemmer i

konsesjonsområdet. Selskapet er eier av flere ulike aksjeselskaper innen strømproduksjon,
teknologi, eiendom og økonomi. Orkland kommunes eierskap vurderes til lav risiko.
TrønderEnergi AS eies av flere kommuner i Sør-Trøndelag. Selskapet arbeider for å skape
verdier gjennom miljøvennlig produksjon og energirelaterte tjenester til det beste for regionen.
På grunn av flere kommunesammenslåinger fra 2020 er det endringer i eiersammensetningen
i selskapet, og revisor vurderer på bakgrunn av dette selskapet til å ha moderat risiko. Det ble
gjennomført en selskapskontroll i Trønderenergi i 2014, og det kan derfor være aktuelt med
en ny gjennomgang. Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon av selskapet i samarbeid med
flere av eierkommunene kan være en aktuell løsning, da det er mange små eiere i selskapet.
Rosenvik Holding AS har som formål at de gjennom produksjon og annen næringsvirksomhet
skal skape grunnlag for avklaring, kvalifisering og rekruttering av arbeidssøkere til arbeidslivet.
Selskapet skal også gi tilbud om varige arbeidsplasser til egnet målgruppe. Selskapet eies i
fellesskap med nærliggende kommuner og enkelte andre aktører. Selskapet eier videre alle
aksjene i Rosenvik AS, og har eierskap i kompetansebedrifter6. Selskapet yter brukerrettede

5

Revisor har ikke vurdert risiko mht Revisjon Midt-Norge SA

6

Det tas forbehold om at opplysninger i proff.no og purehelp.no er oppdatert/korrekt.
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tjenester av en viss betydning i regionen. Det er ikke utført forvaltningsrevisjon i selskapet.
Revisor vurderer risiko til moderat.
Næringshagen i Orkdalsregionen AS er et innovasjons- og utviklingsselskap som arbeider
for vekst og nyskaping i næringslivet i Orkdalsregionen. Selskapet yter ikke brukerrettede
tjenester, men har utadrettet virksomhet i form av rådgivning. Det er ikke gjennomført
forvaltningsrevisjon i selskapet. Revisor vurderer risiko til lav.
Orkdal Energi Holding AS er morselskap i et konsern som driver med produksjon og
omsetning av strøm og andre energirelaterte tjenester. Selskapet yter infrastruktur innen
fjernvarme, men har ikke nett for strømforsyning. Morselskapet er 100 % eid av Orkland
kommune. Formålet er økonomisk avkastning til kommunen. Det er ikke gjennomført
forvaltningsrevisjon i selskapet. Revisor vurderer risiko til moderat.
ReMidt Næring AS sitt formål er næringsutvikling knyttet til miljø- og gjenvinningsområdet,
herunder oppkjøp av selskaper, eie aksjer i andre selskaper, fast eiendom og hva dermed
naturlig står i forbindelse. I aksjeeieravtalen vises det til at man gjennom å skille ut
næringsaktiviteten fra de lovpålagte oppgavene i et eget aksjeselskap, kan eierne rendyrke
næringsutviklingen knyttet til miljø- og gjenvinningssektoren. Selskapet skal være aktivt og
kunne tilby sine kunder et bredt spekter av tjenester innen avfallshåndtering. Formålet for
eierkommunene og ReMidt IKS er økonomisk utbytte fra virksomheten ReMidt næring AS.
Tilsvarende ReMidt IKS er selskapet nyopprettet, og består av en fusjon av flere lignende
selskaper fra de tidligere selskapenes områder. Det er ikke gjennomført forvaltningsrevisjon i
selskapet. Revisor vurderer risiko til moderat med bakgrunn i usikkerhet knyttet til å oppnå
formålet med selskapet.
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Hovedkontor: Brugata 2, 7715 Steinkjer
Tlf. 907 30 300 - www.revisjonmidtnorge.no
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Oppfølging av politiske vedtak i Orkland kommune
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Orkland kommune

Møtedato
10.11.2020

Saknr
41/20

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
20/306 - 4
Forslag til vedtak
Kontrollutvalget tar saken til orientering og ber sekretariatet om å oppdatere oversikten
"Saker for videre oppfølging" etter eventuelle innspill fremkommet i møtet.
Vedlegg
Kommunestyret 28.10.2020
Kommunestyret 30.09.2020
Formannskapet 21.10.2020
Formannskapet 23.09.2020
Formannskapet 09.09.2020
Hovedutvalg Forvaltning 14.10.2020
Hovedutvalg forvaltning 16.09.2020
Hovedutvalg helse og mestring 14.10.2020
Hovedutvalg helse og mestring 16.09.2020
Hovedutvalg kultur, idrett og folkehelse 14.10.2020
Hovedutvalg kultur, idrett og folkehelse 16.09.2020
Hovedutvalg oppvekst 14.10.2020
Hovedutvalg oppvekst 16.09.2020
Hovedutvalg teknikk 14.10.2020
Hovedutvalg teknikk 16.09.2020
Saksopplysninger
I henhold til bestemmelsene om kontroll og tilsyn i kommuneloven skal kontrollutvalget føre
tilsyn med den kommunale forvaltningen på kommunestyrets vegne. Videre går det i forskrift
om kontrollutvalg frem at kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets vedtak i tilknytning til
behandlingen av regnskapet, revisjonsberetningen eller forvaltningsrevisjonsrapporter blir
fulgt opp.
I tråd med kontrollutvalgets vedtak i sak 05/20 Kontrollutvalgets arbeidsform, legger
kontrollutvalgets sekretariat frem kopi av sakslistene fra møtene i utvalgene som er avholdt
etter utsending av sakspapirer til kontrollutvalget møte 15.09.2020. Kontrollutvalgets
sekretariat tar høyde for gjennomgang av disse sakene i møtet.
Oppfølgingslisten “Saker for videre oppfølging” er pr. 02.11.2020 helt tom.
Kontrollutvalget har fordelt oppfølging av utvalgene på følgende måte:
Kommunestyret: Aud Inger, Mads, Grethe
Formannskap: Mads, Grethe
Hovedutvalg forvaltning: Mads
Hovedutvalg helse og mestring: Grethe
Hovedutvalg kultur, idrett og folkehelse: Mads, Aud Inger
Hovedutvalg oppvekst: Grethe
Hovedutvalg teknikk: Roald
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Saker til oppfølging i perioden
Saker som krever særskilt oppfølging fra kontrollutvalget er saker av prinsipiell karakter,
saker der rådmannen gis særskilte pålegg eller saker som har betydning for kommunens
fremtidige tjenestetilbud, stilling eller omdømme.
Konklusjon
Kontrollutvalgets sekretariat viser til gjennomgangen av utvalgenes vedtak.
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Orkland kommune

Kommunestyre
Dato: 28.10.2020 12:00
Sted: Orkland Rådhus
Notat:

Gyldig forfall meldes snarest til Servicekontoret tlf. 72 46 73 50 eller på e-post til
postmottak@orkland.kommune.no.
Varamedlemmer skal ikke møte uten særskilt innkalling.

Orkanger, 23.10.2020

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signaturer.
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Saksliste
Referatsaker
25/20 Klage-reguleringsplan for Midt-Norge travbane

3

26/20 Fylkesmannens vedtak i sak om lovlighetskontroll - reguleringsplan for Midt-Norge Travbane

18

Orienteringssaker
12/20 Ordfører og rådmenn orienterer.
23
13/20 Orienteringssak:
Fordeling av covid 19 midler - kommunale næringsfond

24

14/20 Bruk av næringsfond Orkdalsregionen

33

Interpellasjon
13/20 Grunngitt spørsmål til kommunestyremøtet 28.10.2020

43

Politiske saker
77/20 Kommuneplanes samfunnsdel for Orkland 2020-2032

45

78/20 Klage på vedtak om ekspropriasjon, eiendom gnr.35 bnr.2, Randi Irene Jacobsen

174

79/20 Lovlighetskontroll av Orkland kommunes vedtak sak 42/20 om ekspropriasjon

351

80/20 Andre gangs behandling - Områdeplan for kvartalet Orkdalsveien, Willmanns vei, Søster Signes vei og
J.O. Rømmesmos vei
371
81/20 Budsjettjustering gryteklare prosjekter

566

82/20 Søknad om kommunal garanti-Idrettshus ved Orkla Sparebank Stadion på Fannrem

571

83/20 Nye veinavn i reguleringsområdet for Lysthusflata

576

84/20 Etablering av ungdomsråd

581

85/20 Ny felles renovasjonsforskrift

587

86/20 Ny felles slamforskrift

607
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Orkland kommune

Kommunestyre
Dato: 30.09.2020 12:30
Sted: Quality Hotel Panorama, Tiller
Notat:
Strategisamling for kommunestyre 30. september og 1. oktober 2020

Gyldig forfall meldes snarest til Servicekontoret tlf. 72 46 73 50 eller på e-post til
postmottak@orkland.kommune.no.
Varamedlemmer skal ikke møte uten særskilt innkalling.

Orkanger, 09.10.2020

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signaturer.
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Saksliste
Orienteringssaker
11/20 Program Strategisamling

3

35

11/20 Program Strategisamling - 19/00002-69 Program Strategisamling : Program

Program for kommunestyresamling 30. september og 1. oktober 2020
Quality Hotel Panorama, Ivar Lykkes veg 1, 7075 Tiller

Onsdag 30. september
(0830 Kommunestyremøte Orkland Rådhus)
1230 Lunsj (Heimdal)
1315 Velkommen, Ordfører
1330 En fot i bakken for nytt kommunestyre: Du kom inn med engasjement og ambisjoner i Orkland.
Det har gått ett år:
Hvordan har det gått? Hva har vært spennende? Hva har du lært?
1530 Etisk refleksjon – etiske dilemma
1700 Avslutning
Torsdag 1. oktober
0815 Refleksjon
0845 Handlingsplanprosessen
0900 Det økonomiske bilde for Orkland
Pause
1015 Parallellsesjonen 2 seminarer: Kultur eller Helse og mestring
1130 Lunsj
1230 Parallellsesjon 2 seminarer: Tekniske tjenester eller Oppvekst
Pause
1400 Innspill/oppsummering
1500 Hjemreise
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Orkland kommune

Formannskap
Dato: 21.10.2020 12:00
Sted: Hoston Storstue
Notat:
Formannskapet starter med gårdsbesøk kl. 09:00 i Hoston/Laksøybygda
Sak 83/20 er trukket fra saklisten.

Gyldig forfall meldes snarest til Servicekontoret tlf. 72 46 73 50 eller på e-post til
postmottak@orkland.kommune.no.
Varamedlemmer skal ikke møte uten særskilt innkalling.

Orkanger, 20.10.2020

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signaturer.

37

Saksliste
Orienteringssaker
20/20 Ordfører og rådmann orienterer.

3

21/20 Orienteringssak:
Fordeling av covid 19 midler - kommunale næringsfond

4

Referatsaker
1/20 Møteplan 2021 for Trondheimsregionen

13

Politiske saker
74/20 Lovlighetskontroll av Orkland kommunes vedtak sak 42/20 om ekspropriasjon

15

75/20 Klage på vedtak om ekspropriasjon, eiendom gnr.35 bnr.2, Randi Irene Jacobsen

34

76/20 Kommuneplanes samfunnsdel for Orkland 2020-2032

210

77/20 Bruk av næringsfond Orkdalsregionen

335

78/20 Søknad om utsatt igangsetting av utbyggingsavtale - Storvask Lensvik

344

79/20 Budsjettjustering gryteklare prosjekter

348

80/20 Leiepriser for næringsareal

351

81/20 Avtale mellom Fosen Vind DA (Statkraft) og tidligere Snillfjord kommune

352

82/20 Søknad om kommunal garanti-Idrettshus ved Orkla Sparebank Stadion på Fannrem

371

84/20 Etablering av ungdomsråd

375

Eventuelt

38

Orkland kommune

Formannskap
Dato: 23.09.2020 12:00
Sted: Orkland Rådhus
Notat:

Gyldig forfall meldes snarest til Servicekontoret tlf. 72 46 73 50 eller på e-post til
postmottak@orkland.kommune.no.
Varamedlemmer skal ikke møte uten særskilt innkalling.

Orkanger, 23.09.2020

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signaturer.
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Saksliste
Orienteringssaker
17/20 Orientering Norsk Kylling

3

18/20 Ordfører og rådmann orienterer

4

19/20 Orientering om kommunens boligmasse - status og behov

5

Politiske saker
54/20 Agdenes kommune Regnskap 2019

65

55/20 Meldal kommune - Regnskap og årsberetning 2019

117

56/20 Orkdal kommune - Regnskap 2019

178

57/20 Snillfjord kommune - Regnskap med årsberetning 2019

243

58/20 Agdenes kommune Årsmelding 2019

252

59/20 Meldal kommune - Årsmelding 2019

284

60/20 Orkdal kommune - Årsmelding med årsberetning 2019

300

61/20 Regnskap og årsmelding 2019 for Orkdalbadet KF

381

62/20 Årsoppgjør 2019 - disponering av mindreforbruk og inndekking av udekkede beløp i
investeringsregnskapene

397

63/20 Rapport til kommunestyret pr 31 07 2020

403

64/20 Budsjettkorrigering integreringstilskudd og bruk av flyktningefond

444

65/20 Budsjettjustering drifts- og investeringsbudsjett 2020

447

66/20 Sondrehallen - vurdering av avsatte finansieringsmidler og samarbeidsavtale med Trøndelag
Fylkeskommune
449
67/20 Grønørbrua - finansiering

493

68/20 Finansreglement Orkland kommune

495

69/20 Gryteklare prosjekter, prioritering

508

70/20 Integreringsråd

534

71/20 Revidert Delegeringsreglement Orkland

537

72/20 Orkland i samme takstsone for buss

553

73/20 Søknad om nedlegging av bommene på FV714 (Lakseveien)

555

Eventuelt
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Orkland kommune

Møteinnkalling
Formannskap
Møtedato:

09.09.2020 kl. 12:00

Møtested:

Orkland Rådhus

Arkivsak:

19/00003

Gyldig forfall meldes snarest til Servicekontoret tlf. 72 46 73 50 eller på e-post til
postmottak@orkland.kommune.no.
Varamedlemmer skal ikke møte uten særskilt innkalling.
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1

SAKSKART
Orienteringssaker
13/20

Orientering om Salvesen & Thams v/styreleder Bjørn Wiggen

14/20

Ordfører og rådmann orienterer

15/20

Orientering NAV

16/20

Næringssaker v/næringssjef Aasmund Lie

Drøftingssaker
10/20

Tomtesak/forretningssak, lukket møte jfr. kommuneloven § 115, b.

Eventuelt

, 03.09.2020

Oddbjørn Bang
Ordfører

Ingeborg Wolden
Formannskapssekretær

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og, har derfor ingen signaturer.
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2

Orkland kommune

Hovedutvalg Forvaltning
Dato: 14.10.2020 12:00
Sted: Orkland Rådhus
Notat:
Møtet starter med befaring kl. 11:00 - Sagdalsegga 16 sak 163/20. Deretter blir det opplæring
politikerkart og lunsj. Behandling av saker starter kl. 12:00.

Gyldig forfall meldes snarest til Servicekontoret tlf. 72 46 73 50 eller på e-post til
postmottak@orkland.kommune.no.
Varamedlemmer skal ikke møte uten særskilt innkalling.

Orkanger, 08.10.2020

Rasmus Skålholt
Leder i utvalg

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signaturer.
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Saksliste
Orienteringssaker
13/20 Rådmann orienterer

4

14/20 Kurs i bruk av politikerkart

5

Referatsaker
28/20 Vedr. 20-02709-6 - DMF sender ute endelig møtereferat fra dialogmøte den 26.6.20 mellom Orkland
kommune, Miljø direktoratet, NGI og DMF.
6
29/20 Administrative vedtak 05.09.-02.10.20.pdf

13

Politiske saker
157/20 Andre gangs behandling - Områdeplan for kvartalet Orkdalsveien, Willmanns vei, Søster Signes vei
og J.O. Rømmesmos vei
19
158/20 493/8 Motorferdsel i utmark for transport av materialer - barmark

209

159/20 Forskrift om bruk av motorfartøy på vatn og vassdrag for Orkland kommune

220

160/20 522/58 Motorferdsel i utmark for kjøring med gravemaskin - gråvannsanlegg

225

161/20 808/2 Motorferdsel i utmark for transport av skifer

232

162/20 Søknad om konsesjon for erverv av boligeiendom som fritidseiendom i område med nedsatt
konsesjonsgrense
240
163/20 Sagdalsegga 16 , klage på endret vedtak støttemur

243

164/20 Nye veinavn i reguleringsområdet for Lysthusflata

265

165/20 69/8, Solsjøbygda dispensasjon for oppføring av hytte og etablering av adkomstveg til tidligere fradelt
hyttetomt
269
166/20 Mindre reguleringsendring - adkomstveg til gnr. 709 bnr. 64

276

167/20 727/1/2, dispensasjon fra gjeldende arealplan for fradeling av tilleggsareal fra gnr. 727 bnr. 1 til
hytteeiendom gnr. 727/1/2
302
168/20 Dispensasjonssak - søknad om gruset sti til eiendommen gbnr 164/35

313

169/20 Første gangs behandling - reguleringsplan for ny Ustjårveg

322

170/20 570/1 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av tilleggsareal til
eiendommen 6569/3, Garbergsveien 7 Storås

531

171/20 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan, bygging av atkomstveg

540

172/20 212/46 Nordre Våøyan 32, dispensasjon fra reguleringsplanens maksimale BRA

550

173/20 933/9, Moldtunveien 1180, dispensasjon fra maksimal BYA og bestemmelse om takvinkel på ny
fritidsbolig
572
174/20 6/296, Wilmanns vei - oppføring av tomannsbolig med garasje - dispensasjon fra grad av utnytting og
bygningens visuelle kvaliteter
587
175/20 248/8, Gjønnessetra hyttefelt - søknad om dispensasjon fra reguleringsplanens krav om maks.
gesimshøyde
619
176/20 285/8 Geitastrandveien 1159, Dispensasjon fra pbl. § 1-8 for oppføring av hagestue
44

642

Drøftingssaker
3/20 Drøftingssak nullkonsesjon

661

Eventuelt
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Orkland kommune

Hovedutvalg Forvaltning
Dato: 16.09.2020 12:00
Sted: Orkland Rådhus
Notat:
Møtet starter med befaring i felles buss fra Orkland Rådhus kl. 08:30.

Gyldig forfall meldes snarest til Servicekontoret tlf. 72 46 73 50 eller på e-post til
postmottak@orkland.kommune.no.
Varamedlemmer skal ikke møte uten særskilt innkalling.

Orkanger, 10.09.2020

Rasmus Skålholt
Leder i utvalg

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signaturer.
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Saksliste
Orienteringssaker
12/20 Rådmann orienterer

3

Referatsaker
27/20 Administrative vedtak 1.8 - 4.9.20

4

Politiske saker
133/20 Klage på reguleringvedtak - Midt-Norge travbane

8

134/20 Reguleringsplan for Resdalen hyttefelt, sluttbehandling

35

135/20 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel fortilleggsareal til boligtomt, Verrafjordsveien
240
73
136/20 Søknad om dispenassjon fra kommuneplanen for fradeling av boligtomt, 581/2 Sugustad

85

137/20 Forslag til reguleringsplan for Føssjøen

98

138/20 Forslag til reguleringsplan for Bastian hyttefelt, gnr. 449/1 og 229/2 - 1. gangs behandling

136

139/20 Behandling av klage på vedtatt reguleringsplan - endring av Langvatnet-Svartsætra

171

140/20 Sagdalsegga 16 , klage på endret vedtak støttemur

190

141/20 706/23, Vatnveien 185, Søknad om dispensasjon fra kommunedelplan for Vassbygda

211

142/20 10/703, Steinvegen 24 og 26, klage på utnyttingsgrad, plassering, innsyn, solforhold m.m. på gnr. 10
bnr. 703
236
143/20 Fastsettelse av planprogram for ny tverrforbindelse mellom Fv 710 og Fv 714

299

144/20 Klage på administrativt vedtak - avslag på fradeling av ny boligtomt fra gnr. 4 bnr. 236

355

145/20918/42/0/0 - Dispensasjon fra byggeforbud i strandsone og LNF-område for oppføring av
uthus/anneks, Storøya
378
146/20 476/1/35 Moflata 13, søknad om dispensasjon fra planbestemmelser for bygging av garasje

387

147/20 Andre gangs behandling av reguleringsplan for bolig og næringsområde på Vormstad

400

148/20 600/1 , Søknad om oppføring av bolig nr. 2, dispensasjon fra LNF-formålet og estetikk

458

149/20 Orkdalsveien 88, politisk behandling - klage på dispensasjonsvedtak

464

150/20 787/2 Deling av driftsenheten Tøndel nedre

483

151/20 468/1 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av gardstun

490

152/20 244/5, 239/5 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av eksisterende bebyggelse
502
153/20 Klage på vedtak i sak 132/20 - motorferdsel i utmark for transport av materialer/utstyr - Bastiansætra
518
154/20 248/1 Motorferdsel i utmark ifbm slåttedugnad og frakt av utstyr/materialer til Bjørndalen

526

155/20 Oppnevning av representanter til navnekomite i Orkland kommune

539

156/20 Forskrift om åpningstider for serveringssteder og om salg- og skjenketider for alkoholholdig drikke for
Orkland kommune
541
47

Orkland kommune

Hovedutvalg helse og mestring
Dato: 14.10.2020 12:00
Sted: Aktivitetshuset
Notat:

Gyldig forfall meldes snarest til Servicekontoret tlf. 72 46 73 50 eller på e-post til
postmottak@orkland.kommune.no.
Varamedlemmer skal ikke møte uten særskilt innkalling.

Orkanger, 09.10.2020

Hanne Nyhus
Leder i utvalg

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signaturer.
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Saksliste
Orienteringssaker
27/20 Hovedutvalgsleder orienterer

3

28/20 Kommunalsjef orienterer

4

Referatsaker
13/20 Protokoll Eldreråd 2020 - 2023 10.09.2020

5

Politiske saker
5/20 Brukerbetaling ridefysioterapi - Friskliv og rehabilitering

11

Drøftingssaker
1/20 Handlingsplan og utfordringsdokument for helse og mestring

13

2/20 Nytt helsebygg Orkland, videre prosess

14

Eventuelt
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Orkland kommune

Hovedutvalg helse og mestring
Dato: 16.09.2020 12:00
Sted: Aktivitetshuset (ved Orkland rådhus)
Notat:
Møtet starter med omvisning avlastningsbolig og Elvebredden omsorgsboliger kl. 12.00.

Gyldig forfall meldes snarest til Servicekontoret tlf. 72 46 73 50 eller på e-post til
postmottak@orkland.kommune.no.
Varamedlemmer skal ikke møte uten særskilt innkalling.

Orkanger, 10.09.2020

Hanne Nyhus
Leder i utvalg

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signaturer.
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Saksliste
Orienteringssaker
24/20 Hovedutvalgsleder orienterer

3

25/20 Kommunalsjef orienterer

4

26/20 Enheten Bo og miljø orienterer

5

Referatsaker
5/20 Protokoll Eldreråd 2020 - 2023 31.01.2020

6

6/20 Protokoll Eldreråd 2020 - 2023 28.05.2020

11

7/20 Protokoll Eldreråd 2020 - 2023 18.06.2020

20

8/20 Protokoll Eldreråd 2020 - 2023 27.08.2020

26

9/20 Protokoll Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 23.01.2020

34

10/20 Protokoll Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 20.02.2020

39

11/20 Protokoll Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 11.06.2020

43

12/20 Protokoll Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 03.09.2020

47

Politiske saker
4/20 Et mer demensvennlig samfunn

51

Eventuelt

51

Orkland kommune

Hovedutvalg kultur, idrett og folkehelse
Dato: 14.10.2020 12:00
Sted: Orkland Rådhus-Dyrlikammen (tidligere helsefløya)
Notat:

Gyldig forfall meldes snarest til Servicekontoret tlf. 72 46 73 50 eller på e-post til
postmottak@orkland.kommune.no.
Varamedlemmer skal ikke møte uten særskilt innkalling.

Orkanger, 15.10.2020

Olga Irmina Ucinska
Leder i utvalg

Inger Marie Meland

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signaturer.
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Saksliste
Orienteringssaker
19/20 Kulturmidler 2020 v/ Tom Brendmo

3

Referatsaker
1/20 Dokumentasjon og svar fra Stiftelsen Orkdal Bygdetun- sak 14/20.

4

Politiske saker
19/20 Søknad om tilskudd til rehabiliteringsarbeid Laksøyan grendahus

34

20/20 Søknad om støtte til Orkland-Lekene 2020

42

21/20 Orkanger Idrettsforening - Søknad om støtte til stolpejakten Orkland 2020

47

22/20 Søknad om kommunal garanti-Idrettshus ved Orkla Sparebank Stadion på Fannrem

51

23/20 Orkla Jeger- og fiskerforening - Søknad om tilskudd til introjaktkurs på storvilt for unge og nye jegere
54
24/20 Nå-KOR - søknad om tilskudd til produksjon av ny forestilling

58

25/20 Kulturpris 2020

66

26/20 Idrettsstipend 2020

68

Drøftingssaker
4/20 Kulturpris

70

5/20 Idrettsstipend

71

Eventuelt
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Orkland kommune

Hovedutvalg kultur, idrett og folkehelse
Dato: 16.09.2020 12:00
Sted: Lensvik kommunehus
Notat:
Oppmøte Lensvik kommunehus kl. 12:00.
Videre til Haraldstu ca. kl. 13:30

Gyldig forfall meldes snarest til Servicekontoret tlf. 72 46 73 50 eller på e-post til
postmottak@orkland.kommune.no.
Varamedlemmer skal ikke møte uten særskilt innkalling.

Orkanger, 11.09.2020

Olga Irmina Ucinska
Leder i utvalg

Inger Marie Meland

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signaturer.
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Saksliste
Orienteringssaker
16/20 Agdenes vekst, digital kulturhistorieformidling og fremtidig utvikling av formidlingsarenaer v/ Mari Elin
D. Sterten
3
17/20 Befaring og orientering-Haraldstu og Øyangen Friluftsområde

5

18/20 Status Orkland kulturskole høst 2020

6

Eventuelt
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Møteinnkalling
Hovedutvalg Oppvekst
Møtedato:

14.10.2020 kl. 11:00

Møtested:

Orkland Rådhus, kommunestyresal

Arkivsak:

19/00071

Gyldig forfall meldes snarest til Servicekontoret tlf. 72 46 73 50 eller på e-post til
postmottak@orkland.kommune.no.
Varamedlemmer skal ikke møte uten særskilt innkalling.

Orkanger, 07.10.20

Stig Kalstad
Leder i utvalg

Synnøve Evjen Storsand
Utvalgssekretær
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1

SAKSKART
Orienteringssaker
21/20

Felles orientering om skolebruksplan for Hovedutvalg Oppvekst
og Teknikk

22/20

Orientering om oppvekstområdet ved Rådmannen

23/20

Orientering om kvartalsrapporten for oppvekstområdet ved
Rådmannen

24/20

Orientering om utkast til ordensreglement for Orklandsskolene
ved Kari Mostad

25/20

Orientering om kostnadsberegninger for vedtektsendringer SFO
ved Iren Haugen

26/20

Orientering om prosjektet Bedre Tverrfaglig Innsats ved
Merethe Huseby

Referatsaker
Drøftingssaker
2/20

Handlingsplanarbeid for oppvekstområdet ved
Hovedutvalgsleder

Eventuelt
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2

Orkland kommune

Hovedutvalg Oppvekst
Dato: 16.09.2020 12:00
Sted: Folkehelsesenteret
Notat:
Møtet starter med befaring

Gyldig forfall meldes snarest til Servicekontoret tlf. 72 46 73 50 eller på e-post til
postmottak@orkland.kommune.no.
Varamedlemmer skal ikke møte uten særskilt innkalling.

Orkanger, 09.09.2020

Stig Kalstad
Leder i utvalg

Synnøve Evjen Storsand

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signaturer.
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Saksliste
Orienteringssaker
15/20 Orientering fra rådmannen om kvartalsrapporten, oppstart skole og barnehage, koronasituasjon,
handlingsplanarbeidet inkl arbeidet med bruk av flyktningefondsmidler

3

16/20 Orientering om barnevernstjenesten og den nye barnevernsreformen

4

17/20 Svømmeundervisning og gratis årskort på Orklandbadet til 3. klassinger i Orkland

5

18/20 Status Newtonrommet

6

19/20 Kostnadsberegning av søskenmoderasjon mellom SFO og barnehage

7

20/20 Status for arbeidet med skolebruksplan

8

Referatsaker
10/20 Referat SU-møte Gjølme skole, 3.6.2020

9

11/20 Referat fra SU møte Aa skole 02.06.20

11

12/20 Referat samarbeidsutvalget for Lensvik og Mølnbukt barnehager 18.06.20

13

13/20 Referat fra møte i samarbeidsutvalg, Evjen barnehage 23.06.20

15

14/20 Referat møte i SU Orkanger barneskole 26.02.20

18

Eventuelt
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Orkland kommune

Hovedutvalg Teknikk
Dato: 14.10.2020 11:00
Sted: Orkland Rådhus
Notat:
Møtet starter kl 11 med felles orientering til Hovedutvalg Oppvekst og Teknikk i
Kommunestyresalen. Etter endt orientering fortsetter Hovedutvalg Teknikk eget møte i Lille
kommunestyresal.

Gyldig forfall meldes snarest til Servicekontoret tlf. 72 46 73 50 eller på e-post til
postmottak@orkland.kommune.no.
Varamedlemmer skal ikke møte uten særskilt innkalling.

Orkanger, 08.10.2020

Oddvar Kjøren
Leder i utvalg

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signaturer.
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Saksliste
Orienteringssaker
10/20 Felles orientering om skolebruksplan for Hovedutvalg Oppvekst og Teknikk

3

11/20 Aktivitetsplan bygg og anlegg pr 07.10.2020

4

12/20 Espabakkan, henv. fra oppsittere om brøyting privat vei

7

Referatsaker
6/20 Administrative vedtak september 2020, oversikt

8

Politiske saker
8/20 802/36/1-3 Klage på avslag om fritak av kommunale avgifter

Eventuelt
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9

Orkland kommune

Hovedutvalg Teknikk
Dato: 16.09.2020 12:00
Sted: Orkland Rådhus
Notat:

Gyldig forfall meldes snarest til Servicekontoret tlf. 72 46 73 50 eller på e-post til
postmottak@orkland.kommune.no.
Varamedlemmer skal ikke møte uten særskilt innkalling.

Orkanger, 10.09.2020

Oddvar Kjøren
Leder i utvalg

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signaturer.
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Saksliste
Orienteringssaker
10/20 Aktivitetsplan bygg og anlegg pr 09.09.2020

3

11/20 Tvungen påkobling vann og avløp

6

12/20 Prinsipper/klassifisering boliger

7

Drøftingssaker
1/20 Veier tilknyttet friluftsområder, med tilskudd

8

Politiske saker
6/20 Forprosjekt ny Meldal brannstasjon, omdisponering av budsjettmidler.
7/20 Friluftsområder - toalettfasiliteter

9
11

Referatsaker
5/20 Administrative vedtak august 2020, oversikt

Eventuelt
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18

Referatsaker
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Orkland kommune

Møtedato
10.11.2020

Saknr
42/20

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
20/405 - 1
Forslag til vedtak
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.
Vedlegg
Rettslig avklaring av kombinasjon av fysiske møter og fjernmøte
Kan kontrollutvalgssekretariatet delta digitalt i fysiske møter i kontrollutvalget
Kan man straffes for å gjøre hemmelig opptak av kommunestyremøtet
Kan en formannskapssekretær sitte i kommunestyret
Innsynsretten gjelder også i saker til arbeidsmiljøutvalget
Kan kommunen holde eksterne rapporter hemmelig
Fire av ti kommuner klarte ikke å holde åpne møter da pandemien slo til
Nye internkontrollreglar frå 1. januar 2021
Saksopplysninger
Kontrollutvalget har fått følgende dokumenter som referatsaker:
1. Rettslig avklaring av kombinasjon av fysiske møter og fjernmøte for folkevalgte.
2. Departementets tolkningsuttalelse om kontrollutvalgssekretariatet kan delta digitalt i
fysiske møter i kontrollutvalget.
3. Å gjøre hemmelige opptak av kommunestyremøtet uten at det er avklart på forhånd, er
neppe straffbart, ifølge jusprofessor Jan Fridthjof Bernt.
4. Får du jobb som formannskapssekretær, mister du plassen i kommunestyret.
5. Er saksdokumenter til arbeidsmiljøutvalget offentlige?
6. Kan en kommune benytte bestemmelsene i Offentleglova for unnta en eller flere eksterne
rapporter fra offentligheten ?
7. Kommune-Norge slet med å holde møter åpne for allmennheten da koronaen gjorde det
umulig å avvikle fysiske møter.
8. Det nye regelverket i kommunelova skal erstatte internkontrollreglene i en rekke
sektorlover.
Kontrollutvalgets sekretariat viser til vedlagte dokumenter som legges frem som referatsaker.
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Rettslig avklaring av kombinasjon av fysiske møter og fjernmøte
Kommuneloven § 11-7: Fjernmøte
Tolkningsuttalelse | Dato: 11.09.2020
Mottager: Asker kommune
Vår referanse: 20/4421-2
Om det er adgang til kombinasjon av alminnelig (fysisk) møte og fjernmøte.
Brevdato: 1. september 2020
Svar på henvendelse om rettslig avklaring av kombinasjon av fysiske møter og
fjernmøte for enkelte representanter
Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til henvendelse 27. august 2020, hvor
dere ber om en rettslig avklaring av kombinasjonen av fysiske møter og fjernmøte for enkelte
representanter.
Departementet legger til grunn at folkevalgte organer enten må holde fysisk møte eller
fjernmøte. Det er ikke adgang til å kombinere de to møteformene. Departementet deler
således Asker kommunes syn på dette spørsmålet.
Asker kommune viser til KS' nettsider, hvor departementets syn på saken er gjengitt.
Departementet ser at vårt syn er noe upresist gjengitt, når det heter at de [KMD] skriver at
enkeltrepresentanter kan delta digitalt selv om resten av de folkevalgte møtes i et fysisk
møte.
Det er riktig at departementet har gitt uttrykk for at enkelte representanter kan delta digitalt,
mens resten av organets medlemmer sitter fysisk samlet i et møtelokale. Når kommunen
velger denne løsningen er det imidlertid ikke et alminnelig (fysisk) møte i kommunelovens
forstand, men et fjernmøte etter lovens § 11-7. Dette kommer til uttrykk på KS' nettsider, hvor
det står Forutsetningen er at kommunelovens bestemmelser om fjernmøter er ivaretatt.
Asker kommune tar videre opp forholdet mellom fjernmøter etter kommuneloven § 11-7 og
møteplikten etter § 8-1. Departementet vil først peke på at det er kommunestyret selv som
etter § 11-7 første ledd beslutter om folkevalgte organer (inkludert kommunestyret) skal ha
adgang til å holde møter som fjernmøte. Bestemmelsen stiller ingen vilkår som må være
oppfylt for å kunne treffe en slik beslutning. Kommunestyret står derfor nokså fritt til å åpne
opp for fjernmøter. Kommunestyret har imidlertid ingen plikt til å åpne opp for fjernmøter, selv
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om det kan være mange hensyn som taler for å avholde ett eller flere møter som fjernmøte.
Slike hensyn kan for eksempel være lang reisevei eller andre årsaker som gjør at man ikke
kan reise til møtelokalet. Dette er imidlertid bare momenter som kommunestyret kan ta i
betraktning når det vurderer adgangen til fjernmøte eller når et folkevalgt organ vurderer om
det aktuelle møtet skal være fjernmøte. Dersom kommunestyret ikke har åpnet for fjernmøte
og det er innkalt til et alminnelig (fysisk) møte, vil møteplikten etter § 8-1 innebære at man
må delta fysisk i møtet, så lenge det ikke foreligger en gyldig forfallsgrunn. Dersom det
foreligger en gyldig forfallsgrunn, skal varamedlem innkalles til det alminnelige (fysiske)
møtet. Det altså i de tilfellene ikke adgang for faste enkeltrepresentanter til å delta digitalt i
kommunestyrets alminnelige (fysiske) møte.
Med hilsen
Ragnhild Spigseth (e.f.)
kst. avdelingsdirektør
Erland Aamodt
utredningsleder
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Kan kontrollutvalgssekretariatet delta digitalt i fysiske
møter i kontrollutvalget?
Tolkningsuttalelse | Dato: 02.10.2020
Mottager: Forum for Kontroll og Tilsyn, Norges Kommunerevisorforbund
Vår referanse: 20/4696-2
Svar på spørsmål om sekretariatet kan delta digitalt i fysiske møter i kontrollutvalget
Vi viser til brev 10. september 2020. Dere viser til en situasjon hvor kontrollutvalget møter
samlet i et fysisk møte, mens sekretariatet deltar digitalt og spør om et slikt møte har status
som et fysisk møte eller fjernmøte?
Som dere skriver, vil et møte i et folkevalgt organ enten måtte holdes som et alminnelig
(fysisk) møte eller som et fjernmøte. Vi viser til departementets uttalelse om dette i sak
20/4421. Etter kommuneloven § 8-1 har medlemmer av et kommunalt folkevalgt organ plikt til
å delta i organets møter hvis de ikke har gyldig forfall. Det betyr at medlemmene av
kontrollutvalget plikter å være til stede fysisk hvis det ikke skal være fjernmøte, men
spørsmålet i denne saken er om den samme plikten gjelder for sekretariatet.
Kommuneloven § 23-7 og forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 7 regulerer sekretariatets
oppgaver. Det følger av disse bestemmelsene at sekretariatet skal forberede sakene for
kontrollutvalget og påse at sakene som behandles av utvalget er forsvarlig utredet.
Sekretariatet skal også påse at utvalgets vedtak blir iverksatt. Det er hverken i loven eller
forskriften tatt inn en eksplisitt plikt for sekretariatet til å delta i kontrollutvalgets møter. De
hensyn som taler for at alle medlemmer av et folkevalgt organ fysisk må delta i et alminnelig
møte, er ikke særlig fremtredende når det gjelder sekretariatet.
Departementet mener videre at de oppgavene sekretariatet har ansvaret for kan utføres ved
at det deltar digitalt under et fysisk møte. Dermed er hensynet til at oppgavene faktisk blir
utført, ikke til hinder for slik deltakelse.
Departementet mener etter dette at et kontrollutvalg kan holde et alminnelig (fysisk) møte
selv om sekretariatet deltar digitalt.
Med hilsen
Ragnhild Spigseth (e.f.)
avdelingsdirektør
Erland Aamodt
utredningsleder
Kommunalavdelingen
E-post: postmottak@kmd.dep.no
Telefon: 22 24 72 01
Adresse: Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgt. 59 , Oslo
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Kan man straffes for å gjøre hemmelig opptak av
kommunestyremøtet?
Bernt svarer, Kommunal Rapoort 21.09.2020.

Å gjøre hemmelige opptak av kommunestyremøtet uten at det er avklart på forhånd, er
neppe straffbart, ifølge jusprofessor Jan Fridthjof Bernt.
SPØRSMÅL: Kommunestyret fattet følgende vedtak: «I politiske og administrative møter
skal det før møtet starter avklares om møtene skal tas opp/kringkastes. Dersom noen tar opp
fra møter i kommunal regi uten at dette er kjent og avtalt med deltakerne i forkant av møtet,
skal politianmeldelse vurderes». Er dette et lovlig forbud? Kan folkevalgte eller andre straffes
for å opptrådt i strid med det?
SVAR: I kommuneloven § 11–6 er det fastsatt at hvis noen ber om det og det ikke virker
forstyrrende på gjennomføringen av møtet, skal det gis tillatelse til å gjøre opptak av eller
overføre lyd eller bilde fra åpne møter. I det ligger at den som ønsker å gjøre dette, skal
gjøre oppmerksom på at det vil bli gjort, men det kan så vidt jeg kan se ikke være straffbart å
gjøre det uten å ha varslet om det. Det som skjer er jo bare en dokumentering og formidling
av det som allmennheten etter kommuneloven har rett til å ta del i.
For lukkede møter i folkevalgte organer og møter i administrasjonen er regelen den motsatte.
Her er det en klar forutsetning av møtet skal kunne gjennomføres uten at andre enn de som
deltar får innsikt i det som foregår der.
Hvis en utenforstående – herunder en journalist, overfører eller tar opptak av det som foregår
i et lukket møte, vil det være straffbart etter straffeloven § 205 bokstav a, om straff for den
som «uberettiget … ved bruk av teknisk hjelpemiddel hemmelig avlytter eller gjør hemmelig
opptak av telefonsamtale eller annen kommunikasjon mellom andre, eller av forhandlinger i
lukket møte som han ikke selv deltar i, eller som han uberettiget har skaffet seg tilgang til».
Men denne bestemmelsen gjelder altså ikke den som selv er deltaker i møtet.
Det kan være sterkt kritikkverdig å overføre eller ta opptak fra slike møter også for en som
deltar i møtet, men politianmeldelse vil bare være aktuelt hvis det i det som formidles, er
opplysninger som er det er lovbestemt taushetsplikt om, i praksis om noens personlige
forhold eller forretningshemmeligheter.
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Kan en formannskapssekretær sitte i kommunestyret?
Bernt svarer, Kommunal Rapport 12.10.2020.

Får du jobb som formannskapssekretær, mister du plassen i kommunestyret.
SPØRSMÅL: Kommunestyret har tilsatt en folkevalgt som er varamedlem til kommunestyret,
som formannskapssekretær. Er det adgang til det? Og i så fall; kan hun møte i
kommunestyret etter innkalling som varamedlem?
SVAR: Det er ikke noe forbud mot at en folkevalgt blir tilsatt i kommunen i valgperioden, men
i kommuneloven § 7–3 første avsnitt er listet opp en rekke tilsettingsforhold som medfører at
den det gjelder er «utelukket fra valg» til de folkevalgte organene som er nevnt der. En
tilsvarende bestemmelse for kommunestyret har vi i valgloven § 3–3 nr. 3. Den som taper
valgbarhet etter å ha blitt valgt til et folkevalgt organ, herunder kommunestyret (se § 5–
1 andre avsnitt, bokstav a), trer straks ut av organet, se § 7–9 første avsnitt. Det betyr også
at den som er valgt inn som varamedlem, skal strykes fra listen over slike og kan ikke
innkalles ved forfall av valgt medlem.
«Formannskapssekretær» er ikke nevnt blant de stillingene som denne regelen gjelder for.
Men kommunelovens § 7–3 første avsnitt, bokstav d, utelukkes «sekretærer for
kommunestyret eller fylkestinget», og den samme formulering brukes i valgloven § 3–3 nr. 3
bokstav b. Det er ellers ingen særskilt omtale i loven av «sekretær for kommunestyret» i
noen av lovene, og «formannskapssekretær» nevnes ikke. I praksis brukes imidlertid begge
betegnelsene om samme type stilling, som leder for et sekretariat tilknyttet ordfører, med
ansvar for den administrative og praktiske gjennomføringen av møter i kommunestyre og
formannskap, herunder at disse skjer i overensstemmelse med bestemmelsene i
kommuneloven om dette. Stilling som «formannskapssekretær» er med andre ord samme
type stilling som «kommunestyresekretær». Jeg mener derfor at vi må lese disse
utelukkelsesreglene for «kommunestyresekretær» slik at de også gjelder den som har en
tilsvarende stilling med tittel er «formannskapssekretær», med den konsekvens at den som
tilsettes i slik stilling umiddelbart trer ut av kommunestyret og andre folkevalgte verv,
eventuelt strykes fra listen over varamedlemmer i disse organene.
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Innsynsretten gjelder også i saker til arbeidsmiljøutvalget
Kommunal Rapport 20.10.2020

Er saksdokumenter til arbeidsmiljøutvalget offentlige?
SPØRSMÅL: En sak om sykefraværet i kommunen er satt opp til behandling i
arbeidsmiljøutvalget. Er saksdokumentene til dette utvalget offentlige?
SVAR: Arbeidsmiljøutvalget er et organ opprettet etter reglene i arbeidsmiljøloven kapittel 7.
Det er ikke er et folkevalgt organ etter kommuneloven § 5–1 eller ett av de kollegiale
organene der reglene for slike gjelder etter § 5–2. Det er heller ikke et organ for kommunen
etter forvaltningsloven, underlagt kommunestyret, men et samarbeids- og tilsynsorgan med
representasjon fra kommunen som arbeidsgiver og de tilsatte i kommunen.
– Men bestemmelsene i kommuneloven og offentleglova gjelder for kommunens egen
behandling av saker i dette utvalget og for dokumenter i tilknytning til disse sakene. Dette må
da gjelde alle dokumenter som kommunen eller kommunens representanter i utvalget mottar
eller sender i tilknytning til arbeidet der. Innsynsretten gjelder fra kommunen eller den som
representerer den mottar eller sender dokumentet. Da blir de en del av kommunens
sakspapirer.
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Bør klage avslaget inn til fylkesmannen
Kommunal Rapport 28.09.2020

Kan kommunen holde eksterne rapporter hemmelig?
SPØRSMÅL: Kan ein kommune nytta offetlegheitslova 15 (2) for unnta ein eller fleire
eksternt tinga rapportar i sin heilskap for offentlegheita? Med på kjøpet er det at det er
rådmannen som har tinga rapportane og lagt dei fram for kommunestyret. Bruken av
paragraf 15 (2) er tilrådd av eksternt advokatbyrå.
SVAR: Offentleglova § 15 andre avsnitt er en regel om rett til å unnta fra innsyn «delar av eit
dokument», og gir ikke adgang til å unnta dokumentet i sin helhet fra innsyn.
Det som kan unntas er da bare de delene som «inneheld råd om og vurderingar av korleis eit
organ bør stille seg i ei sak». Dette er altså anbefalinger om hva som bør gjøres.
Fremstillingen av de faktiske forhold og faglige vurderinger av sannsynlige eller mulige
konsekvenser av ulike handlingsvalg, går derimot ikke inn under dette unntaket, heller ikke
der de er basert på skjønnsmessige eller usikre vurderinger.
Og også for de deler av dokumentet som i utgangspunktet kan unntas, gjelder at man bare
kan nekte innsyn «når det er påkravd av omsyn til ei forsvarleg ivaretaking av det offentlege
sine interesser i saka». Dette går da på helt generelle og objektive hensyn, typisk ved
gjennomføringen av tiltak som forutsetter forhandlinger eller avtaler med private. Det at en
sak er kontroversiell og at det er ønskelig å holde tilbake informasjon som kan brukes av
motstandere av det man ønsker å vedta, eller som kan skape mye uro i lokalmiljøet og
media, er ikke et slikt saklig hensyn. Jeg vil anbefale at avslaget på krav om innsyn i disse
rapportene blir påklagd til fylkesmannen, slik at man kan der kan vurdere om lovens vilkår for
unntak fra innsyn er oppfylt.
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Fire av ti kommuner klarte ikke å holde åpne møter
da pandemien slo til
Kommunal Rapport 24.09.2020

Kommune-Norge slet med å holde møter åpne for allmennheten da koronaen gjorde det
umulig å avvikle fysiske møter.
Kommunal Rapport har i samarbeid med Pressens offentlighetsutvalg undersøkt hva som
skjedde med møteoffentligheten i folkevalgte organer da strenge smitteverntiltak i mars
gjorde det umulig å holde fysiske møter.
Svarene fra 249 av 356 kommuner viser at i fire av ti kommuner hadde ikke innbyggerne
etter 12. mars mulighet til å overvære alle møter i politiske organer, også møter som ble
gjennomført som fjernmøter eller videomøter. 249 av 356 formannskapssekretærer svarte på
vegne av kommunene.
Kom på plass
I noen kommuner hadde allmennheten digital tilgang til noen møter i folkevalgte organer,
som kommunestyremøter og/eller formannskapsmøter. Mange kommuner fikk også digital
tilgang på plass etter hvert. Men i undersøkelsen ble det spurt om alle møter i politiske
organer var tilgjengelig for publikum.
– Vi gjorde forsøk på holde møtene i kommunestyret åpne, men vi hadde ikke den
nødvendige teknologien. Vi måtte velge mellom å gjennomføre møter uten at publikum
hadde tilgang, eller om vi skulle utsette alle politiske møter, sier ordfører Borgny Grande i
Grong.
Hadde unntak
En kriseforskrift fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) åpnet for at
folkevalgte organer kunne gjennomføre fjernmøter selv om kommunen eller fylkeskommunen
ikke hadde tekniske løsninger for å sikre allmennheten tilgang.
Forskriften står i kontrast til ordlyden i paragraf 100 i Grunnloven om at alle har rett til å følge
forhandlingene i folkevalgte organ, men retten kan begrenses i situasjoner der tungtveiende
grunner tilsier det.
Departementet presiserte i forbindelse med forskriften at møteoffentligheten og
allmennhetens adgang til møter i folkevalgte organer er grunnleggende for lokaldemokratiet.
Departementet anmodet derfor kommunene om å bruke hjemmelen til å ha fjernmøter uten
innsyn fra allmennheten med varsomhet.
Som fryktet
– Resultatet er litt som vi fryktet: At mange kommuner ikke ville klare å overholde
prinsippene om møteoffentlighet, til tross for at dette etter hvert har blitt ganske enkelt å få til,
skriver generalsekretær Arne Jensen i Norsk Redaktørforening i en e-post til Kommunal
Rapport.
KS-leder Bjørn Arild Gram mener at kommunene rundt omkring i landet har snudd seg rundt
og gjort det de har kunnet for å holde politiske møter åpne for publikum.
Bedre møteoffentlighet
Hvaler var en av kommunene som klarte å snu seg rundt umiddelbart.
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– Å ta i bruk ny teknologi har åpnet nye dører, og jeg mener at møteoffentligheten i Hvaler
aldri har vært bedre enn den er nå, sier ordfører Mona Vauger (Ap) i Hvaler.
I Hvaler har det vært praksis fra 2007, men møtene i de politiske hovedutvalgene, som har
hatt beslutningsmyndighet, har innbyggerne bare kunnet følge på rådhuset.
Under koronapandemien valgte Hvaler å åpne for at innbyggerne kunne følge alle politiske
møter på nettet.
– Det er en klar terskel å måtte møte opp på rådhuset for å følge de politiske prosessene. Nå
kan samtlige innbyggere få de politiske møtene rett inn i stua, og vi håper dette bidrar til å
øke det politiske engasjementet, sier Vauger.
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Nye internkontrollreglar frå 1. januar 2021

Kommunalnytt 8/2020, Kommunalavdelingen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
Dei nye reglane om internkontroll for kommunane skal gjelde frå 1. januar 2021. Det vart
fastsett i statsråd 25. september. Det nye regelverket i kommunelova skal erstatte
internkontrollreglane i ei rekke sektorlover.
Storparten av den nye kommunelova vart sett i verk hausten 2019, medan
økonomiføresegnene og enkelte andre kapittel vart sett i verk 1. januar 2020.
Reglane om internkontroll i den nye kommunelova er enno ikke sett i verk. Disse reglane
skulle tre i kraft samtidig som oppheving eller endring av internkontrollføresegner i
sektorlovene trer i kraft.
Stortinget vedtok å oppheve eller endre internkontrollføresegnene i sosialtenestelova,
barnevernlova, krisesenterlova, folkehelselova, introduksjonslova og opplæringslova i juni.
Dei vedtatte endringene om internkontroll både i kommunelova og i sektorlovene trer altså i
kraft frå 1. januar 2021. Frå da er det kommunelova kapittel 25 som regulerer krav om
internkontroll med kommuneplikter.
Unntaket frå den samla reguleringa er forskrift om leiing og kvalitetsforbetring i helse- og
omsorgstenesta 28. oktober 2016 nr. 1250, som framleis skal gjelde.
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Eventuelt
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Orkland kommune

Møtedato
10.11.2020

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
20/405 - 2
Forslag til vedtak
Saken legges frem uten forslag til vedtak.
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Saknr
43/20

Godkjenning av protokoll fra dagens møte
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Orkland kommune

Møtedato
10.11.2020

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
20/405 - 3
Forslag til vedtak
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 10.11.2020, godkjennes.
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Saknr
44/20

