Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Grong kommune
Arkivsak:

20/396

Møtedato/tid:
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Formannskapssalen, kommunehuset

Møtet avvikles for åpne dører, i tråd med kommuneloven § 11-5.
Forfall og spørsmål om habilitet meldes til Konsek Trøndelag IKS v/ Jorunn Sund
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Vigdis Linmo (sign.)
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Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Grong kommune

Møtedato
17.09.2020

Saknr
14/20

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 217, TI - &30
Arkivsaknr
20/9 - 7
Forslag til vedtak
Kontrollutvalget slutter seg til plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 og sender den til
kommunestyret for videre behandling.
Forslag til innstilling til kommunestyret
1. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024.
2. Kontrollutvalget gis myndighet til å foreta endringer i planperioden.
Vedlegg
Plan forvaltningsrevisjon Grong
Andre saksopplysninger – ikke vedlagt
1. Kontrollutvalgets sak 7/20
2. Kontrollutvalgets sak 13/20

Saksopplysninger
Kontrollutvalget skal påse at det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens virksomhet og
av selskaper kommunen har eierinteresser i. Forvaltningsrevisjonene skal følge en plan, som
kontrollutvalget skal lage i løpet av det første året etter at det er konstituert. Planen skal iht.
kommuneloven vedtas av kommunestyret.
Kommunen har årlig ca 250 timer til rådighet til forvaltningsrevisjon, eierskapskontroll og
andre undersøkelser hos Revisjon Midt-Norge SA. Sett over en fireårsperiode utgjør dette ca
1000 timer. Gjennomsnittlig antall timer pr. forvaltningsrevisjon er ca 300 timer, og
eierskapskontroller ca. 100 timer.
Risiko- og vesentlighetsvurderingene skal bidra til å sikre at kommunens ressurser til
kontrollarbeid blir brukt mest mulig målrettet. Planen bygger på risiko- og
vesentlighetsvurderinger som er utført av kommunens revisor Revisjon Midt-Norge SA og de
innkomne innspill.

Innkomne innspill ble behandlet av kontrollutvalget i møtet den 25.06.20, sak 13/20.
Kontrollutvalget fattet slikt vedtak i saken:
1. «Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram et utkast til plan for
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forvaltningsrevisjon til neste møte, basert på revisors risiko- og
vesentlighetsvurdering og de innspill som er kommet frem i møtet
2. Kontrollutvalget vil prioritere følgende områder/tema:
a. Barnevern
b. Offentlige anskaffelser
c. Teknisk drift
d. Oppvekst
e. ……»
Det vedlagte planutkastet angir et prioritert forslag til hvilke tjenesteområder og selskaper
som skal undersøkes i planperioden. Dersom det er ønskelig med forvaltningsrevisjon i
selskaper med flere eiere er det hensiktsmessig denne blir samordnet med de øvrige eiere.
Områdene som vurderes å ha høyest risiko og vesentlighet er prioritert og nærmere
beskrevet i den vedlagte planen.
Vurdering
Det vedlagte planforslag er utarbeidet i samsvar med kontrollutvalgets prioriteringer.
På bakgrunn av de foreliggende opplysninger anbefales det at dispensasjoner ved
byggesaker vurderes pånytt etter at nytt planverk har kommet på plass og har fått virke en
stund.
Kommunedirektøren gir i sitt innspill uttrykk for at «NAV omstiller til vertskommune for Indre
Namdal fra 1/6-2020. Har lagt opp til en prosess der utfordringer og målsettinger skal
gjennomarbeides. Mener derav at sammenslåing kan gjøre tjenesten bedre. I en slik prosess
vil en forvaltningsrevisjon ikke avdekke reelle utfordringer, og gi organisasjonen unødig
belastning. Bedre at det komme etter sammenslåingen er realisert og godt satt fra 2021»
Det anbefales at sosialområdet vurderes pånytt etter at ny organisering av NAV har satt seg.
Kommunens økonomi har svært stor betydning for kommunens tjenesteproduksjon. Dette
betyr at dette temaet vil veie tungt mht. risiko og vesentlighetsvurderinger. Et prosjekt knyttet
til driftsøkonomi og driftseffektivitet bør derfor vurderes i løpet av planperioden.
Revisor peker på at det fortsatt er omstillingsbehov og det vil være en løpende utfordring å
beholde og utvikle kvaliteten i tjenestetilbudet. Revisor peker også på at det er risiko knyttet
til gjennomføring av omstillingsprosessen og måloppnåelse grunnet usikkerhet knyttet til lavt
nivå på inntekts og formuesskatt, usikkerhet omkring flere inntektsposter og utgiftsposter.
Kommunen selv mener at de har både struktur og kultur til en slik omstilling, administrativt og
politisk, men de også er usikre mht. dette.
Gitt at kommunens økonomi har så stor betydning for kommunens tjenesteproduksjon veier
dette temaet tungt mht. risiko og vesentlighetsvurderingene. Et prosjekt vedrørende
driftsøkonomi og driftseffektivitet bør derfor vurderes i løpet av planperioden.
Plan for forvaltningsrevisjon skal vedtas av kommunestyret selv. Vi anbefaler at
kontrollutvalget tiltrer forslaget til vedtak og sender saken til kommunestyret for videre
behandling.
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Plan for
forvaltningsrevisjon
2020-2024
Grong kommune
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Om forvaltningsrevisjon1
Kontrollutvalget skal påse at det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens virksomhet og
av selskaper kommunen har eierinteresser i. Forvaltningsrevisjon er systematiske
vurderinger av økonomi, produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra
kommunestyrets vedtak.

Plan for forvaltningsrevisjon
Forvaltningsrevisjon er et sentralt virkemiddel i kontrollarbeidet, det er også det mest
kostnadskrevende. Forvaltningsrevisjon bør av den grunn brukes mest mulig planmessig og
målrettet. For å finne fram til områdene med høyest risiko er planen basert på revisors risikoog vesentlighetsvurderinger. I tillegg har kontrollutvalget fått innspill fra administrativ og
politisk ledelse, hovedtillitsvalgte og hovedverneombudet.
Kontrollutvalget har arbeidet med planen våren 2020. Risikobildet i kommunen vil vanligvis
endre seg over tid, derfor kan behovet for enkelte av de prioriterte forvaltningsrevisjoner falle
bort. For å ta høyde for eventuelle endringer har kontrollutvalget prioritert flere områder enn
det har ressurser til å gjennomføre. Kontrollutvalget vil vurdere om det er nødvendig å rullere
planen midt i planperioden.

Ressurser
I fireårsperioden 2020-2024 disponerer kontrollutvalget 1000 timer til forvaltningsrevisjon,
eierskapskontroll og andre undersøkelser.

Gjennomføring og rapportering
Forvaltningsrevisjonene gjennomføres av kommunens revisor, Revisjon Midt-Norge SA, etter
bestilling fra kontrollutvalget. Kontrollutvalget godkjenner revisors prosjektplan før oppstart.
Etter fullført forvaltningsrevisjon rapporterer revisor til kontrollutvalget. Kontrollutvalget legger
rapporten fram for kommunestyret med forslag til vedtak.
Kontrollutvalget har ansvar for å påse at kommunestyrets vedtak blir fulgt opp og rapportere
om oppfølgingen til kommunestyret 2. Rapporteringen skjer vanligvis gjennom
kontrollutvalgets årsrapport, men kan i enkelte tilfeller gå som egen sak til kommunestyret.

Prioriterte områder for forvaltningsrevisjon
Kontrollutvalgets prioriteringer fremgår av oversikten på neste side.
Forslag til spørsmål/vinkling/innretningen er ment som eksempler og vil ikke være ikke
bindende for kontrollutvalget ved faktiske bestillinger til revisor.

1
2

Jf. kommuneloven §§ 23-2 c og 23-3.
Jf. forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 5.
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Prioritert område/selskap
1. Barnevern og PPT

2. Offentlige
anskaffelser
3. Teknisk drift
4. Oppvekst
Driftsøkonomi,
driftseffektivitet

Forslag til spørsmål/vinkling/innretning
* Gis rett hjelp til rett tid - Vurdere informasjonsflyt og
samspill mellom de ulike enhetene innenfor
oppvekstområdet.
* Vurdere drift og driftsøkonomi
* Etterleves regelverket for offentlige anskaffelser?
* Evaluerer kommunen inngåtte innkjøpsavtaler og hvordan
de brukes?
* Evaluere kvaliteten på kommunens saksbehandling
* Evaluere kommunens arbeid med tilsyn og
ulovlighetsoppfølging
Vurdere kvaliteten i grunnskolen og peke på eventuelle
forbedringspunkter.
Vurdere driftsøkonomi og driftseffektivitet mht.
kjernevirksomhetene.
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Revisjonsuttalelse forenklet etterlevelseskontroll
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Grong kommune

Møtedato
17.09.2020

Saknr
15/20

Saksbehandler Einar Sandlund
Arkivkode
FE - 037, TI - &30
Arkivsaknr
20/10 - 12
Forslag til vedtak
Revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av lov om offentlige anskaffelser tas til
orientering.
Vedlegg
Revisjonsuttalelse 2019 - Forenklet etterlevelse
Saksopplysninger
Revisor har utført et attestasjonsoppdrag om kommunens etterlevelse av bestemmelser og
vedtak for økonomiforvaltningen på følgende områder:
Kontroll av etterlevelse av reglene om anskaffelsesprotokoll i kommunens interne regelverk
hvor vi kontrollerer om kommunen
1. Foretar sine innkjøp basert på konkurranse
2. Dokumenterer innkjøpene med anskaffelsesprotokoll eller lignende.
Anskaffelsesloven gjelder innkjøp over kr. 100.000.-. Innkjøp over 1,3 mill.kr skal kunngjøres
i Doffin. Innkjøp skal baseres på konkurranse og prosessen skal dokumenteres.
Revisor har foretatt 3 stikkprøver fra leverandørreskontro og 3 fra investeringsprosjektene.
Utføring av et attestasjonsoppdrag med moderat sikkerhet innebærer å utføre handlinger for
å innhente bevis for at bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen etterleves. Typen,
tidspunktet for og omfanget av de valgte handlingene har vært gjenstand for revisors skjønn.
Moderat sikkerhet har klart lavere sikkerhetsgrad enn betryggende sikkerhet og gir derfor
ikke uttrykk for samme nivå av sikkerhet som i en revisjonsberetning.
Basert på de utførte handlingene og innhentede bevis har ikke revisor blitt oppmerksomme
på noe som gir grunn til å tro at kommunen ikke i det alt vesentlige har etterlevd
bestemmelsene om konkurranse og dokumentasjon som gjelder for konkurranse og bruk av
anskaffelsesprotokoll.
Vurdering
Sekretariatet viser til de vurderinger og den konklusjon revisor har gjort. Ut fra det anbefales
kontrollutvalget å ta attestasjonsuttalelsen til orientering.
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Budsjettkontroll kontrollarbeidet pr 1. september
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Grong kommune

Møtedato
17.09.2020

Saknr
16/20

Saksbehandler Liv Tronstad
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
20/4 - 3
Forslag til vedtak
Kontrollutvalget tar budsjettkontroll pr. 01.09.2020 til orientering.
Vedlegg
Budsjettkontroll pr 1. september 2020
Saksopplysninger
For å holde kontrollutvalget godt informert om sin økonomiske status legges det herved fram
en økonomisk oversikt pr 1. september 2020.
Regnskapet for kontrollutvalgets ansvarsområde viser samlet et stort underforbruk iht til
budsjett 2020. Mye av dette skyldes Covid 19. Pga pandemien har et møte i utvalget blitt
avviklet som fjernmøte via Teams. Det har ikke vært mulig å delta på kurs og konferanser
som planlagt. Noe som også har påvirket kjøre og diettgodtgjøringen, skyss og reiseutgifter.
Vurdering
Kontrollutvalget kan ta budsjettkontrollen til orientering.
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Budsjettkontroll pr 1. september 2020
Konto Tekst
Utgifter
10802 Ledergodtgjøring
(kr 13000 pr år)
10803 Møtegodtgjørelse
(400 kr pr møte pr medlem, (4 møter 5 personer))
10804 Tapt arbeidsfortjeneste
(3000 leg., 1000 uleg., 500 uten jobb )
10990 Arbeidsgiveravgift
11001 Faglliteratur/Tidsskrift
(5 abonnement på tidsskriftet Kommune- revisoren)
11151 Bevertning
11250 Refusjon utgifter
11500 Kursavgifter og oppholdsutgifter
11600 Kjøre og diettgodtgjørelse
(Kjøregodtgjørelse til møter)
11700 Skyss og reiseutgifter
(Andre reiseutgifter)
11650 Diverse kontingenter/Lisenser
(Medlemskap i FKT)
Sum kontrollutvalget
13750 Kjøp av tjenester fra Konsek Trøndelag IKS
14290 Merverdigavgift
Inntekter
17290 Komp. Merverdiavgift drift
Sum kontrollutvalget og sekretariatet
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Forbr.
Budsj.2020 1.sept

Rest

13 000

8 667

4 333

12 000

3 200

10 000

0

3 000
3 000

391
2 125

8 800
0
10 000
0
2 609
875

10 000
15 000
22 000
10 000

0
0
0
279

10 000

690

0

3 500

108 000

18 851

10 000
15 000
22 000
9 721
0
9 310
0
-3 500
0
89 149

210 000
4 000

105 000
83

105 000
3 917

-4 000

-83

-3 917

318 000

123 851

194 149
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Budsjett kontrollarbeidet 2021 Økonomiplan 2021-2024
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Grong kommune

Møtedato
17.09.2020

Saknr
17/20

Saksbehandler Liv Tronstad
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
20/4 - 2
Forslag til vedtak
Kontrollutvalget slutter seg til forslag til driftsbudsjett for 2021 for kontrollarbeidet i
kommunen med en total ramme på kr 885.500, med forbehold om endringer etter
årsmøtevedtaket i Revisjon Midt-Norge.
Kontrollutvalget står fritt til å omdisponere budsjettrammen innenfor de rammer kommunens
reglement setter, og eventuelle andre kontraktsrettslige forpliktelser kommunen har.
Budsjettforslaget tar ikke høyde for ekstraordinære ressursbehov i kontrollsammenheng.
Forslaget oversendes kommunestyret for videre behandling i samsvar med § 2 i forskrift om
kontrollutvalg og revisjon.
Vedlegg
Budsjettforslag 2021 med økonomiplan 2021
Saksopplysninger
Saksbehandling og saksgang for budsjettet for kontrollarbeid går fram av § 2 i forskrift om
kontrollutvalg og revisjon.
Forskriften pålegger kontrollutvalget å utarbeide forslag til budsjett for kontrollarbeidet i
kommunen. Forslaget skal følge innstillingen til kommunens årsbudsjett til kommunestyret.
Utvalgets ansvar og oppgaver er i det alt vesentlige lovregulert. Utvalgets ansvarsområde
kan deles inn i tre områder, kontrollutvalgets egen aktiviteter, kjøp av sekretariatstjenester og
kjøp av revisjonstjenester.
Kontrollutvalgets egen drift
Under fellesnevner lønn inngår bl.a. fast årlig ledergodtgjørelse, møtegodtgjørelse, erstatning
for tapt arbeidsfortjeneste, reiseutgifter og tilhørende sosiale kostnader.
Satsene for godtgjøring til folkevalgte fastsettes av kommunestyret. Iht reglement/forskrift for
kommunen skal leder for kontrollutvalget godtgjøres med kr 13.000 pr år og medlemmer
godtgjøres med kr 400,- pr møte. Erstatning for tapt arbeidsfortjenestene skiller mellom
legitimert, ulegitimert og uten jobb. Det erstattes hhv med maks kr 3.000,- , kr 1000,- og
500.- pr møte.
Kontrollutvalget er et viktig organ, og utvalget må ha ressurser til opplæring og
videreutvikling. Det arrangeres både lokale og nasjonale kurs og konferanser som retter seg
mot kontrollutvalg. Ressurser til dette og tilhørende reiseutgifter er lagt inn i budsjettet.
I tillegg til deltagelse på kurs og konferanser er det også viktig at kontrollutvalget er engasjert
i kontrollarbeid og kan motta faglitteratur spesifikt rettet mot kontrollutvalget. Kommunen er
medlemmer i Forum for kontroll og tilsyn (FKT) samt abonnenter på kommunerevisoren utgitt
av Norges kommunerevisorforbund (NKRF). Dette er videreført i budsjettet.
Det er også satt av ressurser til bevertning på møter.
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Det legges opp til inntil 4 møter for kontrollutvalget i 2021, som er det samme som for 2020.
I økonomiplanen er det her brukt 2020 tall.
Kjøp av sekretariatstjenester
Kontrollutvalgets sekretariat, Konsek Trøndelag IKS (Konsek) utgjør kontrollutvalgets
operative ledd.
Konsek har ansvar for saksutredning og generell tilrettelegging for utvalgets arbeid.
Representantskapet i Konsek vedtok den 21. april 2020 budsjett for 2021 og økonomiplan
2021-2024. I dette er det bl.a. tatt hensyn til at 4 kommuner på Fosen ønsker å tre inn i
selskapet fra 1.1.2021. Her er det iht. økonomiplanen lagt inn en årlig økning på 3% pr år.
Kjøp av revisjonstjenester
Revisjon Midt-Norge SA er kommunens valgte revisor, og leverer både regnskapsrevisjon og
forvaltningsrevisjon. De har opplyst at beløpet for revisjonstjenester for 2021 og økonomiplan
2020-2024 blir fastsatt av årsmøte i oktober.2020.
I budsjettforslaget har en derfor tatt utgangspunkt i beløpet for revisjonstjenester for 2020, og
økonomiplan 2020-2024 som ble presentert for årsmøtet i april i år. Her er det iht.
økonomiplanen lagt inn en årlig økning på i overkant av 2% pr år
Vurdering
I kontrollarbeidet er de største postene kjøp av sekretariats- og revisjonstjenester; ellers
inneholder budsjettet poster for kontrollutvalgets egen drift.
Budsjettforslaget bygger på erfaring fra kontrollutvalgets egen aktivitet og tidligere
regnskapstall. Budsjettforslaget tar ikke høyde for ekstraordinære ressursbehov i
kontrollsammenheng. Kontrollutvalget legger fram et forslag til spesifisert budsjett for
kontrollarbeidet, og kommunestyret fastsetter den totale rammen
Kontrollutvalget står fritt til å omdisponere budsjettrammen innenfor de rammer kommunens
reglement setter og eventuelle andre kontraktsrettslige forpliktelser kommunen har
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Budsjettforslag 2021 med økonomiplan 2021-2024
Vedtatt
budsjett :
2020

Budsjett 2021 og Økonomiplan 2021-2024
2021
2022
2023
2024

Kontrollutvalget
Kjøp av tjenester fra Konsek Trøndelag IKS

108 000
210 000

109 500
217 000

109 500
223 000

109 500
229 500

109 500
236 500

Kjøp av tjenester fra Revisjon Midt-Norge SA
(endelig beløp fastsettes av årsmøte oktober 2020)
Sum kontrollarbeid

548 000
866 000

559 000
885 500

571 000
903 500

583 000
922 000

595 000
941 000
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Detaljbudsjett kontrollutvalget

Konto Tekst
10802 Ledergodtgjøring
(kr 13000 pr år)
10803 Møtegodtgjørelse
(400 kr pr møte pr medlem, (4 møter 5 medl.)
10804 Tapt arbeidsfortjeneste
(3000,- leg., 1000,- uleg., 500,- uten jobb)
10990 Arbeidsgiveravgift
11001 Faglitteratur/Tidsskrift
(5 abonnement på Kommune- revisoren)
11151 Bevertning
11250 Refusjon utgifter
11500 Kursavgifter og oppholdsutgifter
11600 Kjøre og diettgodtgjørelse
11700 Skyss og reiseutgifter
11650 Diverse kontingenter/Lisenser (FKT)
Sum kontrollutvalget

Vedtatt
Budsjett :
Budsjett 2021 og Økonomiplan 2021-2024
2020
2021
2022
2023
2024
13 000
13 000
13 000
13 000
13 000
12 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

3 000
3 000

3 000
3 000

3 000
3 000

3 000
3 000

3 000
3 000

10 000
15 000
22 000
10 000
10 000
0
108 000

10 000
15 000
22 000
10 000
10 000
3 500
109 500

10 000
15 000
22 000
10 000
10 000
3 500
109 500

10 000
15 000
22 000
10 000
10 000
3 500
109 500

10 000
15 000
22 000
10 000
10 000
3 500
109 500

13750 Kjøp av tjenester fra Konsek Trøndelag IKS
Sum kontrollutvalget og sekretariatet

210 000
318 000

217 000
326 500

223 000
332 500

229 500
339 000

236 500
346 000

Kjøp av tjenester fra Revisjon Midt-Norge SA
13750 (endelig beløp fastsettes av årsmøte oktober 2020)

548 000

559 000

571 000

583 000

595 000

866 000

885 500

903 500

922 000

941 000

Sum kontrollarbeid
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Referatsaker
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Grong kommune

Møtedato
17.09.2020

Saknr
18/20

Saksbehandler Torbjørn Berglann
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
20/396 - 2
Forslag til vedtak:
Referatsakene tas til orientering.
Vedlegg
Sak til kommunestyret - suppleringsvalg til kontrolltvalget
Møteprotokoll - suppleringsvalg til kontrollutvalget
Administrasjonen kan holde tilbake dokumenter fra politikerne
Kontrollutvalget kan kreve at kommunedirektøren stiller på møte
Den midlertidige fjernmøteforskriften forlenges ikke
Saksopplysninger
Disse referatsakene blir lagt fram i møtet:
1. Nyvalg til kontrollutvalget
2. Bernt svarer om:
a. Administrasjonens rett til å holde tilbake dokumenter fra politikerne
b. At kontrollutvalget kan kreve at kommunedirektøren stiller på møte
3. Muligheten for å ha fjernmøte i kontrollutvalget fjernes, hvis ikke
kommunestyret vedtar noe annet.
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Arkiv:
Arkivsaksnr.:
Saksbehandler:
Dato:

Grong kommune

033
19/6137-60
Britt Line Thomassen Wold
07.08.2020

SAKSFRAMLEGG
Utvalg

Møtedato

Grong kommunestyre
SUPPLERINGSVALG TIL KONTROLLUTVALGET FOR VALGPERIODEN 2019-2023
Vedlagte dokumenter:
Ingen.
Saksopplysninger:
Kjersti Kilskar (H) har i løpet av sommeren flyttet til annen kommune. Hun er da ikke lenger valgbar
for politiske verv i Grong kommune, og hun trer automatisk ut av sitt verv som medlem i
kontrollutvalget.
Etter dette består kontrollutvalget av 1 kvinne og 3 menn. 1. varamedlem er mann. For å fylle lovkrav
om 40 % representasjon av begge kjønn, kan ikke 1.vara rykke opp til fast plass i utvalget.
Det må derfor foretas suppleringsvalg til kontrollutvalget.
Vurdering:
Valgkomiteen drøftet saken i møte 20. august 2020. I utgangspunktet skal nytt medlem velges fra
samme «gruppering» som opprinnelig medlem, men dette lyktes ikke.
Valgkomiteens innstilling er at Elen Leksås (MDG) velges som nytt medlem i kontrollutvalget. Leksås
er forespurt om valget.
Valgkomiteens forslag til:
Som nytt medlem i kontrollutvalget for resterende del av valgperioden 2019-2023 velges Elen Leksås
(MDG).
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Arkiv:
Arkivsaksnr.:
Saksbehandler:
Dato:

Grong kommune

033
19/6137-60
Britt Line Thomassen Wold
07.08.2020

SAKSFRAMLEGG
Utvalg

Møtedato

Grong kommunestyre
SUPPLERINGSVALG TIL KONTROLLUTVALGET FOR VALGPERIODEN 2019-2023
Vedlagte dokumenter:
Ingen.
Saksopplysninger:
Kjersti Kilskar (H) har i løpet av sommeren flyttet til annen kommune. Hun er da ikke lenger valgbar
for politiske verv i Grong kommune, og hun trer automatisk ut av sitt verv som medlem i
kontrollutvalget.
Etter dette består kontrollutvalget av 1 kvinne og 3 menn. 1. varamedlem er mann. For å fylle lovkrav
om 40 % representasjon av begge kjønn, kan ikke 1.vara rykke opp til fast plass i utvalget.
Det må derfor foretas suppleringsvalg til kontrollutvalget.
Vurdering:
Valgkomiteen drøftet saken i møte 20. august 2020. I utgangspunktet skal nytt medlem velges fra
samme «gruppering» som opprinnelig medlem, men dette lyktes ikke.
Valgkomiteens innstilling er at Elen Leksås (MDG) velges som nytt medlem i kontrollutvalget. Leksås
er forespurt om valget.
Valgkomiteens forslag til:
Som nytt medlem i kontrollutvalget for resterende del av valgperioden 2019-2023 velges Elen Leksås
(MDG).
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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
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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.
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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.
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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.
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Eventuelt
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Grong kommune

Møtedato
17.09.2020

Saknr
19/20

Saksbehandler Torbjørn Berglann
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
20/396 - 1
Forslag til vedtak
Saken legges fram uten forslag til vedtak.
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Godkjenning av møteprotokoll
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Grong kommune

Møtedato
17.09.2020

Saknr
20/20

Saksbehandler Torbjørn Berglann
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
20/396 - 3
Forslag til vedtak
Møteprotokollen godkjennes.
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