
 
 

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Selbu kommune 
Arkivsak: 20/313 

Møtedato/tid: 09.09.2020 kl. 10:00 
Møtested: Kommunestyresalen, rådhuset 

 
 
 
Møtet avvikles for åpne dører, i tråd med kommuneloven § 11-5. 
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Arnstein Trøite (sign.) 
Leder av kontrollutvalget 

Helene Hvidsten 
rådgiver  
Konsek Trøndelag 

 
 
 
 
 
 
 
Kopi: Varamedlemmer og Revisjon Midt-Norge SA 
  



Sakliste 
 
Saksnr. Sakstittel 
13/20 Budsjettkontroll per august 2020 
14/20 Budsjett for kontrollarbeidet 2021 
15/20 Orientering om oppfølging av offentlige anskaffelser 
16/20 Referatsaker 
17/20 Kontrollutvalgets virksomhetsbesøk i 2020-2021 
18/20 Innspill til plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 
19/20 Innspill til plan for eierskapskontroll 2020-2024 
20/20 Eventuelt 
21/20 Godkjenning av møteprotokoll 9.09.20 
 
 
 



       
Budsjettkontroll per august 2020  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Selbu kommune 09.09.2020 13/20 
 
Saksbehandler Helene Hvidsten 
Arkivkode FE - 033 
Arkivsaknr 20/185 - 15 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar budsjettkontroll per august 2020 til orientering. 
 
Vedlegg 
Budsjettkontroll per august 2020 
 
Saksopplysninger 
For å holde kontrollutvalget godt informert om sin økonomiske status legger sekretariatet 
fram en økonomisk oversikt per august 2020. Budsjettkontrollen viser ingen vesentlige 
vedtak verdt å bemerke for lønn og godtgjørelse, eller for sekretariats og revisjonstjenester. 
For kontrollutvalgets egen drift må det bemerkes at det er store avvik som følge av covid-19. 
Alle kurs og opplæringstilbud er utsatt inntil videre, noe som resulterer i vesentlig lavere 
driftsutgifter. 
 
Konklusjon 
Kontrollutvalget kan ta budsjettkontrollen til orientering. 
 
 



 
 

  
 
 
1 SELBU KOMMUNE (2020) - År/Periode 2020 1 - 8 02.09.2020 

 2 

  Regnskap Per.b(end) Buds(end) 
  2020 2020 2020 
1067 TREKKPLIKTIG TELEFONGODTGJØRELSE 500 0 0 
1068 TREKKPLIKTIG KJØREGODTGJØRELSE 95 0 0 
1082 TAPT ARBEIDSFORTJENESTE 0 6.000 15.000 
1083 MØTEGODTGJØRELSE 28.093 26.230 43.000 
1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 4.045 3.852 6.063 
1102 ABONNEMENTER 2.125 2.664 4.000 
1116 BEVERTNING 0 2.500 5.000 
1124 UTGIFTSDEKNING 0 4.000 6.000 
1150 OPPLÆRING, KURS 16.745 22.500 45.000 
1160 SKYSS-OG KOST 627 2.000 3.000 
1174 REISEUTGIFTER (IKKE OPPG.PL.) 2.746 4.000 6.000 
1197 ANDRE AVGIFTER,LISENSER,GEBYR 3.500 0 0 
1206 KJØP AV MASKINER -400 0 0 
1376 KJØP AV TJEN. REVISJON M-NORGE SA 502.449 579.750 773.000 
1377 KJØP AV TJEN. KON.SEK. M-NORGE IKS 120.000 120.000 240.000 
1429 MERV.AVG. UTENFOR MVA-LOVEN 501.462 0 0 
1729 KOMP. MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -501.462 0 0 
 
T O T A L T 680.523 773.496 1.146.063 
 



  
Budsjett for kontrollarbeidet 2021  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Selbu kommune 09.09.2020 14/20 
 
Saksbehandler Helene Hvidsten 
Arkivkode FE - 033 
Arkivsaknr 20/185 - 12 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget slutter seg til budsjett for kontrollarbeidet for 2021, og legger saken frem for 
kommunestyret med denne innstillingen: 
 
Kommunestyret vedtar budsjett for kontrollarbeidet for 2021 med en ramme på kr 1 181 000. 
 
Vedlegg 
Budsjett for kontrollarbeidet i Selbu 
 
Saksopplysninger 
I henhold forskrift om kontrollutvalg skal kontrollutvalget utarbeide forslag til budsjett for 
kontrollarbeidet i kommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme skal følge 
formannskapets budsjettinnstilling til kommunestyret.  
 
Kontrollutvalget fremmer med dette sak om budsjettet for neste års kontrollarbeid. 
Kontrollutvalgets budsjett omfatter godtgjørelser til utvalgsmedlemmene, kostnader til drift av 
utvalget, utgifter til kjøp av sekretariat og utgifter til kjøp av revisjonstjenester.  
 
Godtgjørelser og drift av kontrollutvalget  
Godtgjørelsene er satt opp i henhold til Selbu kommunes reglement for godtgjørelse til 
folkevalgte. Møtegodtgjørelsen dekker seks møter i året. Tapt arbeidsfortjeneste, 
abonnementer og utgifter til kurs ligger også til denne posten.  
 
Kjøp av sekretariats- og revisjonstjenester  
Konsek Trøndelag IKS har vedtatt en ny modell for honorarfordeling. Honorarene er tilpasset 
bemanning og eiersammensetning etter kommune- og regionreformen. Honoraret for 2021 er 
satt til kr 247 200. Utgiftene til revisjons- og sekretariatstjenester utgjør hoveddelen av 
kontrollutvalgets budsjett. Honoraret til Revisjon Midt-Norge SA er satt til kr 797 000. 
 
Konklusjon 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å slutte seg til sekretariatets vurderinger, og ber 
kommunestyret om å vedta forslaget til budsjett for kontrollarbeidet for 2021. Budsjettet for 
2021 har en ramme på kr 1 181 000.  
 
 



Konto Tekst
Budsjett-

forslag 2021
Budsjett 

2020
Sum kontrollutvalgets egen virksomhet 137 000 133 000

13750 Kjøp tjenester Revisjon Midt-Norge SA 797 000 773 000
13755 Kjøp tjenester Konsek Trøndelag IKS 247 200 240 000

Sum kjøp revisjon og sekretariatstjenester 1 044 200 1 013 000
SUM KONTROLLUTVALG, SEKRETARIAT OG REVISJON 1 181 000 1 146 000

Budsjett for kontrollutvalget i Selbu 2021



  
Orientering om oppfølging av offentlige anskaffelser  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Selbu kommune 09.09.2020 15/20 
 
Saksbehandler Helene Hvidsten 
Arkivkode FE - 033 
Arkivsaknr 20/130 - 5 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 
 
Vedlegg 
Oppfølging av forvaltningsrevisjon offentlige anskaffelser 
Handlingsplan for etisk standard 
Etisk plattform 
 
Saksopplysninger 
I kontrollutvalgets møte 19.11.19 sak (32/19) behandlet kontrollutvalget endelig rapport etter 
forvaltningsrevisjon av offentlige anskaffelser. Kontrollutvalget vedtok at de ønsket en skriftlig 
tilbakemelding om hvordan tilbakemeldingene er fulgt opp.  
 
Vedlagt ligger kommunedirektørens orientering i saken.  
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Hei!
 
Viser til kommunestyrets vedtak under der det ble bedt om en tilbakemelding til kontrollutvalget.
 
«Vedtak i Kommunestyret - 09.12.2019
1. Kommunestyret tar rapporten til orientering
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene:
- Evaluere vedtatt anskaffelsesstrategi
 - Evaluere etisk reglement
 - Etablere systematisk kontraktsoppfølging av kontraktsbestemmelser i byggeprosjekt knyttet til:

- Lønns- og arbeidsvilkår
 - Lærlinger
 - Antall underentreprenører
 - Sosiale forhold

3. Kommunestyret ber rådmannen i størst mulig grad tilrettelegge for lokalt næringsliv, innenfor de rammer regelverket tillater.
4. Kommunestyret ber rådmannen gi skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget innen 30.06.20 på hvordan anbefalingene er fulgt opp.»
 
Tilbakemelding:
Evaluering av vedtatt anskaffelsesstrategi:
Kommunedirektøren har vært i kontakt med Værnesregionen innkjøp vedrørende dette punkt. De jobber med revidering av anskaffelsesstrategien og har svart at de tilstreber å kunne legge frem en
ny anskaffelsesstrategi til høsten/før jul i år.
 
Evaluering av etisk reglement:
Innkjøp/anskaffelser vil bli innarbeidet i Selbu kommune sitt eget etiske reglement som er under revidering. Kommunedirektøren har i samarbeid med tillitsvalgte/organisasjonene utarbeidet forslag
til en ny etisk standard med tilhørende handlingsplan, og denne ble vedtatt av kommunestyret 29.6.20. Begge dokumenter vedlegges denne oversendelsen.
 
Systematisk kontraktsoppfølging:
Administrasjonen har rutiner som følges på dette punktet, og de er gjenstand for kontinuerlig oppdatering/forbedring. Oversender det grunnlaget som vi jobber etter i våre byggeprosjekter, dvs
utdrag av det som er relevant for det som etterspørres.
 

mailto:Stig.Roald.Amundsen@selbu.kommune.no
mailto:helene.hvidsten@konsek.no









HANDLINGSPLAN FOR IMPLEMENTERING AV ETISK STANDARD SELBU KOMMUNE

		Tiltak

		Ansvar

		Frist

		Kommentar

		Oppfølging



		Forankring



		Kommunedirektør/
Ledergruppa


Sektorsjefer

Tjenesteledere



		

		

		



		Etisk standard skal være tema i lederutvikling

		Kommunedirektør

Personal og organisasjon

		

		

		



		Legge ut Etisk standard på Innsida 



		Personal og organisasjon

		

		

		



		Gjøre Etisk standard kjent for alle ansatte, folkevalgte og andre som utfører arbeid for kommunen:

· …

· …



		Sektorsjefer

Tjenesteledere



Personal og organisasjon

		

		

		



		Legge Etikk inn som tema i introduksjon for nyansatte

		Personal og organisasjon

		01.01.21

		

		



		Ta i bruk e-læring for alle ansatte
og folkevalgte



		Personal og organisasjon

		

		

		



		Bruk av ulike verktøy til etisk refleksjon https://www.ks.no/fagomrader/demokrati-og-styring/etikk/



		Sektorsjefer

Tjenesteledere

		Kontinuerlig

		

		



		Etikk/drøfting av etiske dilemma relatert til fagområdet skal være fast tema på møter på alle tjenestesteder



		Sektorsjefer

Tjenesteledere

		Kontinuerlig

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		








Som medarbeidere og folkevalgte i Selbu kommune har vi et bevisst forhold til:





ETISK



Kjære medarbeider

Selbu kommunes etiske standard skal bidra til bevisstgjøring av medarbeidere, folkevalgte og andre som utfører arbeid for kommunen.

Våre holdninger og handlinger påvirker innbyggernes tillit til kommunen, og vi har alle et personlig ansvar for hvordan vi opptrer. En åpen kultur for å samtale om etiske spørsmål er nødvendig for å utvikle et godt etisk og faglig skjønn. Vi legger verdiene våre; Engasjement, Positivitet, Respekt, Omtanke og Åpenhet til grunn for vårt arbeid.



Stig Roald Amundsen
Kommunedirektør



Vedtatt i ……………….. den………

























Standard
















PROFESJONALITET

Vi opptrer redelig og viser respekt for alle mennesker.

Vi bruker fagkunnskap og skjønn i vårt arbeid og behandler alle likeverdig

Vi sørger for at fortrolige opplysninger ikke kommer på avveier, og misbruker ikke tilgang til informasjon.

Vi er lojale i oppfølgingen av administrative og politiske avgjørelser

Vi følger norsk lov, interne regler og god forvaltningsskikk

ÅPENHET OG DIALOG

Vi lytter til innbyggernes innspill gjennom dialog, brukermedvirkning og høringer.

Vi sikrer offentlighetens krav på innsyn og opptrer profesjonelt i kontakt med media.

Vi opptrer ikke som representanter for kommunen når vi deltar i samfunnsdebatten som privatpersoner.

ARBEIDSMILJØ

Vi tar ansvar for å fremme et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

Vi skaper helsefremmende arbeidsplasser ved å bidra til arbeidsglede og jobbengasjement.

Vi tar aktivt avstand fra diskriminering, mobbing og trakassering.

PENGER OG EIENDELER

Vi arbeider for fellesskapets beste og sørger for at kommunens økonomiske verdier forvaltes forsvarlig.

Vi tar hensyn til miljøet og bidrar til reduksjon av energibruk og klimautslipp.

Vi er ansvarsfulle i forvaltningen av brukernes penger og eiendeler.

GAVER OG REPRESENTASJON

Vi mottar ikke arv eller personlige fordeler i vårt arbeid, men gaver av ubetydelig verdi kan vi motta dersom det er avklart med leder.

Vi avklarer med leder hvilke arrangementer vi kan delta på i jobbsammenheng.

INTERESSEKONFLIKTER

Vi informerer om private forhold og interesser som kan påvirke beslutninger eller utførelse av oppgaver for kommunen.

Vi sørger for at egen habilitet blir vurdert, før vi saksbehandler eller treffer avgjørelser.

INNKJØP

Vi følger regelverket om offentlige anskaffelser og opptrer profesjonelt i rollen som bindeledd mellom leverandører og kommunen.

Vi kjøper varer og tjenester via kommunens rammeavtaler og kontrakter.

Vi kjøper ikke varer eller tjenester fra kommunens ansatte, tidligere ansatte med karantene, venner eller slektninger.

Vi mottar ikke særfordeler ved private kjøp av varer og tjenester fra kommunens leverandører.

VARSLING

Vi har rett og plikt til å varsle om kritikkverdige forhold.

Vi har mot til å varsle. Ledelsen skal ivareta den som varsler, og ta ansvar for at kritikkverdige forhold blir rettet opp. Den som varsler, skal ikke utsettes for gjengjeldelse.

KONSEKVENSER VED BRUDD

Brudd på den etiske standard kan få konsekvenser for arbeidsforholdet i hht kommunens arbeidsreglement.

Lenker til retningslinjer…
Veileder for bruk av sosiale media, IKT-reglement , Etiske retningslinjer for innkjøp i VR, forskrift om helsepersonell…




image1.png





 
Tilrettelegging for lokalt næringsliv, innenfor de rammer regelverket tillater.
Dette følges opp i de enkelte anskaffelser, dvs legges til rette for at lokal kan delta og ha mulighet for å inngi konkurransedyktige tilbud. I tillegg føges det opp generelt gjennom et samarbeid mellom
Næringsforeningen og kommunen ved Værneregionen innkjøp, der det jevnlig informeres til lokalt næringsliv hvilke anskaffelser som kommer, hvordan de gjennomføres og hvordan det er lagt til
rette for lokal deltakelse.



 
Kan i tillegg orientere for kontrollutvalget om dette. Beklager at denne oppdateringen ikke er oversendt tidligere.
 
Med vennlig hilsen
 

Stig Roald Amundsen
 
Kommunedirektør
Selbu kommune
7580 Selbu
Epost: stig.roald.amundsen@selbu.kommune.no
Tlf: 992 53 407
 

 

mailto:stig.roald.amundsen@selbu.kommune.no


HANDLINGSPLAN FOR IMPLEMENTERING AV ETISK STANDARD SELBU KOMMUNE 

Tiltak Ansvar Frist Kommentar Oppfølging 
Forankring 
 

Kommunedirektør/ 
Ledergruppa 
 
Sektorsjefer 
Tjenesteledere 
 

   

Etisk standard skal være tema i 
lederutvikling 

Kommunedirektør 
Personal og 
organisasjon 

   

Legge ut Etisk standard på Innsida  
 

Personal og 
organisasjon 

   

Gjøre Etisk standard kjent for alle ansatte, 
folkevalgte og andre som utfører arbeid for 
kommunen: 

- … 
- … 

 

Sektorsjefer 
Tjenesteledere 
 
Personal og 
organisasjon 

   

Legge Etikk inn som tema i introduksjon for 
nyansatte 

Personal og 
organisasjon 

01.01.21   

Ta i bruk e-læring for alle ansatte 
og folkevalgte 
 

Personal og 
organisasjon 

   

Bruk av ulike verktøy til etisk refleksjon 

https://www.ks.no/fagomrader/demokrati-

og-styring/etikk/ 

 

Sektorsjefer 
Tjenesteledere 

Kontinuerli
g 

  

Etikk/drøfting av etiske dilemma relatert til 
fagområdet skal være fast tema på møter 
på alle tjenestesteder 

Sektorsjefer 
Tjenesteledere 

Kontinuerli
g 

  

https://www.ks.no/fagomrader/demokrati-og-styring/etikk/
https://www.ks.no/fagomrader/demokrati-og-styring/etikk/


 

     

     

 



 

Kjære medarbeider 
Selbu kommunes etiske standard skal bidra til 

bevisstgjøring av medarbeidere, folkevalgte og 

andre som utfører arbeid for kommunen. 

Våre holdninger og handlinger påvirker 

innbyggernes tillit til kommunen, og vi har alle et 

personlig ansvar for hvordan vi opptrer. En åpen 

kultur for å samtale om etiske spørsmål er 

nødvendig for å utvikle et godt etisk og faglig 

skjønn. Vi legger verdiene våre; Engasjement, 

Positivitet, Respekt, Omtanke og Åpenhet til grunn 

for vårt arbeid. 

 

Stig Roald Amundsen 

Kommunedirektør 

 

Vedtatt i ……………….. den……… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Standard 



Som medarbeidere og folkevalgte i Selbu kommune har vi et bevisst forhold til: 

 
 

Lenker til retningslinjer… 
Veileder for bruk av sosiale media, IKT-reglement , Etiske retningslinjer for innkjøp i VR, forskrift om 
helsepersonell… 
 
 

PROFESJONALITET 
Vi opptrer redelig og viser respekt for alle 

mennesker. 

Vi bruker fagkunnskap og skjønn i vårt arbeid og 

behandler alle likeverdig 

Vi sørger for at fortrolige opplysninger ikke kommer 

på avveier, og misbruker ikke tilgang til informasjon. 

Vi er lojale i oppfølgingen av administrative og 

politiske avgjørelser 

Vi følger norsk lov, interne regler og god 

forvaltningsskikk 

ÅPENHET OG DIALOG 
Vi lytter til innbyggernes innspill gjennom dialog, 

brukermedvirkning og høringer. 

Vi sikrer offentlighetens krav på innsyn og opptrer 

profesjonelt i kontakt med media. 

Vi opptrer ikke som representanter for kommunen 

når vi deltar i samfunnsdebatten som 

privatpersoner. 

ARBEIDSMILJØ 
Vi tar ansvar for å fremme et godt og inkluderende 

arbeidsmiljø. 

Vi skaper helsefremmende arbeidsplasser ved å 

bidra til arbeidsglede og jobbengasjement. 

Vi tar aktivt avstand fra diskriminering, mobbing og 

trakassering. 

PENGER OG EIENDELER 
Vi arbeider for fellesskapets beste og sørger for at 

kommunens økonomiske verdier forvaltes 

forsvarlig. 

Vi tar hensyn til miljøet og bidrar til reduksjon av 

energibruk og klimautslipp. 

Vi er ansvarsfulle i forvaltningen av brukernes 

penger og eiendeler. 

GAVER OG REPRESENTASJON 
Vi mottar ikke arv eller personlige fordeler i vårt 

arbeid, men gaver av ubetydelig verdi kan vi motta 

dersom det er avklart med leder. 

Vi avklarer med leder hvilke arrangementer vi kan 

delta på i jobbsammenheng. 

INTERESSEKONFLIKTER 
Vi informerer om private forhold og interesser som 

kan påvirke beslutninger eller utførelse av oppgaver 

for kommunen. 

Vi sørger for at egen habilitet blir vurdert, før vi 

saksbehandler eller treffer avgjørelser. 

INNKJØP 
Vi følger regelverket om offentlige anskaffelser og 

opptrer profesjonelt i rollen som bindeledd mellom 

leverandører og kommunen. 

Vi kjøper varer og tjenester via kommunens 

rammeavtaler og kontrakter. 

Vi kjøper ikke varer eller tjenester fra kommunens 

ansatte, tidligere ansatte med karantene, venner 

eller slektninger. 

Vi mottar ikke særfordeler ved private kjøp av varer 

og tjenester fra kommunens leverandører. 

VARSLING 
Vi har rett og plikt til å varsle om kritikkverdige 

forhold. 

Vi har mot til å varsle. Ledelsen skal ivareta den 

som varsler, og ta ansvar for at kritikkverdige 

forhold blir rettet opp. Den som varsler, skal ikke 

utsettes for gjengjeldelse. 

KONSEKVENSER VED BRUDD 
Brudd på den etiske standard kan få konsekvenser 

for arbeidsforholdet i hht kommunens 

arbeidsreglement. 



       
Referatsaker  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Selbu kommune 09.09.2020 16/20 
 
Saksbehandler Helene Hvidsten 
Arkivkode FE - 033, TI - &17 
Arkivsaknr 20/313 - 1 
 
Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
Vedlegg 
Oppfølging av saker som skal til behandling i utvalget - 9.09.20 
Administrasjonen kan holde tilbake dokumenter fra politikerne 
Kan kommunestyret instruere eierrepresentanter 
Regner på kostnadene ved utenforskap 
Kommunedirektørens rett til å uttale seg 
Kontrollutvalget kan kreve at kommunedirektøren stiller på møte 
Avtale om å hemmeligholde sluttavtale er ikke bindende 
Den midlertidige fjernmøteforskriften forlenges ikke 
 
Saksopplysninger 
Følgende referatsaker presenteres i møtet:  

1. Oppfølging av saker som skal til behandling i utvalget- 9.09.20 
2. Administrasjonen kan holde tilbake dokumenter fra politikerne 
3. Kan kommunestyret instruere eierrepresentanter? 
4. Regner på kostnadene ved utenforskap 
5. kommunedirektørens rett til å uttale seg.  
6. Kontrollutvalget kan kreve at kommunedirektøren stiller på møte 
7. Avtale om å hemmeligholde sluttavtale er ikke bindende.  
8. Den midlertidige fjernmøteforskriften forlenges ikke.  

 
 
 



Oppfølging av saker som skal til behandling i utvalget - 9.09.20  
 
 
Saksbehandler Helene Hvidsten 
Arkivkode FE - 033 
Arkivsaknr 20/185-9 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar saken til orientering.  
 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget holdes orientert om saker som skal til behandling i utvalget. 
 
Møtedato Vedtaknr.  Sak Merknad 
09.09.20    
  Arbeid med plan for forvaltningsrevisjon 

2020-2024: Dialogmøte med politisk- og 
administrativ ledelse.  

 

  Plan for eierskapskontroll 2020-2024: 
Dialogmøte med eierrepresentant.  

 

  Statusoppdatering: for kontrollutvalgets 
budsjett  

 

  Budsjett for kontrollutvalget 2021  
 31/19 Tilbakemelding på oppfølging av 

anbefalinger etter forvaltningsrevisjon av 
offentlig anskaffelser  

Kommunedirektøren 
oversender en 
skriftlig 
tilbakemelding til 
utvalget 

  Enhetsbesøk 2020 -2021  
 
 
 
 



Administrasjonen kan holde tilbake dokumenter fra 
politikerne 
Kommunal Rapport 29.06.2020 
 
Burde ikke jeg som folkevalgt få oversendt alle dokumenter i en sak som mitt utvalg får til 
behandling? 
 
SPØRSMÅL: Jeg sitter i utvalg for helse og omsorg i min kommune. I listen over 
referatsaker er saksdokumentet fjernet, da saken er unntatt offentlighet. Vi får vi bare en 
muntlig orientering av etatssjefen. 
 
Er det ikke riktig at vi som folkevalgte skal ha innsyn i hele saksbehandlingen, når vi skal 
behandle saken? 
 
SVAR: I kommuneloven § 11–3 første avsnitt, tredje setning, sies det at innkalling til møte i 
folkevalgt organ «skal inneholde en liste over de sakene som skal behandles, og 
dokumentene i sakene». «Dokumentene i sakene» er da det som legges fram for de 
folkevalgte som grunnlag for saksbehandlingen. Det er kommunedirektøren eller den som er 
ansvarlig for saksforberedelsen til vedkommende organ som setter sammen denne pakken – 
saksforelegget – som så utgjør grunnlaget for det folkevalgte organets saksbehandling. Men 
før det skal ordfører eller leder for det aktuelle folkevalgte organet ta stilling til om saken kan 
behandles på grunnlag av de fremlagte dokumentene og dermed settes opp på saklisten i 
innkallingen, se § 11–3 første setning. 
 
Hvis det legges fram nye saksdokumenter etter utsendelsen av innkallingen, ved 
ettersending eller i møtet, kan det ikke fattes vedtak i denne saken hvis møteleder eller en 
tredel av medlemmene motsetter seg det, se § 11- 3, siste avsnitt, siste setning. 
 
Dette er imidlertid begrensninger som ikke gjelder i referatsaker. De er administrasjonens 
eller andre folkevalgte organers melding om det som er gjort eller skjedd på deres 
saksområde. Som dette legges fram, er det rene orienteringer om faktiske forhold, om vedtak 
av andre organer eller om pågående saksbehandling. Det vil da kunne stilles spørsmål eller 
finne sted meningsutveksling på grunnlag av det som er forelagt, og administrasjonen eller 
organets leder vil kunne supplere det fremlagte med muntlig informasjon. Men det kan ikke 
treffes noe realitetsvedtak i slike saker. Da må det treffes vedtak om å sette saken på 
saklisten som realitetssak, noe som bare kan gjøres hvis ikke en tredel eller møteleder 
motsetter seg dette, se § 11–3 siste avsnitt, første setning. 
 
Men det kan treffes vedtak som går på den videre saksbehandling, som at saken skal settes 
opp til realitetsbehandling på neste møte, eller at man ønsker en mer utførlig redegjørelse for 
saken til dette. 
 
Administrasjonen har et visst spillerom når det gjelder hvilke dokumenter som skal følge 
saken når den går til behandling i det folkevalgte organet. 
 
For det første kan man holde tilbake dokumenter eller deler av dokumenter som avdekker 
taushetspliktbelagt informasjon. De folkevalgte vil selv få taushetsplikt hvis de får slike 
opplysninger, men forvaltningsloven § 13 pålegger taushetsplikt også overfor mottakere som 
selv har dette – man skal hindre at «andre» får adgang til eller kjennskap til slike 
opplysninger. Taushetspliktbelagte opplysninger kan riktignok «brukes for å oppnå det formål 
de er gitt eller innhentet for, bl.a. kan brukes i forbindelse med saksforberedelse, avgjørelse, 
gjennomføring av avgjørelsen, oppfølging og kontroll», men her ligger et underforstått krav 
om at dette bare skal skje i det omfang dette er nødvendig for at mottakerne – her de 
folkevalgte – skal kunne utøve sin funksjon. I tillegg vil administrasjonen normalt ikke 

https://lovdata.no/LTI/lov/2018-06-22-83/%C2%A711-3
https://lovdata.no/lov/1967-02-10/%C2%A713


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

https://lovdata.no/lov/2006-05-19-16/%C2%A714
https://lovdata.no/LTI/lov/2018-06-22-83/%C2%A711-13


Kan kommunestyret instruere eierrepresentanter? 

Kommunal rapport 22.06.2020 

 

– Jeg kan ikke se at det er rettslig grunnlag for at kommunestyret kan instruere 

eierrepresentanten i interkommunale selskaper. 

SPØRSMÅL: Kommunene har mange eierskap i svært ulike selskaper. Mange kommuner 

begynner etter hvert å ha gode eiermeldinger, der det gjerne står noe om intensjonen med 

eierskapet. Utover eiermeldinger av varierende kvalitet er eierstyringen fra 

kommunestyre/fylkesting lite synlig. Det kan virke som det er opp til hver enkelt 

eierrepresentant å vurdere hva (fylkes) kommunen skal mene om forhold som 

sammenslåing, oppdeling eller nedleggelse av et selskap. Spørsmålet er om kommunestyret 

kan instruere eierrepresentanten som møter i generalforsamlinger, årsmøter og andre 

eierskapsforsamlinger på sine vegne? 

Lovverket sier så langt jeg har funnet ut ingenting om dette. KS’ anbefaler at 

kommunestyret/fylkestinget instruerer eierrepresentanten i interkommunale selskaper, men 

hva med eierrepresentanten i de andre selskapsformene? Det er nærliggende å regne med 

at det samme gjelder her, men KS har ikke anbefalt det eksplisitt. Hva sier Bernt? 

 

SVAR: Her er det flere varianter og den del gråsoner. 

For selskapsmessige organisasjonsformer forankret i kommuneloven er det sikker rett at på 

samme måte som i andre folkevalgte organer er medlemskap i slike styringsorganer 

personlige verv der ingen kan gi bindende instruks til det enkelte medlem om hvordan hun 

skal utøve vervet. Dette gjelder for styre i kommunale og fylkeskommunale foretak (§ 9-8), 

og for representantskap i interkommunalt politisk råd og i kommunalt oppgavefellesskap 

(hhv. §18-3 og § 19-3). Men for alle disse gjelder den samme regelen som for kommunale og 

fylkeskommunale utvalg; kommunestyret eller fylkestinget kan når som helst skifte ut de 

medlemmene de har valgt, se hhv. 9–7 siste avsnitt, § 18–3 tredje avsnitt, andre setning, og 

§ 19–3 fjerde avsnitt, andre setning). 

I den andre enden ligger aksjeselskapene. Organene i disse er regulert i aksjeloven, ikke i 

kommuneloven, og med unntak av bestemmelsen i kommuneloven § 21–1 om 

representasjon av begge kjønn i styret er det aksjeloven som bestemmer sammensetning av 

og ansvarsforhold for de styrende organer i disse, også der de er helt eller delvis kommunalt 

eller fylkeskommunalt eid. 

Det øverste organet i et aksjeselskap er generalforsamlingen. Møterett i denne har 

«aksjeeierne … enten selv eller ved fullmektig etter eget valg» (aksjeloven § 5–2 nr. 1). 

Aksjeeier er her kommunen eller fylkeskommunen, og den eller de som møter for denne i 

generalforsamlingen, gjør det på kommunens eller fylkeskommunens vegne i kraft av 

fullmakt fra denne. I motsetning til den som er valgt til verv etter kommuneloven, kan den 

som møter med slik fullmakt fortløpende instrueres om hvordan hun skal utøve denne, i 

praksis ved vedtak fra kommunestyret eller fylkestinget om hvordan det skal stemmes i 

bestemte saker. 

I generalforsamlingen skal kommunen eller fylkeskommunen tale med én stemme. Og 

fullmakten til den som møter for kommunen eller fylkeskommunen, kan når som helst 

tilbakekalles. Hvis kommunen eller fylkeskommunen er eneeier, er det ikke usedvanlig at 



man benytter kommunestyret eller fylkestinget som generalforsamling. Det betyr i så fall at 

de vedtak som treffes der, rettslig sett er en beslutning om hvordan kommunen eller 

fylkeskommunen skal utøve sin kompetanse som (ene) aksjonær i selskapet. 

Forvaltningen av et aksjeselskap ligger imidlertid til styret, som har myndighet til å treffe 

vedtak i alle saker så langt dette ikke strider mot selskapets vedtekter eller vedtak i 

generalforsamlingen, se aksjeloven § 6–12 nr. 1. Generalforsamlingen velger 

styremedlemmene, med unntak av representantene for de tilsatte (aksjeloven § 6–3 nr. 1, jf. 

nr. 2) for to år. Ved valg av selskapets styre avgir kommunen eller fylkeskommunen som 

sådan én samlet stemme om dette. Det er ikke adgang til å kreve forholdsmessig fordeling 

mellom ulike partier i styret. Flertallet i kommunestyret eller fylkestinget vedtar i sin helhet 

hvordan man vil stemme om dette. Men vervet som styremedlem er et personlig verv med 

personlig ansvar. Styremedlemmer kan ikke instrueres, verken av kommunestyre, fylkesting 

eller generalforsamling, og generalforsamlingen kan bare instruere styret, ikke det enkelte 

medlem. 

Interkommunale selskaper er i en litt uklar gråsone mellom disse to modellene. De er 

forankret i egen lov om slike, og går dermed ikke inn under verken kommuneloven eller 

aksjeloven. De etableres ved en selskapsavtale mellom deltakende kommuner og 

fylkeskommuner der det blant annet fastsettes regler om sammensetning av to organer som 

tilsvarer generalforsamlingen og styret i aksjeselskaper; representantskapet og styret (IKS-

loven § 4). 

Representantskapet er øverste organ i selskapet (§ 7). Hver av de deltakende kommunene 

eller fylkeskommunene skal ha minst ett medlem i dette. De velges av det enkelte 

kommunestyre eller fylkesting. Disse bestemmer selv om de vil foreta valgene ved 

forholdsvalg eller flertallsvalg, med andre ord om flertallet velger alle, eller om også 

opposisjonen i kommunestyret eller fylkestinget skal være representert. Valg skjer som 

utgangspunkt for fire år om gangen, men kommunestyret eller fylkestinget kan foreta nyvalg 

av sine representanter for resten av valgperioden om de finner grunn til det. 

I § 9 første setning fastslås at hvert medlem har én stemme i representantskapet. Etter min 

mening må det forstås som at medlemskap av dette organet er et individuelt verv med 

personlig ansvar. Medlemmene møter ikke med fullmakt, men i kraft av å være utpekt ved 

valg, og da er det nærliggende å legge til grunn at det ikke kan gis bindende instruks til den 

enkelte om hvordan hun skal utøve sitt verv. Jeg merker meg at det opplyses at KS 

anbefaler at kommunestyret eller fylkestinget «instruerer eierrepresentanten i 

interkommunale selskaper», men jeg kan ikke se at det er rettslig grunnlag for at det kan gis 

slike bindende instrukser. Kommunestyret eller fylkestinget kan selvsagt gi uttrykk for 

hvordan det ønsker representanten skal stemme i en bestemt sak, men det har ingen 

rettslige konsekvenser for gyldigheten av det vedtak som treffes der, om representanten ikke 

følger instruksen. 

Det samme gjelder i enda sterkere grad for styremedlemmene, som er valgt av 

representantskapet og dermed bare står til ansvar overfor dette. Felles for begge disse 

organene er at medlemmene forutsettes å sette seg inn i og delta ved vedtak på grunnlag av 

sin beste overbevisning om hva som er best for selskapet, og da etter å ha hørt på og deltatt 

i debatten om dette i hhv. representantskapet eller styret. Representantskapsmedlemmer 

kan skiftes ut ved nyvalg i perioden, men ikke med tilbakevirkende kraft. 



Regner på kostnadene ved utenforskap 
Kommunal Rapport 30.06.2020 
 
Kan man regne ut hva det koster samfunnet at noen faller varig utenfor? Utenfor-regnskapet 
prøver det – og setter tall på hvor mye det lønner seg å investere i forebygging. 
 
Utenfor-regnskapet er en modell utviklet av KS, kommuner, fylkeskommuner og 
konsulentselskapet Rambøl. Det er brukt to år på å utvikle metoden, og den ble lansert i fjor. 
Den viser koblinger og beregninger som ikke har vært gjort før, men som har vært etterspurt 
og gir tall på det som «alle» vet; at forebygging lønner seg. 
 
Modellen er ikke et regnskap for å finne ut hvor mye utsatte grupper koster samfunnet, men 
et verktøy for å finne ut hvor man skal investere ekstra for å få barn og unge ut i skole og 
arbeid. 
 
Bakgrunnen er dystre tall og fakta. Stadig flere havner i utenforskap. Nesten 20 prosent av 
befolkningen mellom 18 og 59 år er utenfor arbeid, og de går heller ikke på skole. 
 
Tenkningen rundt regnskapet kommer fra forsikringsbransjen, og ideen er at det skal 
investeres før skade skjer. I Sverige og særlig i Danmark er slike modeller mye brukt. Det 
finnes flere varianter. 
 
Stor interesse 
Verktøyet er gratis og kan brukes av hvem som helst. Derfor er det også vanskelig å telle 
hvor mange som bruker det, men det er i hvert fall 20 kommuner som er i gang. I tillegg 
brukes modellen av organisasjoner som Røde Kors eller Redd Barna som faktagrunnlag til 
søknader. 
 
Interessen fra kommunene er stor. I koronatiden har det vært fulle oppstartswebinarer, og 
flere går av stabelen til høsten. 
– Jeg tror aldri jeg har holdt så mange foredrag om noe som dette, sier Une Tangen i KS' 
avdeling for forskning, innovasjon og digitalisering. 
 
Utsatte barn og unge 
Dataene som brukes i regnskapet, kommer fra SSB, Norsk pasientregister og andre 
offentlige kilder. Målgruppene kommunene har utpekt er utsatte barn og unge, og disse er 
prioritert: 
• Barn i lavinntektsfamilier hvor barnet er norskfødt med innvandrerforeldre. 
• Barn i lavinntektsfamilier hvor en eller begge foreldre mottar uføretrygd eller økonomisk 

sosialhjelp. 
• Unge som står i fare for ikke å fullføre videregående skole på normert tid. 
• Barn med hjelpetiltak i barnevernet. 
• Barn som har foreldre med diagnose innen rus eller psykiatri. 
• Barn diagnostisert med depresjon eller angst. 
• Barn diagnostisert med atferdsvansker. 
 
Utgangspunkt for dialog 
I Utenfor-regnskapet kobles forbruk av offentlige velferdstjenester med offentlige kostnader 
og inntekter. Kostnader, inntekter og forbruk ses i et livsløp. Modellen beregner hvordan 
kostnadene og inntektene fordeler seg på ulike offentlige budsjetter, på tvers av sektorer og 
forvaltningsnivåer. 
 

https://www.ks.no/utenforregnskapet


– Denne modellen kan gjøre det enklere for kommunesektoren å investere ekstra i utsatte 
barn og unge. Hvis vi lykkes med tiltakene, er det bra for menneskene det gjelder og for 
samfunnet, sier Tangen. 
 
Nå investerer allerede kommunene mye i forebygging, men hver sektor har sine tiltak, og 
koordinering er ofte et problem. Utenfor-regnskapet kan også brukes som en motivasjon til å 
samle ressursene mot de individene som trenger det. 
 
– Det er ikke et verktøy som gir en fasit, men det kan være utgangspunkt for dialog og 
politikkutforming, sier Tangen. 
 
Arbeid med forebygging er langsiktig arbeid. Investeringer gjort i barnehagen høstes kanskje 
flere tiår senere. 
 
– Det er ett av problemene med forebygging, at gevinstene tas ikke ut der de investeres. Og 
stort sett er det kommunene som investerer, og staten som tar gevinsten, påpeker Tangen. 
 
Nyttig verktøy i Søndre Land 
Rådmann Arne Skogsbakken i Søndre Land har vært med å utvikle verktøyet, og er nå med i 
et nettverk. Han tenker at han etterhvert skal bruke det i budsjettprosessen. 
 
– Det er et nyttig verktøy fordi det legitimerer de investeringene vi gjør som ikke gir 
avkastning på kort sikt, sier Skogsbakken. 
 
Han mener regnskapet synliggjør det paradokset at kommunene bruker mye penger på 
forebygging, mens staten stikker av med gevinsten. God forbygging kan hindre alt fra 
uføretrygd til kriminalitet. 
 
– Hvorfor er det så viktig å synliggjøre det? 
 
– Det handler jo om ressursfordeling i offentlig sektor. Og så bør jo Nav være interessert i å 
bidra med forebygging i kommunesektoren, når de ser at de tjener på det, mener 
Skogbakken. 
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Svar på spørsmål om tolkningen av kommuneloven § 23-5 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til brev 20. mai 2020 vedrørende 

tolkningen av kommuneloven § 23-5 andre setning. I brevet spør dere om bestemmelsen 

innebærer at kommunedirektøren kun skal gis anledning til å uttale seg i saker som gjelder 

gjennomførte kontroller, eller om han eller hun også skal gis anledning til å uttale seg i saker 

som gjelder 

- valg av revisjonsordning og revisor, 

- valg av sekretariat for kontrollutvalget, 

- budsjettforslag for kontroll og tilsyn, og/eller 

- årsmeldinger for kontrollutvalget. 

 

Dere spør også om hvem som skal innhente uttalelsene fra kommunedirektøren etter 

bestemmelsen. 

 

Departementet vil i det følgende besvare spørsmålene deres. 

 

Hvilke saker kommunedirektøren skal gis anledning til å uttale seg i 

Generelle kommentarer 

Det framgår av kommuneloven § 23-5 at  

 

Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret eller 

fylkestinget. I saker som skal oversendes til kommunestyret eller fylkestinget, 

skal kommunedirektøren gis anledning til å uttale seg før kontrollutvalget 

behandler saken. 
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Side 2 
 

En naturlig språklig forståelse av ordlyden i § 23-5 andre setning er at kommunedirektøren 

skal gis anledning til å uttale seg før kontrollutvalget behandler enhver sak som skal 

oversendes til kommunestyret. Isolert sett synes bestemmelsen dermed å legge opp til at 

kommunedirektøren skal gis anledning til å uttale seg i alle saker der kontrollutvalget skal 

oversende saken til kommunestyret, uavhengig av hva saken dreier seg om.  

 

Dersom man ser bestemmelsen i sammenheng med første setning, kan man forstå den som 

at kommunedirektørens uttalelsesrett er begrenset til saker der kontrollutvalget skal 

rapportere om "resultatene av sitt arbeid". Formuleringen "sitt arbeid" er ikke begrenset til 

gjennomførte kontroller. En slik forståelse av ordlyden utelukker derfor heller ikke at 

kommunedirektøren skal gis anledning til å uttale seg i forbindelse med andre typer 

rapporteringer til kommunestyret.  

 

Forarbeidene til bestemmelsen er ikke helt tydelige på hvilke typer saker som skal forelegges 

kommunedirektøren. Det framgår av merknaden til bestemmelsen i Prop. 46 L (2017–2018) 

side 405 at kommunedirektøren skal gis anledning til å uttale seg i saker som gjelder 

"gjennomførte kontroller". At forarbeidene bruker formuleringen "gjennomførte kontroller" kan 

indikere at det kun er i forbindelse med rapporteringer om gjennomførte 

forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller at plikten til å forelegge saken for 

kommunedirektøren inntrer.  

 

Departementet mener likevel at man ikke bør legge for mye vekt på at forarbeidene bruker 

formuleringen "gjennomførte kontroller". Etter ordlyden til bestemmelsen skal 

kommunedirektøren gis uttalelsesrett i saker som "skal" oversendes til kommunestyret. 

Saker som "skal" oversendes til kommunestyret vil naturligvis omfatte alle saker som etter § 

23-5 første setning eller forskrift om kontrollutvalg og revisjon skal oversendes. Etter 

forskriften har kontrollutvalget ikke bare plikt til å rapportere til kommunestyret om 

gjennomførte kontroller, men også om enkelte andre forhold. For eksempel følger det av 

forskriften § 3 at kontrollutvalget skal rapportere til kommunestyret dersom 

regnskapsrevisorens påpekninger etter kommuneloven § 24-7 til § 24-9 ikke blir rettet eller 

fulgt opp. 

 

Departementet kan ikke se at ordlyden og forarbeidene samlet sett gir tilstrekkelige 

holdepunkter for å fastslå at kommunedirektøren kun skal gis anledning til å uttale seg i 

saker som gjelder gjennomførte kontroller. Dersom det var lovgivers intensjon å begrense 

kommunedirektørens uttalelsesrett på denne måten, er det nærliggende at dette ville 

kommet klarere fram av både ordlyden og forarbeidene til bestemmelsen. 

 

Departementet vil også vise til at bestemmelsen i § 23-5 andre setning er en ren videreføring 

av kommuneloven av 1992 § 77 nr. 6 andre setning, se merknaden til bestemmelsen i Prop. 

46 L (2017–2018) side 405. Forarbeidene og tolkningsuttalelsene til § 77 nr. 6 er dermed 

også relevante for forståelsen av § 23-5. I en tolkningsuttalelse fra 2010 (10/9262-ERA) la 

departementet til grunn at plikten til å forelegge saker for kommunedirektøren etter § 77 nr. 6 

andre setning i hvert fall omfattet de sakene som kontrollutvalget skulle rapportere til 



 

 

Side 3 
 

kommunestyret etter den tidligere kontrollutvalgsforskriften. Denne forskriften er nå erstattet 

av forskrift om kontrollutvalg og revisjon.  

 

Departementet legger derfor til grunn at § 23-5 andre setning innebærer at 

kommunedirektøren iallfall skal gis anledning til å uttale seg i saker som etter § 23-5 første 

setning eller forskrift om kontrollutvalg og revisjon skal oversendes til kommunestyret. Det vil 

si at kommunedirektøren iallfall skal gis anledning til å uttale seg i saker som gjelder 

"resultatene" av kontrollutvalgets "arbeid", og i saker som etter forskriften §§ 3, 4 eller 5 skal 

oversendes.   

 

Videre kan det også tenkes tilfeller der det ikke følger av lov eller forskrift at en sak skal 

oversendes til kommunestyret, men der saken likevel skal oversendes. Dette kan for 

eksempel være aktuelt der kommunestyret eksplisitt har bedt kontrollutvalget om at saken 

skal oversendes, eller der kontrollutvalget selv har bestemt at saken skal oversendes. Når 

det gjelder denne typen saker, legger departementet til grunn at spørsmålet om 

kommunedirektøren skal gis uttalelsesrett, vil avhenge av innholdet i saken. Departementet 

viser til at § 23-5 andre setning må ses i sammenheng med det alminnelige prinsippet om at 

en sak skal være så godt opplyst som mulig før et vedtak treffes. Man må derfor blant annet 

se hen til om en uttalelse fra kommunedirektøren kan bidra til å opplyse saken før 

kontrollutvalget skal behandle den. 

 

Valg av revisjonsordning og revisor, og valg av sekretariat for kontrollutvalget 

Det følger av § 24-1 tredje ledd at kommunestyrets vedtak om valg av revisjonsordning og 

revisor skal treffes etter innstilling fra kontrollutvalget. Videre følger det av § 23-7 sjette ledd 

at kommunestyrets vedtak om sekretariat for kontrollutvalget skal treffes etter innstilling fra 

kontrollutvalget. Bestemmelsene sier ikke noe om hvorvidt kommunedirektøren skal gis 

anledning til å uttale seg før kontrollutvalget behandler denne typen saker. 

 

Som nevnt følger det av § 23-5 andre setning, jf. første setning, at kommunedirektøren skal 

gis anledning til å uttale seg før kontrollutvalget behandler saker som gjelder "resultatene" av 

kontrollutvalgets "arbeid". Når kontrollutvalget avgir innstilling til kommunestyret om valg av 

revisjonsordning og revisor, eller om valg av sekretariat for kontrollutvalget, vil dette ikke 

være en rapportering om resultatene av kontrollutvalgets arbeid. Dette tilsier at 

kommunedirektøren ikke skal gis anledning til å uttale seg før kontrollutvalget behandler 

denne typen saker.  

 

Departementet vil vise til at både revisor og sekretariatet for kontrollutvalget skal være 

uavhengig av kommunens administrasjon. Dette skyldes at revisor har en viktig oppgave i å 

føre kontroll med administrasjonen. Videre har sekretariatet for kontrollutvalget en viktig 

oppgave i å forberede saker for kontrollutvalget, og i å påse at kontrollutvalgets vedtak blir 

iverksatt. At revisor og sekretariatet for kontrollutvalget skal være uavhengige av 

administrasjonen tilsier at kommunedirektøren ikke bør gis anledning til å uttale seg før 

kontrollutvalget skal behandle saker som gjelder valg av revisor og sekretariat. De 



 

 

Side 4 
 

hensynene som begrunner at kommunedirektøren skal gis uttalelsesrett, vil etter 

departementets vurdering ikke gjøre seg gjeldende i denne typen saker. 

 

Departementet er etter dette av den oppfatning at § 23-5 ikke innebærer at 

kommunedirektøren skal gis anledning til å uttale seg før kontrollutvalget behandler saker 

som gjelder valg av revisor og revisjonsordning, og valg av sekretariat for kontrollutvalget. 

 

Budsjettforslag for kontrollarbeidet 

Det følger av forskriften § 2 at kontrollutvalget skal utarbeide forslag til budsjett for 

kontrollarbeidet i kommunen. Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjettet etter 

kommuneloven § 14-3 tredje ledd til kommunestyret.  

 

Når kontrollutvalget oversender forslag til budsjett for kontrollutvalget i kommunen, vil dette 

ikke være en rapportering om resultatene av kontrollutvalgets arbeid, jf. § 23-5 første 

setning. Dette tilsier at kommunedirektøren ikke skal gis anledning til å uttale seg før 

kontrollutvalget behandler denne typen saker. 

 

Kommunedirektøren har ansvar for det samlede budsjettet i kommunen. Det kan derfor 

argumenteres for at en uttalelse fra kommunedirektøren kan bidra til å opplyse saken før 

kontrollutvalget skal behandle den. På den andre siden vil departementet vise til at budsjettet 

for kontrollarbeidet har direkte betydning for omfanget av kontrollen med kommunens 

administrasjon. Departementet mener derfor at gode grunner tilsier at kommunedirektøren 

ikke bør gis anledning til å uttale seg i denne typen saker. 

 

Departementet er etter dette av den oppfatning at § 23-5 ikke innebærer at 

kommunedirektøren skal gis anledning til å uttale seg før kontrollutvalget behandler saker 

som gjelder budsjettforslag for kontrollarbeidet. 

 

Årsmeldinger for kontrollutvalget 

Spørsmålet om kommunedirektøren skal gis anledning til å uttale seg om årsmeldinger som 

skal oversendes til kommunestyret, vil etter departementets vurdering avhenge av 

årsmeldingens innhold. Dersom årsmeldingen inneholder opplysninger om resultater av 

kontrollutvalgets arbeid, legger departementet til grunn at kommunedirektøren skal gis 

anledning til å uttale seg i saken, jf. § 23-5 første setning. Departementet viser til drøftelsene 

over og våre tidligere vurderinger i sak 10/9262-ERA. 

 

Hvem som skal innhente uttalelsene fra kommunedirektøren 

Når det gjelder spørsmålet om hvem som skal innhente uttalelsene fra kommunedirektøren 

etter § 23-5 andre setning, vil departementet vise til at bestemmelsen bare fastslår at 

kommunedirektøren skal "gis anledning" til å uttale seg. Bestemmelsen sier ikke noe om 

hvem som skal innhente uttalelsene fra kommunedirektøren. Departementet legger derfor til 

grunn at det er opp til kontrollutvalget i den enkelte kommune å avgjøre hvordan dette skal 

gjøres. En praktisk løsning kan være at sekretariatet for kontrollutvalget forelegger saken for 

kommunedirektøren som en del av sin saksforberedelse, jf. forskriften § 7. 
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Med hilsen 

 

 

Ragnhild Spigseth (e.f.) 

kst. avdelingsdirektør 

 

 

Signe Bechmann 

seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 



Kontrollutvalget kan kreve at kommunedirektøren stiller på møte 
Kommunal Rapport 17.08.2020 
 
Når har kommunedirektøren rett til å legge fram sitt syn for kontrollutvalget? 
 
SPØRSMÅL: I hvilke typer saker som kontrollutvalget skal behandle, har 
kommunedirektøren rett til å uttale seg? 
 
SVAR: I kommuneloven § 23–5 første setning har vi en bestemmelse der det fastslås som 
alminnelig regel at kontrollutvalget skal «rapportere resultatene av sitt arbeid til 
kommunestyret eller fylkestinget». Denne bestemmelsen sier ikke noe om hvor ofte slike 
rapporteringer skal foretas, men tar i utgangspunktet sikte på mer generell og 
oversiktspreget rapportering med ikke for lange mellomrom, minst én gang i året. Nærmere 
bestemmelser om hva det skal gis uttalelse om her, er gitt i kontrollutvalgs- og 
revisjonsforskriften, se dennes §§ 3 og 4. 
 
I kommuneloven § 23–5 andre setning er det så en bestemmelse om at «I saker som skal 
oversendes til kommunestyret eller fylkestinget, skal kommunedirektøren gis anledning til å 
uttale seg før kontrollutvalget behandler saken.» Etter sin plassering tar denne regelen sikte 
på de rapporter som er omtalt i første setning. 
 
Det er altså ved behandlingen av disse kommunedirektøren skal anmodes om å uttale seg, 
og bestemmelsen må forstås slik at her skal kommunedirektøren gis anledning til å møte i 
utvalget og legge fram sitt syn. 
 
Denne bestemmelsen må imidlertid ikke leses «antitetisk» – altså slik at det bare er ved 
behandling av disse rapportene at kommunedirektøren kan eller skal gis anledning til å uttale 
seg. 
 
For andre saker for kontrollutvalget er riktignok det alminnelige utgangspunktet at 
kommunedirektøren ikke har rett til å møte og delta i kontrollutvalgets møter, se § 13–
1 femte avsnitt, men i § 23–1 tredje avsnitt er fastsatt at utvalget kan kreve at kommunen 
eller fylkeskommunen legger fram enhver opplysning, redegjørelse eller dokument som 
utvalget finner nødvendig for å utføre sine oppgaver, og foreta de undersøkelser det finner 
nødvendig. 
 
Det betyr at kommunedirektør eller andre i administrasjonen kan innkalles til å møte for 
utvalget, eller bli bedt om å avgi en skriftlig redegjørelse. 
 
Det er i utgangspunktet utvalget som kan kalle inn tilsatte eller be om en skriftlig redegjørelse 
fra dem – når dette anses «nødvendig». 
 
Men utvalget har en alminnelig plikt å påse at en sak er forsvarlig utredet før det tar stilling til 
den. Det betyr at utvalget har et selvstendig ansvar for å vurdere om det her er behov for 
ytterligere informasjon som tilsier at enten kommunedirektøren selv eller en av hennes 
underordnede blir bedt om å gi en redegjørelse eller å møte for utvalget. 
 
Men dette er altså ikke en rett for kommunedirektøren eller andre tilsatte til å møte for 
utvalget, bare en konsekvens av utvalgets generelle utredningsansvar overfor 
kommunestyret eller fylkestinget. 
 

https://lovdata.no/LTI/lov/2018-06-22-83/%C2%A723-5
https://lovdata.no/LTI/lov/2018-06-22-83/%C2%A713-1
https://lovdata.no/LTI/lov/2018-06-22-83/%C2%A713-1
https://lovdata.no/LTI/lov/2018-06-22-83/%C2%A723-1


Avtale om å hemmeligholde sluttavtale er ikke bindende 
Kommunal Rapport 10.08.2020 
 
Kan man få innsyn i avtalen som kommunedirektøren gjør med kommunen i forbindelse med 
fratreden? 
 
SPØRSMÅL: Er sluttavtaler mellom kommuner og rådmenn som går av, omfattet av 
offentlighetsloven? 
 
SVAR: Offentleglova fastslår i § 3 som alminnelig regel at alle har rett til innsyn i 
saksdokumenter i et offentlig organ «dersom ikkje anna følgjer av lov eller forskrift med 
heimel i lov». I lovens § 4 andre avsnitt er saksdokument definert som «dokument som er 
komne inn til eller lagde fram for eit organ, eller som organet sjølv har oppretta, og som gjeld 
ansvarsområdet eller verksemda til organet». 
Det er ikke tvilsomt at en slik sluttavtale går inn under denne definisjonen, og at den derfor er 
et offentlig dokument. En avtale med rådmannen om at den skal hemmeligholdes vil dermed 
ikke være bindende. Det betyr i praksis at det bare kan nektes innsyn i deler av avtalen som 
inneholder enkeltopplysninger i avtalen som er underlagt taushetsplikt ved lov eller i medhold 
av lov, se § 13 første avsnitt, i praksis om sykdom eller andre personlige forhold. 
 

https://lovdata.no/lov/2006-05-19-16/%C2%A73
https://lovdata.no/lov/2006-05-19-16/%C2%A74
https://lovdata.no/lov/2006-05-19-16/%C2%A713


Den midlertidige fjernmøteforskriften forlenges ikke 
Norges kommunerevisorforbund 29.06.2020 
 
Kontrollutvalg kan likevel fortsette med fjernmøter etter 1. august, forutsatt at 
kommunestyret eller fylkestinget beslutter det. 
 
På bakgrunn av situasjonen og vedtatte tiltak for å hindre spredning av Covid-19 i 
begynnelsen av mars, fastsatte regjeringen 13. mars 2020 en midlertidig forskrift som 
skulle lette gjennomføringen av fjernmøter i kommuner og fylkeskommuner. Forskriften har 
en bestemmelse som sier at den oppheves 1. august 2020. 
 
Landet har begynt å åpne opp, og det kan nå være forsamlinger på inntil 200 personer 
forutsatt at det er mulig å holde 1 meters avstand. Det betyr at folkevalgte organer igjen kan 
ha fysiske møter og allmennheten kan også være til stede. Videre mener departementet at 
den vide adgangen til fjernmøter i kommuneloven § 11-7 er tilstrekkelig for at kommunene 
og fylkeskommunene kan benytte seg av fjernmøter i tiden fremover selv om forskriften ikke 
forlenges. 
 
Etter de vanlige bestemmelsene i kommuneloven kan nemlig alle organer, også 
kommunestyret og fylkestinget, ha fjernmøte i nesten alle saker. Departementet mener 
unntakene i den midlertidige forskriften ikke er nødvendige, og forskriften vil derfor ikke 
forlenges. Dersom smittesituasjonen endrer seg, og det innføres nye tiltak som vanskeliggjør 
mulighetene for fysiske møter, vil departementet vurdere om hele eller deler av forskriften 
skal gjeninnføres. 
 
Forskrift om fjernmøter og skriftlig saksbehandling av 13. januar 1993 nr. 4035, som forbød 
kontrollutvalg å avholde fjernmøter, ble opphevet med forskrift av 13. mars 2020 nr. 278. 
Dette innebærer at kontrollutvalg kan fortsette med fjernmøter også etter 1. august 2020, 
forutsatt at kommunestyret eller fylkestinget beslutter det, jf. koml. § 11-7 første ledd. 
 

https://lovdata.no/LTI/forskrift/2020-03-13-277
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-22-83/KAPITTEL_2-7#%C2%A711-7
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2020-03-13-278


  
Kontrollutvalgets virksomhetsbesøk i 2020-2021  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Selbu kommune 09.09.2020 17/20 
 
Saksbehandler Helene Hvidsten 
Arkivkode FE - 033 
Arkivsaknr 20/185 - 7 
 
Forslag til vedtak 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 
Saksopplysninger 
Som følge av smitteverntiltak legges denne saken frem med forbehold. Det vil kun være 
mulig å besøke virksomheter i kommunen om nedstenging er opphevet, og smittevern er 
ivaretatt.  
 
Kontrollutvalget ønsker å bli kjent med ulike sider av Selbu kommune. Derfor legger utvalget 
enkelte av sine møter til kommunens virksomheter, eller til bedrifter som kommunen har 
eierandeler i.  
 
Formålet med å besøke virksomhetene er ikke å føre kontroll og tilsyn, men å få informasjon 
om virksomheten, eventuelle utfordringer, hvordan de opplever dialogen mellom politisk og 
administrativt nivå, satsningsområder mv.  
 
Sekretariatets erfaring med virksomhetsbesøk er positive. Ofte kommer det frem informasjon 
som er av betydning for utvalgets videre arbeid og som kan bidra til forbedringer i 
kommunen. 
 
Konklusjon 
Kontrollutvalget må bestemme hvilke virksomheter de kan tenke seg å besøke høsten 2020 
og våren 2021. Det tas forbehold om at smittevernsituasjonen tillater besøk. 
 
 



       
Innspill til plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Selbu kommune 09.09.2020 18/20 
 
Saksbehandler Helene Hvidsten 
Arkivkode FE - 217, TI - &30 
Arkivsaknr 20/128 - 10 
 
Forslag til vedtak 
 

1. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram et utkast til plan for forvaltningsrevisjon til 
neste møte, basert på revisors risiko- og vesentlighetsvurdering, og de innspill som er 
kommet frem i møtet 

2. Kontrollutvalget vil sette opp følgende områder i plan for forvaltningsrevisjon 2020-
2024: 

• …… 

 
Vedlegg 
Revisors risiko- og vesentlighetsvurderinger 
Innspill fra utdanningsforbundet 
Innspill fra hovedverneombud 
 
Saksopplysninger 
 
Kontrollutvalget skal ifølge kommuneloven utarbeide en plan for forvaltningsrevisjon i løpet 
av det første året etter at nytt kommunestyre er konstituert. Planen skal baseres på risiko- og 
vesentlighetsvurderinger av kommunes virksomhet og virksomheten i kommunens selskaper.  
 
Vi viser til kontrollutvalgets sak 02/20, der kontrollutvalget gjorde slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget slutter seg til skissert opplegg beskrevet i saksfremlegget.  
2. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge SA til neste møte den 18.03.20 utarbeide 

helthetlig risikovurdering 2019 – 2023. Dokumentet utarbeides innenfor en 
ressursramme på 60 timer og oversendes sekretariatet innen 02.03.20.  

3. Sekretariatet i samarbeid med KU-leder utarbeider opplegg og invitasjon til møtet i 
pkt. 2 

Risiko- og vesentlighetsvurderingene er nå mottatt fra revisor, se vedlegg. 
 
Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for 
forvaltningsrevisjon. I tillegg til revisor sine vurderinger er sentrale aktører i kommunen 
invitert til å gi ytterligere innspill til risikoområder, for dermed å ha et bredere grunnlag til 
utarbeidelse av planen. 
 
Følgende tidsplan er lagt: 
 
Kl.12:30          Administrasjonen 
Kl 13:30          Politisk nivå 
Kl 14:00          Hovedtillitsvalgte og hovedverneombud 
 
De inviterte er bedt om å forberede seg på følgende: 
 



 
1. På hvilke områder mener du det er risiko for at kommunen ikke:  

a) når politisk vedtatte målsettinger 
b) oppfyller lovkrav 
c) driver effektivt 

2. På hvilke områder og i hvilke kommunalt eide selskaper mener du det er behov for 
forvaltningsrevisjon? 
 

Etter at kontrollutvalget har fått innspill fra samtlige deltakere skal utvalget komme fram til 
hvor det ønsker å gjennomføre forvaltningsrevisjon. 
 
Vurdering 
Kontrollutvalget må vurdere de innkomne innspillenes risiko, og hvordan disse skal vektes i 
forhold til revisors risiko og vesentlighetsvurdering.  
 
På bakgrunn av dette må kontrollutvalget peke på områder/temaer de finner aktuelle å ta inn 
i planen. 
 
Det er lagt opp til at planen skal vedtas av kontrollutvalget i neste møte. 
 
 
 



Fra: Uthus Janne Ingveig <Janne.Uthus@selbu.kommune.no> 
Sendt: 10. mars 2020 18:36 
Til: Einar Sandlund 
Emne: Innspill til risiko- og vesentlighet, plan for forvaltningsrevisjon 
 
Hei! 
Jeg har ikke anledning til å møte onsdag den 18.3. Derfor kommer det noen ord fra Utdanningsforbundet 
angående spørsmålet som er blitt stilt. 
 
Har tro på at kommunen når politiske vedtatte målsettinger med god involvering av alle parter og god 
informasjon.  
Ved god involvering opplever Utdanningsforbundet at ingen områder ikke oppfyller lovkrav. 
Det å drive effektivt oppleves som er satt i system og har derfor ingen områder som har risiko. 
 
Mh 
Janne Ingveig Uthus 
HTV Utdanningsforbundet Selbu 
Last ned Outlook for iOS <https://aka.ms/o0ukef> 



Fra: Welve Heidi Elisabeth Flack <Heidi.Welve@selbu.kommune.no> 
Sendt: 17. mars 2020 15:17 
Til: Einar Sandlund 
Emne: SV: Invitasjon til kontrollutvalgets møte 18.03.20 , innspill til risiko- og 

vesentlighet, plan for forvaltningsrevisjon  
 
Når dert gjelder politiske vedtatte målsettinger er Forpliktende plan ett bra 
hjelpemiddel/arbeidsdokument. 
Denne planen jobbes det godt med i alle sektorer i Selbu kommune, så håper denne blir førende for 
politiske vedtatte målsettinger. 
 
Jeg har ikke fått noen indikasjoner på at kommunen ikke oppfyller lovkrav innen HMS. 
 
Vi driver vel ikke effektivt i dag, dette grunnet gammelt sak og arkivsystem som ikke har integrert de 
fagsystemer som det jobbes med på de ulike enheter. Mye «dobbel» registrering. 
Nå er det på trappene med nye system, så da vil det nok bli en bedring. 
Vi har utfordringer i forhold til avvikshåndtering, både med systemet, kvalitetssida og rutiner for å melde 
avvik. Dette må gjøres bedre kjent ut i enhetene, med forklaring på hvorfor dette er viktig. Ved oppstart 
av nytt system vil verneombud og HVO være tilgjengelig for opplæring og rutinebeskrivelser ut til hver 
enkelt enhet.  
 
 
 
Mvh 
 
Heidi Flack Welve 
Hovedverneombud 
Mail: heidi.welve@Selbu.kommune.no <mailto:heidi.welve@Selbu.kommune.no> 
Tlf: 73816771 
 
Vi gjør oppmerksom på at journalpliktig e-post blir registrert i vårt arkivsystem 
 
 
Fra: Einar Sandlund [<mailto:Einar.Sandlund@konsek.no>]  
Sendt: tirsdag 17. mars 2020 13.43 
Til: Welve Heidi Elisabeth Flack <Heidi.Welve@selbu.kommune.no 
<mailto:Heidi.Welve@selbu.kommune.no>> 
Emne: Re: Invitasjon til kontrollutvalgets møte 18.03.20 , innspill til risiko- og vesentlighet, plan for 
forvaltningsrevisjon  
 
��� 
 
Last ned Outlook for iOS 
<https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Faka.ms%2Fo0ukef&data
=02%7C01%7CHeidi.Welve%40selbu.kommune.no%7C053f9d1125cc4b4aeba608d7ca70c57f%
7Ccbbbfbd1756a4afb9ae92932c38fdf05%7C0%7C0%7C637200458023695412&sdata=xDpR%



2BCDDfSbWUWrp0BdDtVSVm2wTT7ZV%2FAonjLOtxBM%3D&reserved=0> 

 
 

Fra: Welve Heidi Elisabeth Flack <Heidi.Welve@selbu.kommune.no 
<mailto:Heidi.Welve@selbu.kommune.no>> 
Sendt: Tuesday, March 17, 2020 1:39:35 PM 
Til: Einar Sandlund <Einar.Sandlund@konsek.no <mailto:Einar.Sandlund@konsek.no>> 
Emne: SV: Invitasjon til kontrollutvalgets møte 18.03.20 , innspill til risiko- og vesentlighet, plan for 
forvaltningsrevisjon  
  
Hei! 
Jeg tenkte å komme med en skriftlig uttalelse i dag, har vært litt hektisk så ikke rukket dette enda. Men, 
det blir. 
  
Mvh 
  
Heidi Flack Welve 
Hovedverneombud 
Mail: heidi.welve@Selbu.kommune.no <mailto:heidi.welve@Selbu.kommune.no> 
Tlf: 73816771 
  
Vi gjør oppmerksom på at journalpliktig e-post blir registrert i vårt arkivsystem 
  
  
Fra: Einar Sandlund [<mailto:Einar.Sandlund@konsek.no>]  
Sendt: tirsdag 17. mars 2020 13.29 
Til: Fuglem Gerd Joronn <Gerd.Fuglem@selbu.kommune.no 
<mailto:Gerd.Fuglem@selbu.kommune.no>>; Krogstad Kari <Kari.Krogstad@selbu.kommune.no 
<mailto:Kari.Krogstad@selbu.kommune.no>>; Kleven Tonje <Tonje.Kleven@selbu.kommune.no 
<mailto:Tonje.Kleven@selbu.kommune.no>>; Uthus Janne Ingveig <Janne.Uthus@selbu.kommune.no 
<mailto:Janne.Uthus@selbu.kommune.no>>; Welve Heidi Elisabeth Flack 
<Heidi.Welve@selbu.kommune.no <mailto:Heidi.Welve@selbu.kommune.no>> 
Emne: Re: Invitasjon til kontrollutvalgets møte 18.03.20 , innspill til risiko- og vesentlighet, plan for 
forvaltningsrevisjon  
  
Hei! 
  
KU-møte i morgen er avlyst og utsatt inntil videre pga. Koronasituasjonen. Se også Konsek.no. 
  
Mvh 
Einar Sandlund 
Sekr. Selbu KU 
  
Last ned Outlook for iOS 
<https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Faka.ms%2Fo0ukef&data
=02%7C01%7CHeidi.Welve%40selbu.kommune.no%7C053f9d1125cc4b4aeba608d7ca70c57f%
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Fra: Fuglem Gerd Joronn <Gerd.Fuglem@selbu.kommune.no 
<mailto:Gerd.Fuglem@selbu.kommune.no>> 
Sendt: Tuesday, March 17, 2020 1:24:57 PM 
Til: Krogstad Kari <Kari.Krogstad@selbu.kommune.no <mailto:Kari.Krogstad@selbu.kommune.no>>; 
Kleven Tonje <Tonje.Kleven@selbu.kommune.no <mailto:Tonje.Kleven@selbu.kommune.no>>; Uthus 
Janne Ingveig <Janne.Uthus@selbu.kommune.no <mailto:Janne.Uthus@selbu.kommune.no>>; Welve 
Heidi Elisabeth Flack <Heidi.Welve@selbu.kommune.no <mailto:Heidi.Welve@selbu.kommune.no>> 
Kopi: Einar Sandlund <Einar.Sandlund@konsek.no <mailto:Einar.Sandlund@konsek.no>> 
Emne: SV: Invitasjon til kontrollutvalgets møte 18.03.20 , innspill til risiko- og vesentlighet, plan for 
forvaltningsrevisjon  
  
Hei. 
Jeg har fått henvendelser ang. møte i kontrollutvalget - møte er utsatt - ny innkalling kommer 
  
Mvh 
Gerd Fuglem 
  
Fra: Fuglem Gerd Joronn  
Sendt: mandag 9. mars 2020 12:47 
Til: Krogstad Kari <Kari.Krogstad@selbu.kommune.no <mailto:Kari.Krogstad@selbu.kommune.no>>; 
Kleven Tonje <Tonje.Kleven@selbu.kommune.no <mailto:Tonje.Kleven@selbu.kommune.no>>; Uthus 
Janne Ingveig <Janne.Uthus@selbu.kommune.no <mailto:Janne.Uthus@selbu.kommune.no>>; Welve 
Heidi Elisabeth Flack <Heidi.Welve@selbu.kommune.no <mailto:Heidi.Welve@selbu.kommune.no>> 
Kopi: 'Einar Sandlund' <Einar.Sandlund@konsek.no <mailto:Einar.Sandlund@konsek.no>> 
Emne: VS: Invitasjon til kontrollutvalgets møte 18.03.20 , innspill til risiko- og vesentlighet, plan for 
forvaltningsrevisjon  
  
Oversendes etter avtale med Konsek Trøndelag IKS 
  
Mvh 
Gerd Fuglem 
  
Fra: Einar Sandlund <Einar.Sandlund@konsek.no <mailto:Einar.Sandlund@konsek.no>>  
Sendt: torsdag 5. mars 2020 10:40 
Til: Fuglem Gerd Joronn <Gerd.Fuglem@selbu.kommune.no 
<mailto:Gerd.Fuglem@selbu.kommune.no>> 
Kopi: arnstein.troite@gmail.com <mailto:arnstein.troite@gmail.com>; Amundsen Stig Roald 
<Stig.Roald.Amundsen@selbu.kommune.no <mailto:Stig.Roald.Amundsen@selbu.kommune.no>> 
Emne: Invitasjon til kontrollutvalgets møte 18.03.20 , innspill til risiko- og vesentlighet, plan for 
forvaltningsrevisjon  
  
Ber om at nedenforstående invitasjon og vedleggene til denne mailen sendes til 
hovedtillitsvalgte, ?(de mest sentrale er kanskje Fagforbundet, Utdanningsforbundet, 
Sykepleierforbundet, Delta  og Nito,) og hovedverneombud. 
  
Ta for all del kontakt med meg om det er noe! 



  
  
Mvh 
Einar Sandlund 
Seniorrådgiver 
Konsek Trøndelag IKS 
Telefon: 938 97 555 
www.konsek.no 
<https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.konsek.no%2F&data
=02%7C01%7CHeidi.Welve%40selbu.kommune.no%7C053f9d1125cc4b4aeba608d7ca70c57f
%7Ccbbbfbd1756a4afb9ae92932c38fdf05%7C0%7C0%7C637200458023705363&sdata=jQyH
xGVJMY98G%2Btnqefn70%2B%2Bh7O24%2Fd%2BvMVDUj942eQ%3D&reserved=0> 
  

 
  
  
  
Hovedtillitsvalgte  
Hovedverneombud 
  
Kontrollutvalget inviterer med dette hovedtillitsvalgte  og hovedverneombudet for å gi innspill til 
plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024. Møtet finner sted  18.03.20 kl. 10.30, sted 
Kommunetyresalen 
  
Kontrollutvalget er kommunestyrets kontrollorgan og har blant annet ansvar for at det 
gjennomføres forvaltningsrevisjon. Hensikten med forvaltningsrevisjon er å bidra til forbedring av 
kommunens virksomhet. Forvaltningsrevisjon er en form for evaluering av offentlige tjenester og 
kan brukes for å undersøke alle kommunens tjenester eller tjenesteområder. 
Forvaltningsrevisjon kan også gjennomføres i kommunalt eide selskaper. Gjennom 
forvaltningsrevisjon kan man også undersøke virkningen av spesielle satsninger, eller forhold 
som av ulike grunner er vesentlige for kommunen.  

Får at kontrollutvalgets arbeid skal være mest mulig målrettet prøver utvalget å komme fram til 
områder der det er størst risiko for manglende måloppnåelse, lav effektivitet, brudd på politiske 
vedtak eller brudd på lov- og regelverk. I forkant av møtet har revisjonen lagd en risiko- og 
vesentlighetsvurdering, som sammen med informasjonen fra møtet blir lagt til grunn for plan for 
forvaltningsrevisjon 2020-2024. Revisjonens risiko- og vesentlighetsvurdering, samt 
rådmannens utfordringsdokument er vedlagt. 

For å identifisere disse områdene ønsker kontrollutvalget å få innspill til den kommende planen. 

Utvalget ønsker at du forbereder deg til å holde et innlegg på om lag 3 minutter med 
utgangspunkt i følgende spørsmål: 

   
På hvilke områder er det risiko for at kommunen ikke  

a. Når politisk vedtatte målsettinger? 

b. Oppfyller lovkrav? 



c. Driver effektivt? 

  
Det er en fordel om du drøfter spørsmålene med plasstillitsvalgte/verneombudene på 
virksomhetene. Hvis du er forhindret fra å møte kan du gjerne svare skriftlig på spørsmålene. 
Send i så fall svarene til undertegnede. 

Møtet er lagt opp som følger: 
  
Kl. 08.30 - 9.00:  Sektorsjef oppvekst, sektorsjef  helse og sosial, samt leder hovedutvalg helse 
og oppvekst (for at de skal rekke HU-møte kl. 10.00) 
Kl. 09.00 - 09.45: Rådmann, virksomhetsleder bygg og eiendom, virksomhetsleder Jan Erik 
Marstad, evt. sentrale stabsledere rådmannen ønsker å ha med 
Kl. 09.45 - 10.30: Ordfører,  Leder hovedutvalg samf.utv., gruppelederne i kommunestyret 
Kl. 10.30 - 11.15: Hovedtillitsvalgte og hovedverneombud 
  
  
Ta kontakt dersom du har spørsmål om møtet.  
  
Jeg ber om tilbakemelding på invitasjonen. 
  
  
Mvh 
Einar Sandlund 
Seniorrådgiver 
Konsek Trøndelag IKS 
Telefon: 938 97 555 
www.konsek.no 
<https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.konsek.no%2F&data
=02%7C01%7CHeidi.Welve%40selbu.kommune.no%7C053f9d1125cc4b4aeba608d7ca70c57f
%7Ccbbbfbd1756a4afb9ae92932c38fdf05%7C0%7C0%7C637200458023705363&sdata=jQyH
xGVJMY98G%2Btnqefn70%2B%2Bh7O24%2Fd%2BvMVDUj942eQ%3D&reserved=0> 
  

 
  



       
Innspill til plan for eierskapskontroll 2020-2024  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Selbu kommune 09.09.2020 19/20 
 
Saksbehandler Helene Hvidsten 
Arkivkode FE - 037, TI - &30 
Arkivsaknr 20/263 - 1 
 
Forslag til vedtak 
 

1. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram et utkast 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 sette opp følgende områder i plan for eierskapskontroll 2020-2024: 

 
• ….. 

 
 
Vedlegg 
Eierstrategi for Selbu kommmune 
Revisors risiko- og vesentlighetsvurdering, eierskap 
 
Saksopplysninger 
Vi viser til kontrollutvalgets sak 02/20, der kontrollutvalget fattet følgende vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget slutter seg til skissert opplegg beskrevet i saksfremlegget. 
2. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge SA til neste møte den 18.03.20  utarbeide 

en helthetlig risikovurdering 2019-2023. Dokumentet utarbeides innenfor en 
ressursramme på 60 timer og oversendes sekretariatet innen 02.03.20.  

3. Sekretariatet i samarbeid med KU-leder utarbeider opplegg og invitasjon til møtet i 
pkt. 2. 

Risiko- og vesentlighetsvurderinger på eierskap er vedlagt. Hensikten med risiko- og 
vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for eierskapskontroll.  
Kommunens eierskapsmelding er også vedlagt.  
 
Kommunens eierrepresentant (ordføreren) stiller i møtet for å gi ytterligere innspill på risiko i 
ulike selskaper hvor kommunen har eierskap. Risiko- og vesentlighetsvurdering, eiermelding 
og ordførers innspill skal gi kontrollutvalget informasjon om risiko ved ulike eierskap, for at 
det skal bli enklere for utvalget å bestemme hvilke eierskap de skal sette opp i planen. 
 
Vurdering 
På bakgrunn av informasjon som er kommet frem i møtet bør kontrollutvalget bestemme 
hvilke selskap de ønsker prioritert i planen.  
 
Det er lagt opp til at planen skal vedtas av kontrollutvalget i neste møte. 
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Miljø og klima  

Tabell 24. Energi 

Energi 
Selbu 

KOSTRA- 
gruppe 1  

Landet 
uten Oslo 

2016 2017 2018 2018 2018 
Energibruk pr. m2 kommunalt eid bygg (kWh) 131 161 169 141 154 
Andel fornybarforbruk av totalforbruk 99 100 99 98 95 

Kilde: SSB 

Tabell 24 viser at kommunen har noe høyere energiforbruk per m2 enn KOSTRA-gruppa og 

landet utenom Oslo, mens nesten all energien er fornybar energi. 

Selbu kommune har en klima- og energiplan fra 2009. Ifølge planstrategien for 2016-2019 

skulle det utarbeides en ny klima- og miljøplan, men dette blir trolig ikke gjort i planperioden. 

(Årsmelding 2018) Det er ingen store utfordringer på området i dag, men kommunen kan hele 

tiden bli bedre. 

I utfordringsdokumentet (2016) opplyses det at det i periode 2012-2016 er innvilget 450 

dispensasjoner fra motorferdselsloven §5c (kjøring av bagasje til hytte) samt andre 

dispensasjoner i tillegg. Videre presiseres det at det bør utarbeides konkrete retningslinjer for 

tildeling av løyver i forkant av neste tildelingsperiode. 

4.3 Selskaper hvor kommunen har eierinteresser 
En oppsummering av risikovurderingene i forhold til eierskap er vist i figur 8. 

 

Figur 8. Risikovurdering eierskap 

 

Kommunestyret behandlet 27.06.2016 en sak om Selbu kommunes eierstrategi for forvaltning 

og oppfølging av kommunenes eierinteresser i eksterne selskaper og vedtok at kommune-

styret hvert år skal få seg forelagt en sak med orientering om kommunens eierengasjement i 

Selbu Vekst AS

Selbu Næringsselskap KF

Sifa AS

Selbu Energiverk AS 

Andre selskaper
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kommunes heleide selskap samt de selskap hvor kommunene har aksjemajoriteten. Videre at 

det årlig skal fremmes en sak med oversikt over alle kommunens eierforhold for 

kommunestyret.  

I kommunestyremøtet 28.06.2019, sak52-54/2019, behandlet kommunestyret: 

 Eierskapsmelding Selbu-Trykk AS, 100 prosent eierandel 

 Eierskapsmelding for Selbu Vekst AS, 24,04 prosent eierandel 

 Eierskapsmelding for SIFA AS, 50,353 prosent eierandel 

Eierskapsmelding for Selbu Energiverk AS (100 prosent eierandel) ble behandlet i 

formannskapet 27.08.2019. I saksframlegget går det fram at eierskapsmeldingen ikke har vært 

lagt fram hvert år.  

Kommunen har et kommunalt foretak. Det er Selbu Næringsselskap KF. 

Selbu kommune er medlem i følgende interkommunale selskaper: 

 Innherred Renovasjon IKS 

 Kontrollutvalgssekretariatet i Midt-Norge IKS 

 IKA Trøndelag IKS 

 Midt-Norge 110-sentral IKS 

Selbu kommune er medlem i Revisjon Midt-Norge SA 

I www.proff.no finner revisor at Selbu kommune også har følgende eierandeler: 

 Årsøya Fritidspark AS, 38,66% 

 Siva Selbu eiendom AS, 33,333% 

 Tydal Skisenter AS 4,63 % 

 Havernesset Eiendom AS, 4% 

 Trønderenergi AS 1,423% 

 Norbit Ems AS, 1% 

 Norservice Holdning AS, 0,8% 

 Usma Kraft AS, 0,575% 

 Kommunekraft AS, 0,0313% 

 Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS, 0,217% 
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4.3.1 Eierskapskontroll 

Selbu kommune har en egen eierstrategi fra 2016 og eierskapsmelding for selskaper hvor 

kommunen har store eierandeler. Selskapsvise eiermeldinger gir informasjon til eierne og 

behovet for eierskapskontroller blir mindre.  

En eierskapskontroll handler om hvordan kommunen utøver eierskapet sitt og hvordan 

kommunen bruker årsmøter/generalforsamlinger til å utøve eierskapet. En viktig del av 

eierskapet er å velge et styre for selskapene og hvordan styrene settes sammen med tanke 

på for eksempel kompetanse og kjønn, samt følge opp og vurdere styrets arbeid.  

4.3.2 Forvaltningsrevisjon i selskaper 

Organiseringen av næringsarbeidet i Selbu med samarbeid mellom Selbu kommune, Selbu 

Vekst AS og Selbu Næringsselskap KF kan være relevant for forvaltningsrevisjon. I slike 

samarbeid kan det finnes risikoer knyttet til ulike interesser. 

Selbu kommune har store eierinteresser SIFA AS og er eneeier i Selbu Energiverk AS. 

Kommunalt eierskap i disse selskapene setter spesielle krav til blant annet offentlighet, arkiv 

og saksbehandling som kan være forbundet med risiko. 
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Eventuelt  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Selbu kommune 09.09.2020 20/20 
 
Saksbehandler Helene Hvidsten 
Arkivkode FE - 033, TI - &17 
Arkivsaknr 20/313 - 2 
 
Forslag til vedtak 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
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