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Henvendelse om manglende iverksetting av politisk vedtak  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Ørland kommune 03.09.2021 17/21 
 
Saksbehandler Torbjørn Berglann 
Arkivkode FE - 033 
Arkivsaknr 21/179 - 3 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering. 
 
Vedlegg 
Manglende iverksetteing av budsjettvedtak 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget har fått en henvendelse fra en innbygger om et budsjettvedtak som ble fattet 
i 2018 av Bjugn kommunestyre, men som pr. mai -21 ikke var iverksatt. Vedtaket gjelder 
vedlikehold av fergelemmene på Tarva og Dypfest. Vedtaket er videreført i de etterfølgende 
budsjettene i Ørland kommune. 

Kontrollutvalget kan ikke gi administrasjonen pålegg om å sette i verk tiltak. Kontrollutvalget 
går heller ikke inn i enkeltsaker, men tar et systemperspektiv. For eksempel gjennom å 
undersøke om administrasjonens rutiner fungerer sånn at arbeidet skjer i samsvar med lov- 
og regelverk og politiske vedtak. Kontrollutvalget kan likevel ta utgangspunkt i henvendelser 
om enkeltsaker og vurdere kommunens systemer.  

Kommunedirektøren kommer i møtet og vil redegjøre for status for den konkrete saken. Han 
vil også orientere om administrasjonens rutiner for å sikre at vedtak som fattes i politiske 
organer blir iverksatt.  

Vurdering 
Sekretariatet legger til grunn at kontrollutvalget tar redegjørelsen fra kommunedirektøren til 
orientering. Hvis kontrollutvalget likevel ønsker å undersøke saken nærmere, kan det 
eksempelvis bestille en undersøkelse av kommunens internkontroll for å sikre iverksetting av 
politiske vedtak.  
 
 



Fra: Knutsen Stine <Stine.Knutsen@orland.kommune.no> 
Sendt: 12. mai 2021 11:26 
Til: Torbjørn Berglann 
Emne: VS: Budsjettsak for 2019 - budsjettet i Bjugn Kommune. 
 
 
Fra: Postmottak Ørland  
Sendt: onsdag 12. mai 2021 11:09 
Til: Lund Laila Selnes <lailalund@broadpark.no <mailto:lailalund@broadpark.no>>; 
torbjørn.berglann@konsek.no <mailto:torbjørn.berglann@konsek.no> 
Emne: VS: Budsjettsak for 2019 - budsjettet i Bjugn Kommune. 
 
Også tatt inn på sak i ephorte - 21/2119 - saksbehandler Emil Raaen. 
 
Vennlig hilsen 

Stine Knutsen 
Arkivmedarbeider 
 

 
 
Mob: 988 58 385 
www.orland.kommune.no <http://www.orland.kommune.no/> 
 
Epost fra og til Ørland kommune er offentlig. Henvendelser som fører til saksbehandling arkiveres og blir 
dermed synlig på postlista <https://innsyn.fosendrift.no/Innsyn-ORL/registryentry>. 
 
 
Fra: Perodd Solberg <posol@online.no <mailto:posol@online.no>>  
Sendt: tirsdag 11. mai 2021 11:04 
Til: Postmottak Ørland <Postmottak@orland.kommune.no <mailto:Postmottak@orland.kommune.no>>; 
Myrvold Tom <Tom.Myrvold@orland.kommune.no <mailto:Tom.Myrvold@orland.kommune.no>>; 
Undertun Ogne <Ogne.Undertun@orland.kommune.no <mailto:Ogne.Undertun@orland.kommune.no>> 
Emne: Fwd: Budsjettsak for 2019 - budsjettet i Bjugn Kommune. 
 

 

  
Att; Kontrollutvalget i Ørland Kommune. 
  
  
  
Undertegnede var med i Bjugn Kommunestyre da budsjettet for 2019 ble vedtatt. En av 
postene var på kr.300000 til "vedlikehold"av fergelemmene på Dypfest og Tarva. I løpet av 
2019 ble det spurt om framdrifta. En hadde da en person som gjennomgikk framdrift av 
prosjekter i kommunen, men fergelemprosjektet var ikke da igangsatt. 
  
På budsjettet for 2020 vedtok også det nye kommunestyret i Ørland å bevilge kr.300000 til 



fergelemprosjektet. 
  
På høsten 2020 tok jeg kontakt med Kommunedirektør og spurte om status for prosjektet. 
Fikk formidlet hans fra svar som kom fra avd.ing og ansvarlig for prosjektet at noe var gjort 
og at man ventet på varer som var bestilt. 
  
Kommunestyret vedtok også i budsjettet for 2021 kr.300000 til "prosjektfergelemmer". 
Betyr det at når dette beløpet settes opp på nytt at påløpne kostnader i prosjektet ikke er 
betalt i 2020? 
  
Ber Kontrollutvalget medvirke til at ønskede prosjekt gjøres ferdig. 
Det ligger også et langt stag på Dypfest fergeleie som ikke skal være der, ønsker at det 
fjernes. 
  
  
Per Odd Solberg 
  
  
  
  
  
  



       
Bestilling av forvaltningsrevisjon - pleie- og omsorgstjenestene  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Ørland kommune 03.09.2021 18/21 
 
Saksbehandler Torbjørn Berglann 
Arkivkode FE - 216, TI - &58 
Arkivsaknr 21/241 - 1 
 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon av pleie- og omsorgstjenestene. 
2. Revisjon Midt-Norge bes utarbeide en prosjektplan i samsvar med innspill gitt i 

møtet. Planen sendes sekretariatet innen 26.10.2021 

 
Vedlegg 
Utdrag fra forskrift om en verdig eldreomsorg 
Utdrag fra kvalitetsforskriften 
 
Saksopplysninger 
Under behandling av sak 11/21 i kontrollutvalgets møte 03.06.21 kom det fram at 
kontrollutvalget ønsker å bestille en forvaltningsrevisjon med tema "tildeling av tjenester 
innen pleie og omsorgstjenesten". Det kom også fram at utvalget mener det er viktig å belyse 
tjenestekvaliteten i sektoren.   

Temaet «tildeling av pleie- og omsorgstjenester» står på kommunens plan for 
forvaltningsrevisjon og skal gjennomføres i 2023. Kontrollutvalget ønsker likevel å 
gjennomføre undersøkelsen nå.  

Kontrollutvalget har 550 timer årlig til disposisjon for forvaltningsrevisjon, eierskapskontroll og 
andre undersøkelser fra revisjonen. Det har brukt få revisjonsressurser i 2020 og 2021, 
derfor gjenstår 716 disponible timer til de nevnte undersøkelsene i 2021.  

Aktuelle tema for forvaltningsrevisjonen 
En forvaltningsrevisjon om tildeling av pleie- og omsorgstjenester kan ta utgangspunkt i 
kravene om hvordan saksbehandlingen skal være og som står i forvaltningsloven; søkeren 
skal få nødvendig veiledning, saken skal være så godt opplyst som mulig, vedtak skal 
grunngis og søkeren skal få informasjon om retten til å klage på vedtaket. Én del av 
forvaltningsrevisjonen kan gi svar på om kommunen oppfyller disse lovkravene og eventuelt 
andre bestemmelser i forvaltningsloven. 

Når det gjelder kvaliteten i tjenestene legger kvalitetsforskriften (vedlagt), 
verdighetsgarantien (vedlagt) og forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og 
omsorgstjenesten føringer for hva innbyggere og brukere kan forvente; 

− personer som får pleie- og somsorgstjenester skal få ivaretatt sine grunnleggende 
behov med respekt for det enkelte menneskets selvbestemmelsesrett, egenverd 
og livsførsel, 

− eldreomsorgen skal tilrettelegges slik måte at dette bidrar til en verdig, trygg og 
meningsfull alderdom, 

− virksomhetene skal drive en systematisk internkontroll og drive et kontinuerlig 
forbedringsarbeid.  

Revisjon Midt-Norge vil delta i møtet og ta imot innspill fra og gi råd til kontrollutvalget.  

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-10-28-1250


Vurdering 
Kontrollutvalgets omprioritering i plan for forvaltningsrevisjon er i samsvar med fullmakten 
som kommunestyret ga utvalget ved behandlingen av plan for forvaltningsrevisjon.  

Sekretariatet har skissert tre tema for undersøkelsen; saksbehandling/tildeling, kvalitet 
/tjenesteinnhold og internkontroll/kontinuerlig forbedring av tjenestene. Temaene er så 
omfattende at de hver for seg kunne være tema for en hel forvaltningsrevisjon. 
Kontrollutvalget bør derfor avgrense undersøkelsen og konkretisere den. Erfaringsmessig er 
det en fordel at kontrollutvalget leverer konkrete bestillinger til revisor. Sekretariatet anbefaler 
på denne bakgrunnen at kontrollutvalget drøfter mulige risikoområder i tjenestene og 
kommer fram til hva det ønsker å undersøke nærmere. Kontrollutvalgets medlemmer kan 
også foreslå konkrete spørsmål til undersøkelsen.  
 
 



Utdrag fra forskrift om en verdig eldreomsorg (verdighetsgarantien) 

§ 1.Formål og virkeområde 

Forskriften har som formål å sikre at eldreomsorgen tilrettelegges på en slik måte at dette bidrar til 
en verdig, trygg og meningsfull alderdom. 

Forskriften gjelder den eldreomsorg som ytes i medhold av helse- og omsorgstjenesteloven. 
Forskriften får anvendelse uavhengig av hvor tjenesten utføres. Forskriften klargjør hvordan 
tjenestetilbudet skal utformes for å sikre retten til nødvendige helse- og omsorgstjenester og et 
verdig tjenestetilbud. 

§ 2.Tjenestens verdigrunnlag 

De kommunale pleie- og omsorgstjenestene skal legge til rette for en eldreomsorg som sikrer den 
enkelte tjenestemottaker et verdig og så langt som mulig meningsfylt liv i samsvar med sine 
individuelle behov. 

§ 3.Tjenestens innhold 

Tjenestetilbudet skal innrettes i respekt for den enkeltes selvbestemmelsesrett, egenverd og 
livsførsel og sikre at medisinske behov blir ivaretatt. For å oppnå disse målsettingene skal 
tjenestetilbudet legge til rette for at følgende hensyn ivaretas: 

a) En riktig og forsvarlig boform ut fra den enkeltes behov og tilstand. 
b) Et variert og tilstrekkelig kosthold og tilpasset hjelp ved måltider. 
c) Et mest mulig normalt liv, med normal døgnrytme og adgang til å komme ut, samt nødvendig 

hjelp til personlig hygiene. 
d) Tilby samtaler om eksistensielle spørsmål. 
e) Lindrende behandling og en verdig død. 
f) Å bevare eller øke sin mulighet til å fungere i hverdagen. Omsorgen skal bidra til habilitering 

og rehabilitering. 
g) Faglig forsvarlig oppfølging av lege og annet relevant personell, som sikrer kontinuitet i 

behandlingen. 
h) Tilby eldre som bor på helseinstitusjon enerom. 
i) at par som ønsker det skal kunne bo sammen. 

 



Utdrag fra kvalitetsforskriften  

§ 1.Formål 

Forskriften skal bidra til å sikre at personer som mottar pleie- og omsorgstjenester etter 
kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven får ivaretatt sine grunnleggende behov med 
respekt for det enkelte menneskets selvbestemmelsesrett, egenverd og livsførsel. 

§ 2.Virkeområde 

Forskriften kommer til anvendelse ved kommunens gjennomføring av pleie- og omsorgstjenester, 
uavhengig av hvor tjenesten utføres. Dersom deler av disse tjenestene utføres av private, skal 
kommunen ved avtale sikre seg at denne forskriften også blir fulgt i den private partens utførelse av 
tjenestene. 

§ 3.Oppgaver og innhold i tjenestene 

Kommunen skal etablere et system av prosedyrer som søker å sikre at: 

− tjenesteapparatet og tjenesteyterne kontinuerlig tilstreber at den enkelte bruker får de 
tjenester vedkommende har behov for til rett tid, og i henhold til individuell plan når slik 
finnes 

− det gis et helhetlig, samordnet og fleksibelt tjenestetilbud som ivaretar kontinuitet i 
tjenesten 

− brukere av pleie- og omsorgstjenester, og eventuelt pårørende/verge/hjelpeverge, 
medvirker ved utforming eller endring av tjenestetilbudet. Den enkelte bruker gis 
medbestemmelse i forbindelse med den daglige utførelse av tjenestene. 

For å løse de oppgaver som er nevnt foran skal kommunen utarbeide skriftlige nedfelte prosedyrer 
som søker å sikre at brukere av pleie- og omsorgstjenester får tilfredsstilt grunnleggende behov. Med 
det menes bl.a.: 

− oppleve respekt, forutsigbarhet og trygghet i forhold til tjenestetilbudet 
− selvstendighet og styring av eget liv 
− fysiologiske behov som tilstrekkelig næring (mat og drikke), variert og helsefremmende 

kosthold og rimelig valgfrihet i forhold til mat 
− sosiale behov som mulighet for samvær, sosial kontakt, fellesskap og aktivitet 
− følge en normal livs- og døgnrytme, og unngå uønsket og unødig sengeopphold 
− mulighet for ro og skjermet privatliv 
− få ivaretatt personlig hygiene og naturlige funksjoner (toalett) 
− mulighet til selv å ivareta egenomsorg 
− en verdig livsavslutning i trygge og rolige omgivelser 
− nødvendig medisinsk undersøkelse og behandling, rehabilitering, pleie og omsorg tilpasset 

den enkeltes tilstand 
− nødvendig tannbehandling og ivaretatt munnhygiene 
− tilbud tilrettelagt for personer med demens og andre som selv har vanskelig for å formulere 

sine behov 
− tilpasset hjelp ved måltider og nok tid og ro til å spise 
− tilpasset hjelp ved av- og påkledning 
− tilbud om eget rom ved langtidsopphold 
− tilbud om varierte og tilpassede aktiviteter. 



       
Medlemskap i Forum for kontroll og tilsyn  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Ørland kommune 03.09.2021 19/21 
 
Saksbehandler Torbjørn Berglann 
Arkivkode FE - 033 
Arkivsaknr 21/60 - 5 
 
Forslag til vedtak 
Saken fremmes uten forslag til vedtak. 
 
Vedlegg 
Invitasjon til medlemskap i Forum for Kontroll og Tilsyn - Ørland kommune 
FKT Vedtekter endret 2021 
FKT_brosjyre2021-22 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalgets leder har mottatt e-post fra Forum for Kontroll og Tilsyn, FKT, med 
forespørsel om kontrollutvalget vil bli medlem. FKTs formål er være en møte- og 
kompetanseplass for mennesker som driver kontrollarbeid i kommuner, Sametinget og 
fylkeskommuner. Medlemmer er kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 
sekretariater. Det finnes ingen andre organisasjoner som organiserer kommunale 
kontrollutvalg.  

FKT ble opprettet i 2005, etter en endring i kommuneloven der sekretariatsfunksjonen ble 
trukket ut av revisjonen. Forumets primære oppgaver er:  

• Styrke kontrollutvalgene og sekretariatene sitt kontrollarbeid  
• Være pådriver i arbeidet med faglig utvikling av kontrollutvalgene og 

sekretariatene 
• Være en arena for erfaringsutveksling  
• Styrke kontrollutvalgene og sekretariatene sin kompetanse som bestiller av 

revisjonsoppdrag.  

FKT arrangerer konferanser for kontrollutvalg og sekretariat, medlemskap gir rabatter ved 
deltakelse. Forumet lager også veiledningsmateriell. 

Pr. mai 2021 har forumet 204 medlemmer: 176 kommunale kontrollutvalg, 7 
fylkeskommunale kontrollutvalg og 21 kontrollutvalgssekretariat. 

Prisen for medlemskap settes etter kommunestørrelse. For kommuner med mellom 10 og 
20.000 innbyggere koster medlemskapet kr 9.000 årlig. Sekretariatet har lagt kontingenten 
inn i forslaget til budsjettet for 2022. Denne fjernes fra budsjettforslaget dersom 
kontrollutvalget ikke ønsker å være medlem.  

Vurdering 
Sekretariatet gjør ingen vurdering av saken, men viser til vedlagte brosjyre, vedtekter og 
nettside. Kontrollutvalget må selv vurdere eventuelt medlemskap. 
 
 



Fra: Forum for Kontroll og Tilsyn
Til: lailalund@broadpark.no
Kopi: Torbjørn Berglann
Emne: VS: Invitasjon til medlemskap i Forum for Kontroll og Tilsyn - Ørland kommune
Dato: 29. juni 2021 15:14:13
Vedlegg: image001.png

FKT_brosjyre2021-22.pdf
FKT Vedtekter endret 2021.pdf

Hei Laila Selnes Lund
 
Jeg viser til FKTs  henvendelse til kontrollutvalget i februar i fjor (se under).  Siden vi ikke har hørt
noe fra dere, regner vi med at den kanskje kom i skyggen av pandemien og ble glemt.  
Vi forsøker på nytt og håper at dere i fm budsjettprosessen til høsten, vil vurdere medlemskap
fra 2022.
 
Nærmere informasjon om innmelding
 
 
Mvh

________________________

Anne-Karin Femanger Pettersen

Generalsekretær

Postboks 41 Sentrum, 0101 Oslo  |  E-post:fkt@fkt.no  |  Tlf.:41471166 

|www.fkt.no |  www.twitter.com/@FKT_no   www.facebook.com/FKT.no/

FKT - En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres sekretariat
 

 
 
 

Fra: Forum for Kontroll og Tilsyn 
Sendt: tirsdag 25. februar 2020 12:45
Til: lailalund@broadpark.no
Kopi: arvid.lund@fosen.net
Emne: Invitasjon til medlemskap i Forum for Kontroll og Tilsyn
 
Til
Kontrollutvalget i Ørland kommune v/Laila Selnes Lund
 
En ny valgperiode er i gang med helt nye kontrollutvalg. Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) vil
med dette invitere kontrollutvalget i Ørland kommune til å bli medlem hos oss. Fra før har vi
omtrent 50 % av kommunene i Trøndelag blant våre medlemmer. Nå håper vi at Ørland vil slutte
seg til.
 
FKT er en bransjeuavhengig organisasjon som har som målsetting at alle landets
kommuner skal være medlemmer. Vi mener det er avgjørende for et velfungerende
lokaldemokrati at politikerne er aktive og engasjerte i samfunnsoppdraget til
kontrollutvalget. Derfor må kontrollutvalgene gis muligheten til å være direkte representert
i en organisasjon som kan ivareta utvalgets rolle og funksjon i det kommunale
egenkontrollsystemet og tale kontrollutvalgets sak overfor sentrale myndigheter. Styret i

mailto:fkt@fkt.no
mailto:lailalund@broadpark.no
mailto:Torbjorn.Berglann@konsek.no
file:////c/Kontingentsatser%20for%202022:
mailto:fkt@fkt.no
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.fkt.no%2F&data=04%7C01%7Ctorbjorn.berglann%40konsek.no%7Ca4924a27461640875dff08d93affc85f%7Cc946a0e87d744a94ba5c9ee62f5491b7%7C0%7C0%7C637605692530115936%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=GXJdtgEdiARv1j96RUPGrRYzLeuJx5pO2eEo0pfkL%2BE%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.twitter.com%2F%40FKT_no&data=04%7C01%7Ctorbjorn.berglann%40konsek.no%7Ca4924a27461640875dff08d93affc85f%7Cc946a0e87d744a94ba5c9ee62f5491b7%7C0%7C0%7C637605692530125892%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=SjP6tX3meaVQERLoVqGqdNIHmplzKoGCH6oFsd0JL%2F0%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FFKT.no%2F&data=04%7C01%7Ctorbjorn.berglann%40konsek.no%7Ca4924a27461640875dff08d93affc85f%7Cc946a0e87d744a94ba5c9ee62f5491b7%7C0%7C0%7C637605692530125892%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=AGNkwnjGzuQrDu6Axxy3%2B4zYdeaBcHhOdNkgZpDpczU%3D&reserved=0




Leder Tage Pettersen (2020-2022)


Leder kontrollutvalget, Moss kommune


Nestleder Einar Ulla (2020-2022)


Seniorrådgjevar, kontrollutvalssekretariatet for Vestland


fylkeskommune


Styremedlem Rita Holberg (2021-2023)


Leder kontrollutvalget, Fredrikstad kommune


Styremedlem Bård Hoksrud (2020-2022)


Leder kontrollutvalget, Bamble kommune


Styremedlem


Styremedlem


Liv Tronstad (2021-2023)


Seniorrådgiver, Konsek Trøndelag IKS


Tom Øyvind Heitmann (2021-2023)


Rådgiver Kusek IKS, Vest-Finnmark


Styret 2021-2022


Har du innspill vedrørende forhold styret bør kjenne til eller saker du mener 


det er viktig at FKT har fokus på – ta gjerne kontakt med styreleder:


Tage Pettersen, tage.pettersen@stortinget.no


Telefon: 904 07 753


www.fkt.no


www.fkt.no


- en møteplass for kontrollutvalgene og 


deres sekretariat.



mailto:tage.pettersen@stortinget.no





For innmelding eller informasjon om FKT’s arbeid –


kontakt sekretariatet: 


E-post: fkt@fkt.no


Generalsekretær: 


Anne-Karin Femanger Pettersen| 414 71 166


En møte- og kompetanseplass for mennesker som arbeider 


med kontrollarbeid i kommuner, fylkeskommuner, sametinget 


og Longyearbyen lokalstyre


✓ styrke kontrollutvalgene og sekretariatenes arbeid med 


kontrollfunksjonen


✓ være pådriver i arbeidet med faglig utvikling av 


kontrollutvalgene og sekretariatene


✓ være en arena for erfaringsutveksling


✓ styrke kontrollutvalgene og sekretariatenes kompetanse 


som bestiller av revisjonsoppdrag


Forumet sitt formål:


Forumet sine primære oppgaver:


Forumet jobber gjennom å: 


✓ arrangere fagkonferanser for kontrollutvalg


✓ arrangere kurs og samlinger for ansatte i sekretariat


✓ være høringsinstans og komme med innspill til sentrale 


myndigheter i spørsmål som angår kontrollarbeid


✓ gi informasjon om nyheter og aktuelle saker for 


kontrollutvalgene, www.fkt.no


✓ ta opp innspill og spørsmål fra medlemmer.


✓ veileder og bidrar med informasjonsmateriell til 


opplæring av kontrollutvalg


✓ gi aktuell informasjon til medlemmer.


Medlemsfordeler:


✓ kontrollutvalgenes eget talerør. 


✓ billigere konferanser


✓ faglig påfyll


✓ informasjonsutveksling


✓ egen medlemsinformasjon utvikles


✓ knytte kontakt med andre kontrollutvalg


✓ veiledere for arbeid i kontrollutvalg og sekretariat


✓ flere medlemmer gir større påvirkning mot dept. 



http://www.fkt.no/
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale 
kontrollutvalg og deres sekretariat. 


 
 


 


VEDTEKTER 
 


1. FORMÅL 


Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) har som formål å være en møte- og kompetanseplass 


for mennesker som arbeider med kontrollarbeid i kommuner, fylkeskommuner, Sametinget 


og Longyearbyen lokalstyre. 


 


 


2. MEDLEMMER 


De kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalgene, kontrollutvalget i Longyearbyen, 


Sametingets kontrollutvalg,  samt sekretariatene for disse, kan være medlemmer i forumet. 


 


 


3. HOVEDOPPGAVER 


Forumet sine primære oppgaver er: 


• Styrke kontrollutvalgene og sekretariatene sitt kontrollarbeid.  


• Være pådriver i arbeidet med faglig utvikling av kontrollutvalgene og sekretariatene. 


• Være en arena for erfaringsutveksling. 


• Styrke kontrollutvalgene og sekretariatene sin kompetanse som bestiller av 


revisjonsoppdrag. 


 


Andre oppgaver kan være: 


• Sette kontrollutvalgene i stand til å foreta best mulig prioritering av revisjonsoppgaver. 


• Være en pådriver i arbeidet med å utvikle metoder og retningslinjer. 


• Synliggjøre overfor omverdenen, hvor viktig kontrollfunksjonen er. 


• Være et serviceorgan for kontrollutvalg og sekretariat. 


• Være talerør overfor myndighetene, herunder å gi høringssvar. 


 


 


4. KONTINGENT 


Hvert medlem betaler en årlig kontingent, som blir fastsatt av årsmøtet. Kontingenten blir 


gradert etter innbyggertallet som kontrollutvalget og sekretariatet representerer.  


 


 


5. ÅRSMØTE 


Årsmøtet er høyeste organ i forumet. Ordinært årsmøte blir holdt hvert år - første gang i 


2006. Årsmøtet blir holdt så tidlig som mulig i året, og senest innen utgangen av juni. Styret 


eller styrelederen innkaller til årsmøte, og det gjelder slike regler og frister: 


• Innkalling blir sendt innen ti uker før årsmøtet. 


• Saker som medlemmene ønsker reist på årsmøtet, må være styret i hende 


seks uker før møtedagen. 


• Styret kan selv legge frem saker for årsmøtet. 


• Sakspapir blir senest sendt ut to uker før møtet. 


 


Medlemmene avgjør selv hvem som skal representere seg på årsmøtet. Kontrollutvalg og 
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sekretariat har en stemme hver, med tale-, forslags- og stemmerett. Styremedlemmer har 


kun stemmerett når de representerer ett medlem, men likevel ikke i saker om årsmelding 


og regnskap. Ved likt stemmetall, blir dirigenten sin stemme avgjørende. 


 


Til behandling foreligger: 


• Valg av dirigent, to referenter og to som underskriver protokollen. 


• Innkalling. 


• Sakslisten. 


• Styret sin årsmelding. 


• Regnskap og revisor sin melding. 


• Fastsetting av kontingent. 


• Budsjett og handlingsplan for påfølgende år. 


• Innkomne saker. 


• Vedtektsendringer. 


• Separate valg av:  


o 3 styremedlemmer og 2 vara fra kontrollutvalgene (2 år), valgt i partallsår, etter 


forslag fra valgkomiteen.  


o 3 styremedlemmer og 2 vara fra sekretariatene (2 år), valgt i oddetallsår, etter 


forslag fra valgkomiteen.  


o Leder og nestleder i styret, velges årlig blant et av styremedlemmene fra 


kontrollutvalgene og et av styremedlemmene fra sekretariatene, etter forslag fra 


valgkomiteen. 


 


o Valgkomite, to medlemmer og to varamedlemmer, etter forslag fra styret. 


Funksjonstid i 2 år, der 2 repr. og en vara fra sekretariatene er på valg i 


oddetallsår og to medlemmer og en vara fra kontrollutvalgene i partallsår 


o Leder og nestleder i valgkomiteen herav en fra kontrollutvalgene og en fra 


sekretariatene, velges hvert år etter forslag fra styret. Leder velges fra 


sekretariatene i partallsår og fra kontrollutvalgene i oddetallsår. Nestleder velges 


fra sekretariatene i oddetallsår og fra kontrollutvalgene i partallsår. 


 


o Revisor, etter forslag fra styret. (Årlig valg).  


 


Det kan innkalles til ekstraordinært årsmøte, dersom 1/3 av medlemmene eller flertallet i 


styret, krever det. 


 


 


6. STYRE 


Styret er sammensatt av 6 personer, derav 3 rekruttert fra kontrollutvalgene og 3 fra 


sekretariatene. Det er 2 varamedlemmer fra kontrollutvalgene og 2 vara fra sekretariatene. 


Leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet. 


 


Styret har ansvar for drift og virke i forumet mellom årsmøtene, og sørger selv for sitt 


sekretariat. De kan sette ned utvalg og komiteer, når det er behov for det. 


 


Styret er vedtaksfør dersom minst 4 av medlemmene er til stede. Dersom minst 3 av 


styrets medlemmer gjør krav om det, skal det kalles inn til styremøte. 


 


Ytterliggere saksbehandlingsregler for styret, fastsetter styret selv. 
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7. ENDRING AV VEDTEKTENE 


Vedtektene kan endres av årsmøtet, og det gjelder slike regler og frister: 


• Forslag om vedtektsendringer skal være styret i hende senest seks uker før årsmøtet. 


• Det blir bare fattet vedtak for den del av vedtektene, der det er mottatt 


forslag om vedtektsendring. 


• Vedtak må da fattes ved at minst to tredjedeler av de fremmøtte slutter seg til 


forslaget. 


 


 


8. OPPLØSING AV FORUMET 


Forumet blir oppløst dersom ¾ av årsmøtet sine delegater krever det. 


Besluttes forumet oppløst, skal årsmøtet vedta anvendelse av forumets midler til et formål 


som styrker kontrollutvalgene og sekretariatene sitt arbeid. 


 


 


 


 


Disse vedtektene ble vedtatt på FKT sin stiftelsessamling, 22.11.05, med endring på 


årsmøtet 08.06.06, 02.06.10, 03.06.14, 07.06.16. 01.06.21 







FKT er derfor sammensatt med lik fordeling av politiske kontrollutvalgsrepresentanter og
sekretariat.
 

Litt informasjon om FKT:

FKT ble stiftet 22. november 2005. Organisasjonen hadde i 2019 ca. 200 medlemmer inkludert

23 sekretariat. Disse dekker mer enn 200 kommuner/fylkeskommuner. FKT har et eget

sekretariat med en generalsekretær lokalisert i Oslo.
Foruten å være et faglig serviceorgan som kan gi løpende råd og veiledning, kan vi tilby:

Konferanser: Hvert år arrangeres en fagkonferanse og en sekretariatskonferanse.
Veiledere: For å styrke kontrollutvalgene og sekretariatene sin kompetanse som bestiller
av revisjonsoppdrag og påse-ansvar overfor revisor, har vi utviklet flere veiledere.
Opplæring og undervisningsmateriell: I tillegg til å ha utviklet en opplæringspakke før
valget i 2019, arrangerer vi i 2020 for første gang kontrollutvalgslederskolen.

Mer Informasjon om våre tilbud finnes på www.fkt.no
 
Vedlagt denne mailen er brosjyre med informasjon om FKT og organisasjonens vedtekter.
Innmelding i FKT kan gjøres via hjemmesiden: www.fkt.no/bli-medlem eller ved å sende en e-
post til fkt@fkt.no
 
Kontingentsatser for 2020:
Kommune 0 – 5 000 innb.: kr 3 500
Kommuner 5 001 – 10 000 innb.: kr 7 000
Kommuner 10 001 – 20 000 innb.: kr 9 000
Kommuner 20 001 – 50 000 innb.: kr 12 000
Kommuner med mer enn 50 000 innb.: kr 15 000
Fylkeskommuner: kr 15 000
Sekretariater: kr 9 000
 

Vi håper å høre fra dere

 

 

Vh Anne-Karin Femanger Pettersen

Generalsekretær

________________________

Postboks 41 Sentrum, 0101 Oslo | E-post:fkt@fkt.no | Tlf.:41471166

|www.fkt.no | www.twitter.com/@FKT_no www.facebook.com/FKT.no/

FKT - En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres sekretariat
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale 
kontrollutvalg og deres sekretariat. 

 
 

 

VEDTEKTER 
 

1. FORMÅL 

Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) har som formål å være en møte- og kompetanseplass 

for mennesker som arbeider med kontrollarbeid i kommuner, fylkeskommuner, Sametinget 

og Longyearbyen lokalstyre. 

 

 

2. MEDLEMMER 

De kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalgene, kontrollutvalget i Longyearbyen, 

Sametingets kontrollutvalg,  samt sekretariatene for disse, kan være medlemmer i forumet. 

 

 

3. HOVEDOPPGAVER 

Forumet sine primære oppgaver er: 

• Styrke kontrollutvalgene og sekretariatene sitt kontrollarbeid.  

• Være pådriver i arbeidet med faglig utvikling av kontrollutvalgene og sekretariatene. 

• Være en arena for erfaringsutveksling. 

• Styrke kontrollutvalgene og sekretariatene sin kompetanse som bestiller av 

revisjonsoppdrag. 

 

Andre oppgaver kan være: 

• Sette kontrollutvalgene i stand til å foreta best mulig prioritering av revisjonsoppgaver. 

• Være en pådriver i arbeidet med å utvikle metoder og retningslinjer. 

• Synliggjøre overfor omverdenen, hvor viktig kontrollfunksjonen er. 

• Være et serviceorgan for kontrollutvalg og sekretariat. 

• Være talerør overfor myndighetene, herunder å gi høringssvar. 

 

 

4. KONTINGENT 

Hvert medlem betaler en årlig kontingent, som blir fastsatt av årsmøtet. Kontingenten blir 

gradert etter innbyggertallet som kontrollutvalget og sekretariatet representerer.  

 

 

5. ÅRSMØTE 

Årsmøtet er høyeste organ i forumet. Ordinært årsmøte blir holdt hvert år - første gang i 

2006. Årsmøtet blir holdt så tidlig som mulig i året, og senest innen utgangen av juni. Styret 

eller styrelederen innkaller til årsmøte, og det gjelder slike regler og frister: 

• Innkalling blir sendt innen ti uker før årsmøtet. 

• Saker som medlemmene ønsker reist på årsmøtet, må være styret i hende 

seks uker før møtedagen. 

• Styret kan selv legge frem saker for årsmøtet. 

• Sakspapir blir senest sendt ut to uker før møtet. 

 

Medlemmene avgjør selv hvem som skal representere seg på årsmøtet. Kontrollutvalg og 
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sekretariat har en stemme hver, med tale-, forslags- og stemmerett. Styremedlemmer har 

kun stemmerett når de representerer ett medlem, men likevel ikke i saker om årsmelding 

og regnskap. Ved likt stemmetall, blir dirigenten sin stemme avgjørende. 

 

Til behandling foreligger: 

• Valg av dirigent, to referenter og to som underskriver protokollen. 

• Innkalling. 

• Sakslisten. 

• Styret sin årsmelding. 

• Regnskap og revisor sin melding. 

• Fastsetting av kontingent. 

• Budsjett og handlingsplan for påfølgende år. 

• Innkomne saker. 

• Vedtektsendringer. 

• Separate valg av:  

o 3 styremedlemmer og 2 vara fra kontrollutvalgene (2 år), valgt i partallsår, etter 

forslag fra valgkomiteen.  

o 3 styremedlemmer og 2 vara fra sekretariatene (2 år), valgt i oddetallsår, etter 

forslag fra valgkomiteen.  

o Leder og nestleder i styret, velges årlig blant et av styremedlemmene fra 

kontrollutvalgene og et av styremedlemmene fra sekretariatene, etter forslag fra 

valgkomiteen. 

 

o Valgkomite, to medlemmer og to varamedlemmer, etter forslag fra styret. 

Funksjonstid i 2 år, der 2 repr. og en vara fra sekretariatene er på valg i 

oddetallsår og to medlemmer og en vara fra kontrollutvalgene i partallsår 

o Leder og nestleder i valgkomiteen herav en fra kontrollutvalgene og en fra 

sekretariatene, velges hvert år etter forslag fra styret. Leder velges fra 

sekretariatene i partallsår og fra kontrollutvalgene i oddetallsår. Nestleder velges 

fra sekretariatene i oddetallsår og fra kontrollutvalgene i partallsår. 

 

o Revisor, etter forslag fra styret. (Årlig valg).  

 

Det kan innkalles til ekstraordinært årsmøte, dersom 1/3 av medlemmene eller flertallet i 

styret, krever det. 

 

 

6. STYRE 

Styret er sammensatt av 6 personer, derav 3 rekruttert fra kontrollutvalgene og 3 fra 

sekretariatene. Det er 2 varamedlemmer fra kontrollutvalgene og 2 vara fra sekretariatene. 

Leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet. 

 

Styret har ansvar for drift og virke i forumet mellom årsmøtene, og sørger selv for sitt 

sekretariat. De kan sette ned utvalg og komiteer, når det er behov for det. 

 

Styret er vedtaksfør dersom minst 4 av medlemmene er til stede. Dersom minst 3 av 

styrets medlemmer gjør krav om det, skal det kalles inn til styremøte. 

 

Ytterliggere saksbehandlingsregler for styret, fastsetter styret selv. 
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7. ENDRING AV VEDTEKTENE 

Vedtektene kan endres av årsmøtet, og det gjelder slike regler og frister: 

• Forslag om vedtektsendringer skal være styret i hende senest seks uker før årsmøtet. 

• Det blir bare fattet vedtak for den del av vedtektene, der det er mottatt 

forslag om vedtektsendring. 

• Vedtak må da fattes ved at minst to tredjedeler av de fremmøtte slutter seg til 

forslaget. 

 

 

8. OPPLØSING AV FORUMET 

Forumet blir oppløst dersom ¾ av årsmøtet sine delegater krever det. 

Besluttes forumet oppløst, skal årsmøtet vedta anvendelse av forumets midler til et formål 

som styrker kontrollutvalgene og sekretariatene sitt arbeid. 

 

 

 

 

Disse vedtektene ble vedtatt på FKT sin stiftelsessamling, 22.11.05, med endring på 

årsmøtet 08.06.06, 02.06.10, 03.06.14, 07.06.16. 01.06.21 



Leder Tage Pettersen (2020-2022)

Leder kontrollutvalget, Moss kommune

Nestleder Einar Ulla (2020-2022)

Seniorrådgjevar, kontrollutvalssekretariatet for Vestland

fylkeskommune

Styremedlem Rita Holberg (2021-2023)

Leder kontrollutvalget, Fredrikstad kommune

Styremedlem Bård Hoksrud (2020-2022)

Leder kontrollutvalget, Bamble kommune

Styremedlem

Styremedlem

Liv Tronstad (2021-2023)

Seniorrådgiver, Konsek Trøndelag IKS

Tom Øyvind Heitmann (2021-2023)

Rådgiver Kusek IKS, Vest-Finnmark

Styret 2021-2022

Har du innspill vedrørende forhold styret bør kjenne til eller saker du mener 

det er viktig at FKT har fokus på – ta gjerne kontakt med styreleder:

Tage Pettersen, tage.pettersen@stortinget.no

Telefon: 904 07 753

www.fkt.no

www.fkt.no

- en møteplass for kontrollutvalgene og 

deres sekretariat.

mailto:tage.pettersen@stortinget.no


For innmelding eller informasjon om FKT’s arbeid –

kontakt sekretariatet: 

E-post: fkt@fkt.no

Generalsekretær: 

Anne-Karin Femanger Pettersen| 414 71 166

En møte- og kompetanseplass for mennesker som arbeider 

med kontrollarbeid i kommuner, fylkeskommuner, sametinget 

og Longyearbyen lokalstyre

✓ styrke kontrollutvalgene og sekretariatenes arbeid med 

kontrollfunksjonen

✓ være pådriver i arbeidet med faglig utvikling av 

kontrollutvalgene og sekretariatene

✓ være en arena for erfaringsutveksling

✓ styrke kontrollutvalgene og sekretariatenes kompetanse 

som bestiller av revisjonsoppdrag

Forumet sitt formål:

Forumet sine primære oppgaver:

Forumet jobber gjennom å: 

✓ arrangere fagkonferanser for kontrollutvalg

✓ arrangere kurs og samlinger for ansatte i sekretariat

✓ være høringsinstans og komme med innspill til sentrale 

myndigheter i spørsmål som angår kontrollarbeid

✓ gi informasjon om nyheter og aktuelle saker for 

kontrollutvalgene, www.fkt.no

✓ ta opp innspill og spørsmål fra medlemmer.

✓ veileder og bidrar med informasjonsmateriell til 

opplæring av kontrollutvalg

✓ gi aktuell informasjon til medlemmer.

Medlemsfordeler:

✓ kontrollutvalgenes eget talerør. 

✓ billigere konferanser

✓ faglig påfyll

✓ informasjonsutveksling

✓ egen medlemsinformasjon utvikles

✓ knytte kontakt med andre kontrollutvalg

✓ veiledere for arbeid i kontrollutvalg og sekretariat

✓ flere medlemmer gir større påvirkning mot dept. 

http://www.fkt.no/


       
Kontrollutvalgets budsjett for 2022  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Ørland kommune 03.09.2021 20/21 
 
Saksbehandler Torbjørn Berglann 
Arkivkode FE - 033 
Arkivsaknr 21/60 - 4 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget slutter seg til forslag til budsjett for kontrollarbeidet for 2022 med en total 
ramme på kr 1 560 600. 
 
Vedlegg 
Økonomiplan for kontrollarbeidet for 2022-2025 med budsjett for 2022 
 
Saksopplysninger 
Budsjettbehandlingen for kontrollorganene. 
Det er kontrollutvalget som skal utarbeide forslag til budsjett for kontrollarbeidet i kommunen 
(jf. forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 2). Forslaget skal følge innstillingen om 
kommunens årsbudsjett til kommunestyret, og det skal være klart og tydelig for 
kommunestyret hva kontrollutvalget har foreslått. 

Kontrollutvalgets budsjett omfatter utgifter til driften av utvalget, kjøp av sekretariatstjenester 
for utvalget og til kjøp av revisjonstjenester.  

Kontrollutvalgets sekretariat har tidligere hatt andre rutiner for budsjettering, derfor er det 
vanskelig å sammenligne neste åres budsjett med tidligere års budsjett og regnskap. 

Kontrollutvalget 
Budsjettforslaget for kontrollutvalgets egen virksomhet er utarbeidet med utgangspunkt i 
reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår, kontrollutvalgets størrelse (7 medlemmer) og 8 
møter per år. Det er ikke lagt inn krav om tapt arbeidsfortjeneste så langt i år, denne posten 
er derfor satt til null. 

Posten abonnement/fagtidsskrift er tenkt å dekke årsabonnement på bladet 
Kommunerevisoren for hele kontrollutvalget. Det er et blad for revisorer, med det omfatter 
også stoff for medlemmer i kontrollutvalgene.  

Posten kurs/opplæringstiltak er utarbeidet ut fra et vedtak i kontrollutvalget i 2020, der 
utvalget understreker viktigheten av at alle medlemmene gis muligheter for opplæring. Når 
den ikke er benyttet, skyldes det at de fysiske konferansene har blitt avlyst, eller lagt om til 
digitale konferanser. Kontrollutvalget har ikke deltatt her. Budsjettet for 2022 vil dekke 
deltakelse på minst én av de større konferansene for kontrollutvalg. Den dekker i tillegg 
kostnader til samling for kontrollutvalg i regi av sekretariatet. Samlinga gjennomføres som 
regel til selvkost. Posten reiseutgifter skal dekke utgifter til kurs- og møtevirksomhet.  

Kontingent er kontingent for medlemskap i Forum for Kontroll og Tilsyn, FKT. Kontrollutvalget 
behandler spørsmålet om medlemskap i egen sak. Hvis kontrollutvalget ikke ønsker å være 
medlem, så tas summen ut av budsjettet.  

Det er lagt inn en økning på 3 % per år i økonomiplanperioden for kontrollutvalgets drift.  



Kontrollutvalgets sekretariat 
Kommunestyret har sluttet seg til selskapsavtalen i Konsek Trøndelag IKS. 
Representantskapet i Konsek Trøndelag IKS vedtok økonomiplan for perioden 2022-2025 
med budsjett for 2022 i møte den 26.04.2021.  

Kjøp av revisjonstjenester 
Kommunestyret er deltaker i revisjonsselskapet Revisjon Midt-Norge SA og kjøper 
revisjonstjenester fra selskapet. Budsjett og økonomiplan er basert på årsmøtets 
budsjettvedtak 26.04.2021.  
 
Budsjett for 2022 
Den totale rammen for kontrollarbeidet, inkludert kjøp av revisjons- og sekretariatstjenester, 
blir etter dette kr 1 560 600, som er en økning på kr 4 500 kroner fra årets budsjett.  

Konklusjon 
Kontrollutvalgets sekretariat foreslår en budsjettramme på kr 1 560 600 for kontrollutvalget 
for 2022, dette inkluderer også kjøp av revisjons- og sekretariatstjenester. Vi anser dette for 
å være en nøktern budsjettering, samtidig som vi mener dette gir et realistisk bilde av 
forventede utgifter for kontrollutvalgets virksomhet i kommende år. 
 
 



Forslag til budsjett for kontrollarbeidet  for 2022 

Art Beskrivelse Forslag budsjett 
2022 

Budsjett 
2021 

Regnskap 
per 30.08.21 

 
1080 Godtgjørelse folkevalgte - utvalgsleder                  20 000         20 000                     -     

1082 Godtgjørelse tapt arbeidsfortjeneste         

1083 Møtegodtgjørelse                   24 000         28 000     31 636,00   

1099 Arbeidsgiveravgift 6,4 %                    3 100           3 100       2 024,72   
  Sum lønnskostnader                  47 100         51 100      33 660,72   

1103 Abonnement, fagtidsskrift 3 000 0                    -     

1116 Servering, bevertning 2 000 0          600,00   

1150 Kurs opplæringstiltak 45 500 100 000                    -     

1178 Reiseutgifter ikke oppgavepliktig 25 000 0          162,50   

1196 Kontingent 9 000 0      3 500,00   
  Sum driftskostnader                  84 500       100 000      4 262,50   
1375 Revisjon Midt-Norge SA 1 112 000 1 100 000  *)   
1375 Konsek Trøndelag IKS 317 000 309 000 154 500,00   
1375 Sum Kjøp fra SA/IKS             1 429 000    1 409 000    154 500,00   
  Sum kostnader til kontrollarbeid             1 560 600    1 560 100    192 423,22   

     
 

 
*) Kostnadene til revisjon er hittil i år ikke belastet kontrollutvalgets budsjett. 
   Kostnadene er i 2021 kr 1.100.000.    

 

 

 

 

Forslag til økonomiplan for perioden 2022-2025 
  2022 2023 2024 2025 
Godtgjørelse          47 100           47 100           47 100           47 100  
Kontrollutvalgets drift          84 500           87 000           90 000           92 000  
Kjøp av revisjonstjenester    1 112 000     1 123 000     1 135 000     1 146 000  
Kjøp av sekretariatstjenester       317 000       325 000        333 000        341 000  
Sum    1 560 600     1 582 100     1 605 100     1 626 100  

 



  
Oppfølging av politiske saker 03.09.2021  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Ørland kommune 03.09.2021 21/21 
 
Saksbehandler Torbjørn Berglann 
Arkivkode FE - 033 
Arkivsaknr 21/61 - 3 
 
Forslag til vedtak 
Saken fremmes uten forslag til vedtak. 
 
Saksopplysninger 
Saken blir satt opp til alle møtene i kontrollutvalget. Medlemmene i utvalget kan ta opp saker 
som de har merket seg, utvalget tar stilling til eventuell videre oppfølging. 
 
 



       
Referatsaker  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Ørland kommune 03.09.2021 22/21 
 
Saksbehandler Torbjørn Berglann 
Arkivkode FE - 033, TI - &17 
Arkivsaknr 21/260 - 1 
 
Forslag til vedtak 
Referatsakene tas til orientering. 
 
Vedlegg 
Kommunestyrets behandling - beredskap ved kvikkleireras 
Kontrollutvalgene har en rolle ved varsling - NKRF 
Utviklingstrekkene for statlig tilsyn med kommunesektoren - Forum for Kontroll og Tilsyn 
 
Saksopplysninger 
Disse sakene blir lagt fram for kontrollutvalget: 
• Melding om politisk vedtak: Kommunestyrets behandling av sak fra kontrollutvalget om 

prioritering av beredskapsarbeidet. (Lenke til samtlige sakspapirer). 
• Kontrollutvalgenes rolle ved varsling 
• Utviklingstrekkene for statlige tilsyn 

 
 
 

https://innsyn.acossky.no/orland/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=1100005586&


 

 

Ørland kommune   
Vår ref. 21/2631 - 2 
Saksbehandler Thomas Engen 
Dato 18.08.2021 

 
 

Saksframlegg 
  

 
 

Saksnr. Utvalg Møtedato 

21/071 Kommunestyre 26.08.2021 

 
 

Fremsending av sak 10/21 til kommunestyret - Orientering om beredskap ved kvikkleireras 
 
Kommunedirektørens innstilling 
Kontrollutvalgets vedtak i saken legges med dette fram for kommunestyret. 
  
 
Sammendrag 
Kontrollutvalget ble orientert om kommunens beredskap ved kvikkleireras, sak 10/21. 
Kontrollutvalget har bedt om at deres vedtak fremmes for kommunestyret ved første anledning. 
  
 
Kommunestyre 26.08.2021 
 
Behandling 
Sak 21/071, foreslått av Irja Helen H. Døsvik, Arbeiderpartiet 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets vedtak til orientering. Kommunestyret deler bekymringen over 
at det ikke er utarbeidet noen nyere oversikt over kvikkleireforekomstene og mulige virkninger av 
ekstremvær for hele kommunen. Kommunestyret ber kommunedirektøren gi arbeidet med 
oppfølging av ROS-analysen fra 2019 høy prioritet. 
Alternativt forslag (på vegne av Tore Melhuus/H), foreslått av Tore Melhuus, Høyre 
Forslag til vedtak PS 21/071 
 
Som følge av flere skredulykker i bebodde områder i de senere år, klimaendringer og generelt økte 
krav til samfunnssikkerhet og myndighetsansvar, har det vært et økende fokus fra statlig hold på at 
kunnskapen, beredskapen og sikkerheten mot naturfarer må økes. 
 
Kommuner kan komme i erstatningsansvar dersom det er tillatt utbygging i et område som senere 
blir rammet av skred. Avgjørende for erstatningsansvaret er om kommunene har gjort en forsvarlig 
vurdering av naturskaderisikoen på tidspunkt for plan- og byggevedtak, ut ifra den kunnskap som 
forelå på vedtakstidspunktet og som kommunen burde vært oppmerksom på. 
 
Etter plan- og bygningsloven (pbl.) § 4-3 er kommunene pålagt å gjennomføre risiko- og 
sårbarhetsanalyser (ROS-analyser) ved utforming av alle planer for utbygging. Kommunen skal som 
planmyndighet påse at nødvendige analyser er gjennomført eller gjennomføre dem selv, sørge for at 
tilstrekkelige forholdsregler blir tatt, og eventuelt nedlegge forbud mot at utbygging blir 
gjennomført. 
 
1. Kommunestyret vedtar med utgangspunkt i «Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse 2020-2024" å 



kartlegge behov for tiltak mot ras, flom og skred som følge av klimaendringer i Ørland kommune. 
2. Undersøkelsen skal videre bidra til at: 
a. I alle plansaker på detaljreguleringsnivå skal det utføres en ROS-analyse, der grunnforhold er ett av 
forholdene som skal utredes. 
b. Dersom det, ifølge NVEs kart, er fare for kvikkleire i planområdet, skal et geoteknisk fagkyndig 
foretak gjøre vurderinger. Det samme gjelder for områder med mulig usikre grunnforhold under 
marin grense. 
c. Dersom det er planlagt bygging av boliger, skal den geotekniske vurderingen i tillegg kvalitetssikres 
av et annet, uavhengig foretak. 
d. Dersom kommunen er fremdeles er usikker på om grunnforholdene er tilstrekkelig utredet, og 
konklusjonene er riktige, skal kommunen også kreve at det gjøres en tredjepartskontroll. 
3. Kommunedirektøren legger fram sak til finansiering ifm saldering budsjett 2021. 
 
Votering: 
Kommunedirektørens innstilling ble først avstemt. 
  
Votering nr 2 
Sak 21/071: 27 stemmer (79%) 
Alternativt forslag (på vegne av Tore Melhuus/H): 7 stemmer (21%) 
 
-------------------------------------------- 
Votering nr 1 
Forslag: Opprinnelig forslag 
For: Opprinnelig forslag: 0 stemmer (0%) 
Mot: Opprinnelig forslag: 34 stemmer (100%) 
 
 
 
KST - 21/071 vedtak 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets vedtak til orientering. Kommunestyret deler bekymringen over 
at det ikke er utarbeidet noen nyere oversikt over kvikkleireforekomstene og mulige virkninger av 
ekstremvær for hele kommunen. Kommunestyret ber kommunedirektøren gi arbeidet med 
oppfølging av ROS-analysen fra 2019 høy prioritet. 
 
Sakens bakgrunn og innhold 
Kontrollutvalget vedtok i sak Sak 03/21 Oppfølging av politiske saker 5.2.21 blant annet: 
"Kommunedirektøren bes orientere kontrollutvalget om kommunens oversikt overkvikkleireområdene 
og om beredskapen i tilfelle kvikkleireras." 
  
Kontrollutvalget ble orientert om kommunens beredskap ved kvikkleireras i sak 10/21 på møte 
31.05.2021. Utvalget fattet følgende vedtak: 
"Kontrollutvalget har i møte 31.5.21 fått en orientering om kvikkleiresituasjonen i Bjugn sentrum og 
om for mulige konsekvenser ved et kvikkleireras. Kontrollutvalget er bekymret for 
at det ikke er utarbeidet noen nyere oversikt over kvikkleireforekomstene og mulige virkninger av 
ekstremvær. Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret ber kommunedirektøren gi arbeidet med 
oppfølging av ROS-analysen fra 2019 høy prioritet. Vedlagt følger særutskrift av saken. På vegne av 
kontrollutvalget ber jeg om at saken fremmes for kommunestyret ved første anledning." 
   
I brev datert 01.06.2021 ber kontrollutvalget om at saken fremmes for kommunestyret ved første 
anledning. 
  
Ørland kommune vedtok "Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse 2020-2024" i kommunestyre 
13.11.2019. Styrtregn og skred var et av scenarioene som ble tatt opp her. 
  



Generelt har det vært og er et stort fokus på klimatilpasning med blant annet havnivåstigning og økt 
nedbør de siste årene. Det ble utarbeidet en egen ROS analyse for Brekstad med dette som fokus før 
kommunesammenslåingen, men tilsvarende ROS er ikke gjort for øvrige deler av kommunen. Det er 
foreslått en rekke tiltak på Brekstad som følge av denne analysen.  
  
Kvikkleireskred har fått økt nasjonalt fokus etter kvikkeirskredet i Gjerdrum som skjedde natt til 
30.desember 2020. 5.februar 2021 oppnevnte Olje- og energidepartementet et utvalg som skal 
gjennomgå årsakene til kvikkleireskredet i Gjerdrum og vurdere hvilke læringspunkter som kan bedre 
ulike aktørers arbeid med å forebygge slike skredulykker. Utvalget skal levere en delrapport om 
årsakene til skredet innen utgangen av september 2021, og en hovedrapport som også skal 
inneholde vurderinger og anbefalinger om forvaltningen av kvikkleirerisiko i Norge innen 1. februar 
2022.  
  
FN's Bærekraftmål 
Arbeid for å unngå eller redusere konsekvensen av uønskede hendelser er viktig for å 
sikre samfunnsverdiene liv og helse, stabilitet, natur og miljø og materielle verdier. 
  
Administrasjonens vurdering  
Administrasjonen ga en muntlig orientering til kontrollutvalget om kommunens generelle 
beredskapsrutiner. 
  
Kvikkleire (og andre typer av sensitiv leire) dannes i Norge i områder med marin leire. Det vil si leire 
som opprinnelig er avsatt i saltvann og på grunn av landhevning etter istiden nå finnes nær eller over 
havnivå. Ørland kommune har betydelige areal under marin grense og dermed mulige 
kvikkleiereområder. I forbindelse med utbygging settes det krav til geotekniske vurderinger i 
områder under marin grense. Dette ble blant annet gjennomført i forbindelse med reguleringsplaner 
i Bjugn sentrum i 2015 da det ble utarbeidet en omfattende geoteknisk rapport: "Områdestabilitet 
sentrumsområdet Botngård". Rapporten inneholder blant annet en sammenstilling av de 
foreliggende data fra tidligere undersøkelser i Botngård sentrum og Seter-området. Arbeidet er 
gjennomført i henhold til NVEs veileder "Sikkerhet mot kvikkleireskred". Kunnskapsgrunnlaget om 
kvikkeleireområder vil over tid bli bedre i hele kommunen når nye undersøkelser gjøres i forbindelse 
med ny byggeaktivitet. Det er ikke gjennomført noen videre undersøkelser om behov for tiltak mot 
skred som følge av klimaendringer.  
  
Ut over å følge opp krav til geotekniske undersøkelser i forbindelse med utbygging og oppfølging av 
en hendelsen med jordskred i Vallersund 26.april 2020, har administrasjonen ikke gjort videre 
spesifikk oppfølging av scenarioet med styrtregn og skred beskrevet i "Helhetlig risiko- og 
sårbarhetsanalyse 2020-2024" . 
  
  
 
 
Vedlegg 
Fremsending av sak 10/21 til kommunestyret - Orientering om beredskap ved kvikkleireras 
Invitasjon til å gi innspill til Gjerdrum-utvalget 
Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse 2020-2024 
Områdestabilitet Botngård sentrum 2015 
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Kurs Nytt KU KomRev 

Kontrollutvalgene har en rolle ved varsling
Publisert 01.07.2021 

 

Ragnhild Sved, debattredaktør i Kommunal Rapport

Foto: Kommunal Rapport

KRONIKK | Kontrollutvalgene kan være viktige i varslingssaker – ikke fordi de skal behandle dem, men
fordi de kan bidra til riktig behandling.

Hvem som skal behandle varsler mot kommunale toppledere, hvordan varslingssaker skal undersøkes
og hvem som er habile eller inhabile, skaper strid og blir heftig debattert. Temaet var også oppe på
NKRFs Kontrollutvalgskonferanse i vår, med gode bidrag fra kompetente innledere.

En lærdom å trekke fra varslingssaker som er blitt offentlig kjent, er at man ikke skal undervurdere hvor
viktig tillit til behandlingen er. Det gjelder både hvordan saken undersøkes, av hvem og hvordan
beslutning fattes.

Uten tillit til prosessen, blir det vanskelig å oppnå forståelse for at konklusjonen er riktig.

Politikere lever av tillit. Velgerne er deres «arbeidsgivere», og de kan bare avsettes i valg – nesten.
Folkevalgte kan riktignok bli suspendert hvis de siktes eller tiltales for alvorlige straffbare forhold. Dette
etter en bestemmelse i den nye kommuneloven som har sin bakgrunn i dommen mot Vågå-ordfører
Rune Øygard for seksuelle overgrep mot en mindreårig jente.

Et kommunestyre eller fylkesting kan også – med minst 90 prosent av stemmene – vedta å frata en
ordfører vervet hvis vedkommende «ved sin oppførsel viser at han eller hun er uskikket til å ivareta
vervet».

Som vi ser, er det høy terskel for å fjerne en folkevalgt fra sitt verv. Slik skal det være.

Men hva bør da gjøres, når det kommer et varsel mot en ordfører eller annen folkevalgt – om misligheter,
overgrep eller annen ulovlig eller uetisk oppførsel? Hvor skal varslet leveres?

Som vi ser, er det høy terskel for å fjerne en folkevalgt
fra sitt verv. Slik skal det være. “

https://www.nkrf.no/kurs
https://www.nkrf.no/nyheter
https://www.nkrf.no/kontrollutvalg
https://www.nkrf.no/kommunerevisoren
https://www.nkrf.no/sok
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En folkevalgt har ingen arbeidsgiver i kommunen, og er dermed ikke omfattet av varslingsreglene i
arbeidsmiljøloven.

Trondheim kommune løste dette ved å ta inn i kommunenes etiske retningslinjer at kontrollutvalget kan
være mottaker av varsler mot folkevalgte, slik utvalget i prinsippet kan motta ethvert varsel.

Det skjedde ikke uten strid. Ordfører Rita Ottervik (Ap) var klar på at varsler på folkevalgte bør rettes til
det respektive parti, eller til ordføreren hvis vedkommende er partiløs, ikke til kontrollutvalget.

Kontrollutvalget og lederen Rolf Jarle Brøske (H) engasjerte seg i saken. De argumenterte for at hva det
varsles om, skal ha betydning for varslingsbehandlingen.

Et varsel om utilbørlig oppførsel på et partiarrangement er for eksempel en annen sak enn om det gjelder
misbruk av vervet til egen vinning.

Bystyret i Trondheim sluttet seg enstemmig til at kontrollutvalget skal kunne motta varsler om
«kritikkverdige forhold på politisk nivå og sikre at varselet behandles i riktig instans».

Det betyr altså ikke at kontrollutvalget skal ta stilling til om lov eller etiske regler er brutt, eller eventuelle
konsekvenser. Men utvalget kan sørge for at varslet blir behandlet videre, og innstille overfor
kommunestyre eller fylkesting om anmeldelse eller gransking, for eksempel.

Dette vil være kontrollutvalgets rolle, uansett hvem de mottar varsler fra eller mot. Utvalget har
kompetanse i egne rekker, i sitt sekretariat og i kommunerevisjonen. De kan sortere varsler og
bekymringsmeldinger, veilede varslere om riktig instans og videre prosess.

Ikke alle kommuner har et velfungerende varslingssekretariat som kan motta varsler og sørge for riktig
behandling. Ikke alle varslere har klart for seg hvem som er riktig mottaker, eller om deres melding er et
varsel etter arbeidsmiljøloven. Her vil kontrollutvalgene være en viktig kanal.

Det er et poeng å ha mange veier inn for varslinger og bekymringsmeldinger, for å kunne avdekke og
rette opp kritikkverdige forhold. At varsler blir tatt på alvor og undersøkt grundig er, uansett utfall, av stor
betydning for tilliten til politikerne og til forvaltningen. 

_________________________

Det betyr altså ikke at kontrollutvalget skal ta stilling
til om lov eller etiske regler er brutt, eller eventuelle
konsekvenser.“

At varsler blir tatt på alvor og undersøkt grundig er,
uansett utfall, av stor betydning for tilliten til
politikerne og til forvaltningen.“
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Kommuneproposisjonen 2022: Utviklingstrekkene for statlig tilsyn med kommunesektoren

KMD legger  til grunn at statlig tilsyn med kommunesektoren fortsatt skal være koordinert og e�ektivt, og at omfanget av tilsyn

skal ligge stabilt og totalt sett ikke øke.

Regjeringen gir i kommuneproposisjonen for 2022 en orientering om utviklingstrekkene for statlig tilsyn med kommunesektoren for perioden 2016-2019.

Kunnskapsgrunnlaget er rapport fra DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring) 2020:9 Statlig tilsyn med kommunene – kartlegging av omfang,
samordning og nytte (Statlig tilsyn med kommunene – DFØ (dfo.no)).

I kommuneproposisjonen for 2018 det ble det skissert et mål om at det statlige tilsynet med kommunesektoren skal være koordinert og e�ektivt, og at

omfanget av statlig tilsyn med kommunene totalt sett ikke skal øke. KMD har etter kommuneproposisjonen 2018 satt i gang �ere �ere initiativ som skal

bidra til å nå målene for det statlige tilsynet med kommunesektoren.

DFØs kartlegginger i DFØ-rapport 2020:9 viser at det statlige tilsynet med kommunene utvikler seg i riktig retning, og at det ikke har vært store endringer i

omfanget av statlig tilsyn i perioden 2016–2019. 90 prosent av kommunene mener at statlig tilsyn er nyttig for å sikre at kommunene følger lover og

forskrifter, men at veiledning er enda mer nyttig. Opplevelsen av nytte henger blant annet sammen med at det i økende grad iverksettes læringsaktiviteter

før og etter tilsynsbesøkene. Andre funn er at statsforvalteren de senere årene har fått større handlingsrom til å bestemme tema, volum og virkemidler i

tilsynene. Dette åpner for bedre og mer relevante tilsyn fordi de bygger på lokale risikovurderinger. De landsomfattende tilsynene er på den annen side

viktige for å sikre et enhetlig tilsyn i hele landet.

Ifølge rapporten oppleves ikke manglende samordning som et stort problem, verken for kommunene eller tilsynsmyndighetene. Rapporten peker

imidlertid også på enkelte områder der det er behov for forbedringer, for eksempel samordning mellom statlig tilsyn og kommunal egenkontroll. Det er et

�ertall av statsforvalterne og kommunene som mener at statlig tilsyn ikke er godt nok samordnet med de kommunale kontrollutvalgene og deres planlagte

og gjennomførte forvaltningsrevisjoner. Departementet viser her til at kommuneloven av 2018, som trådte i kraft høsten 2019, lovfester et krav om at alle

statlige tilsynsmyndigheter skal ta hensyn til relevante forvaltningsrevisjoner i kommunene. Tilsynsmyndighetene skal vurdere å utsette eller å ikke

gjennomføre tilsyn hvis kommunen nylig har gjennomført en kontroll med det samme temaet. Departementet vurderer å utarbeide nærmere veiledning

om samordning av statlig tilsyn og samordning mellom statlige tilsyn og kommunenes egenkontroll.

KMD legger i kommuneproposisjonen for 2022 til grunn at statlig tilsyn med kommunesektoren fortsatt skal være koordinert og e�ektivt, og at omfanget

av tilsyn skal ligge stabilt og totalt sett ikke øke. Videre arbeid vil ta utgangspunkt i allerede igangsatte initiativ, og i de identi�serte forbedringspunktene

for statlig tilsyn med kommunesektoren.

Teksten i kommuneproposisjonen for 2022 kan du lese her: Prop. 192 S (2020–2021) – regjeringen.no

(Kilde: Kommunal- og moderniseringsdepartementet)

https://dep.us20.list-manage.com/track/click?u=433933c08a4eaadb90369a30c&id=051beaf9dd&e=b00965ab02
https://dep.us20.list-manage.com/track/click?u=433933c08a4eaadb90369a30c&id=fb0160cd12&e=b00965ab02


  
Eventuelt  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Ørland kommune 03.09.2021 23/21 
 
Saksbehandler Torbjørn Berglann 
Arkivkode FE - 033, TI - &17 
Arkivsaknr 21/260 - 2 
 
Forslag til vedtak 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
Godkjenning av møteprotokoll  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Ørland kommune 03.09.2021 24/21 
 
Saksbehandler Torbjørn Berglann 
Arkivkode FE - 033, TI - &17 
Arkivsaknr 21/260 - 3 
 
Forslag til vedtak 
Møteprotokollen godkjennes. 
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