REFERAT

Dato: 11. februar, statens hus Trondheim
Referent: Sigrid Hynne

Koordineringsmøte tilsyn med kommunene 2020 Trøndelag – 11. februar
Deltakere i møtet var.

Tirsdag 11. februar ble det gjennomført et årlig koordineringsmøte for å samordne
og koordinere tilsynsaktiviteten rettet mot kommunene for 2020.
Hanne Reitan Øksnes (FM) informerte innledningsvis om de nye
samordningsbestemmelsene om tilsyn i kommuneloven. Deretter presenterte
statlige tilsynsetater, kontrollutvalgssekretariatene og Fylkesmannens avdelinger
sine erfaringer med tilsyn/forvaltningsrevisjoner forrige år og planer for 2020, se
vedlagte lysark fra møtet. Det ble åpnet for spørsmål og kommentarer underveis.
Stule Lund orienterte om Fylkesmannens arbeid med kommunebilder,
kommunestatistikk og «kommunebarometer». Til slutt ble antall tilsyn per
kommune gjennomgått, og det ble sett nærmere på samlet tilsynsbelastning og
behov for justering av planer. Møtet ble avsluttet med dialogrunde.
Spesielt 2020
Det er mange nye kommuner i 2020, og det er en tendens til noe færre tilsyn i
sammenslåingskommunene, i alle fall ser dette ut til å gjelde første halvår.
Når det gjelder forvaltningsrevisjon, er 2020 preget av arbeidet med overordnet
analyse og at kommunestyrene ennå ikke har vedtatt plan for forvaltningsrevisjon.
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Kontrollutvalget skal minst en gang i valgperioden utarbeide en plan for
gjennomføring av forvaltningsrevisjon.
Annet
Arkivverket har de siste årene jobbet mye med tilsynsrapportene for å få dem mer
forståelige og at den viktigste informasjonen kommer fram. Her er eksemplet på
tilsynsrapporter. https://www.arkivverket.no/forvaltning-ogutvikling/tilsyn/tilsynsrapporter-kommunal-sektor#!#block-body-9
Det ble diskutert hvordan man skal «løfte tilsyn» og få kommunene til følge opp
avvik og pålegg. Problemet er at noen kommuner ikke følger opp, «de svarer ikke»,
og tilsynsmyndigheten mangler virkemidler. Det handler også om hvordan man kan
få løftet tilsynet/kontrollen til ledelsen i kommune, både administrativt og politisk.
Det ble ikke konkludert i møtet hvordan vi skal følge opp dette videre.
Tilsynsetatene har forskjellige virkemidler – og kan med det ha noe ulik inngang og
muligheter knyttet til dette.
Spesielt om tilsynskalender – melding til kommunene
Vi har tatt i bruk en ny kalender for kommuneretta tilsyn (tilsynskalenderen).
Fylkesmannen, Arkivverket, Arbeidstilsynet og Kartverket har lagt inn sine planlagte
tilsyn med kommune i Trøndelag for 2020. I tillegg vil Mattilsynet gjennomføre
mange tilsyn med drikkevann og vannforsyningssystem i løpet av året. Dette vil
berøre nesten samtlige kommuner i fylket, men er foreløpig ikke registrert i
kalenderen. Uanmeldte og/eller hendelsesbaserte tilsyn ikke er med i
kalenderoversikten.
Fylkesmannen sender denne uka ut en melding til kommunene i fylket om at de kan
registrere seg som brukere i kalenderen, og melde tilbake via kalenderen dersom
foreslått tidspunktet/tidsperiode for enkelte tilsyn ikke passer, eller gi
tilbakemelding på den samlede tilsynsbelastningen. Frist for tilbakemelding fra
kommunene har vi satt til 22. februar. Etter 22. februar vil oversikten blir tilgjengelig
for alle. I meldingen som går ut til kommunene vi informere om at nesten samtlige
kommuner vil få tilsyn fra Mattilsynet knyttet til dirkekvann og vannforsyning, og at
kalenderen løpende skal gi en mest mulig oppdatert oversikt over planlagte tilsyn
mot den enkelte kommune, det må derfor påregnes at det skjer
endringer/oppdateringer i løpet av året.
Tilsynsrapporter legges inn i kalenderen fortløpende.
I løpet av våren 2020 vil kalenderen få en modul for at kontrollutvalgssekretariatene
kan legge inn planlagte forvaltningsrevisjoner og forvaltningsrevisjonsrapporter
som er relevante å se i sammenheng med statlig tilsyn.
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Om tilsynsbelastning samlet sett
Vi avdekket ikke kommuner som får særlig stor tilsynsbelastning i 2020.
Fylkesmannen har flyttet tidspunkt for noen tilsyn, slik at tilsyn ikke skal pågår i
samme tidsperiode i enkeltkommuner.
Oppfølgingspunkter (oppsummert)
➢ Neste koordineringsmøte blir høsten 2020 for å samordne tilsynsaktiviteten
for 2021. Vi vurderte at det mest sannsynlig ikke vil være behov for et
halvårsmøte i år, men at vi holder hverandre oppdatert ved behov.
➢ Fylkesmannen sender ut en melding til kommunene i fylket om at de nå kan
registrere seg i tilsynskalenderen, og melde tilbake om tidspunkt for tilsyn, og
eventuelt om samlet tilsynsbelastning.
➢ Vi har alle ansvar for at tilsynskalenderen oppdateres løpende
➢ Fristen for å registrere planer for tilsyn neste år vil være 1. desember, som er
en nasjonal frist. Dette vil innebære en del endringer i rutiner. Fylkesmannen
informerer de øvrige statsetatene på nytt om fristen og
samordningsprosessen i løpet av høsten.
➢ Vi diskuterte rutinen om varsling av pålegg med vesentlig virkning, og
avdekket at det er behov for tydeligere rutiner på dette området, blant annet
knyttet til begrepet «vesentlig virkning». Fylkesmannen følger opp, og melder
tilbake med oppdatert rutine.
➢ Vi diskuterte også hva kommunerettede tilsyn betyr, og hvordan f.eks tilsyn i
interkommunale selskaper, eller tilsyn i andre interkommunale
samarbeidsløsninger skal samordnes og registreres i tilsynskalenderen.
Fylkesmannen kommer tilbake med nærmere «kjøreregler»

