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Er regionrådsleder valgbar? 
Kommunal Rapport 06.01.2020 

 
Ledere på tilsvarende nivå som kommunalsjefer og etatssjefer kan ikke velges til folkevalgte 
organer, men hva er egentlig «tilsvarende nivå»? 
Jan Fridthjof Bernt peker på at en leder av et regionråd ikke er en del av kommunens 
forvaltningsapparat. 
  
SPØRSMÅL: I kommuneloven § 7-3, bokstav c, er fastsatt at utelukket som valgbar til 
folkevalgte organer er som alminnelig regel blant andre «kommunalsjefer, etatssjefer og 
ledere på tilsvarende nivå». Kan daglig leder av et regionråd defineres som «leder på 
tilsvarende nivå»? 
 
SVAR: «Regionråd» må være det som i kommuneloven 2018 kalles «Interkommunalt politisk 
råd». Slike råd skal etter § 18–1 første avsnitt «behandle saker som går på tvers av 
kommune- eller fylkesgrensene». Daglig leder tilsettes av dette rådet og svarer til dette. Hun 
er ikke en del av sin kommunes forvaltningsapparat, og dermed heller ikke utelukket fra valg 
til folkevalgte organer i denne. 
. 
 

https://lovdata.no/LTI/lov/2018-06-22-83/%C2%A77-3
https://lovdata.no/LTI/lov/2018-06-22-83/%C2%A718-1


Inhabil som følge av generelle regler man selv har fordel av? 
Kommunal Rapport 02.12 2019 

 
Kommuneansatt politiker vedtar betalt spisepause, og barnehagestyrer er med på å vedta 
barnehagetilskudd. Habil eller inhabil?  
Spørsmål om habilitet volder bry for lokalpolitikere, men professor Jan Fridthjof Bernt gir råd.  
  
SPØRSMÅL 1: Habil eller inhabil? 
 
Kommunestyret vedtar lokale retningslinjer for beregning av tilskudd til private barnehager. 
Dersom en styrer i en privat barnehage er medlem i hovedutvalg som behandler disse 
retningslinjene, vil vedkommende være inhabil ved behandlingen av disse? 
 
SVAR: Vedtak om slike retningslinjer for beregning av tilskudd til barnehager er generelle 
regler og dermed som alminnelig regel ikke enkeltvedtak der de aktuelle barnehagene er 
parter. Ledelsen ved barnehagen blir derfor ikke automatisk inhabil etter bestemmelsen 
i forvaltningsloven § 6 første avsnitt, bokstav e, nr. 2. Men hvis det er tale om regler som i 
praksis vil kunne ha betydelige økonomiske konsekvenser for en avgrenset krets private 
barnehager, bør lederrollen i én av disse ses som «særegne forhold … som er egnet til å 
svekke tilliten til hans upartiskhet», slik at han blir inhabil etter bestemmelsen i § 6 andre 
avsnitt. 
  
SPØRSMÅL 2: Inhabilitet for folkevalgte i saker som angår deres tilsettingsforhold i 
kommunen? 
 
Kommunestyret har truffet vedtak om betalt spisepause for de tilsatte i kommunen. Var 
folkevalgte som vil nyte godt av dette, eller som er gift med en tilsatt, inhabile? 
 
SVAR: Det er her tale om et vedtak av generell karakter, som gjelder for enhver som måtte 
være tilsatt i kommunen. Den enkelte tilsatte i kommunen er dermed ikke part i saken, slik at 
hun blir inhabil etter bestemmelsen i forvaltningsloven § 6 første avsnitt, bokstav a. 
Spørsmålet blir da om disse folkevalgte er inhabile fordi det er tale om et vedtak som helt 
generelt gir dem eller deres ektefeller en fordel i form av bedre tilsettingsforhold. 
 
Utgangspunktet er her at vi ikke kan se bort fra at denne egeninteressen kan ha påvirket 
stemmegivningen til enkeltmedlemmer i kommunestyret, slik at den må anses som «egnet til 
å svekke tilliten til [deres] upartiskhet» etter «sekkebestemmelsen» i forvaltningslovens § 6 
andre avsnitt. Men for at de skal bli inhabile av den grunn, må denne egeninteressen være et 
«særegent forhold» slik dette har blitt forstått etter denne bestemmelsen. 
 
Svaret på dette er ikke opplagt, men jeg tror ikke at de tilsatte blir inhabile her. Her er det et 
poeng at i kommuneloven § 11–10 siste avsnitt er det fastsatt at folkevalgte ikke er inhabile 
«når det skal fastsettes godtgjøring o.l. for slike verv». Da blir det litt merkelig om vi skulle ha 
en strengere regel her når det gjelder mer marginale spørsmål om tilsattes arbeidsforhold. 
 

https://lovdata.no/lov/1967-02-10/%C2%A76
https://lovdata.no/lov/1967-02-10/%C2%A76
https://lovdata.no/LTI/lov/2018-06-22-83/%C2%A711-10


Professor betegner KS-advokatens vurdering som 
«hinsides faglig fornuft» 
Kommunal Rapport 25.11.2019 

 
KS-advokat Geir S. Winters har gitt Eidskog kommune juridiske råd i varslersaken, og 
kommunen har vedtatt å følge rådene. To jussprofessorer mener advokaten er på villspor. 
 
Jussprofessor Erik Boe mener KS-advokat Geir Winters gir Eidskog kommune faglige råd 
som er uriktige. Jussprofessor Jan Fridhtjof Bernt mener også at Winters tar feil.  
  
  
– Det er underlig og trist å se protest mot statens lovlighetskontroll holdt i så aggressiv tone, 
og med så krigersk utfall, endog med å anbefale mulig søksmål mot staten, som i KS-
advokat Winters notat til Eidskog kommunestyre, sier professor emeritus i offentlig rett ved 
Universitetet i Oslo, Erik Magnus Boe. 
 
Forunderlige standpunkter 
I midten av oktober opphevet Fylkesmannen et vedtak kommunestyret i Eidskog tidligere 
har fattet i forbindelse med varslingssaken. Fylkesmannen konkluderte nemlig med at 
rådmannen er inhabil i saken, og dermed er vedtaket ugyldig. 
 
I et notat til kommunestyret i Eidskog mener KS-advokat Geir S. Winters at Fylkesmannen, 
med unntak av ett punkt, ikke har hatt myndighet til å lovlighetskontrollere kommunestyrets 
vedtak angående behandlingen av varslingssaken. Winters rådet derfor kommunen til å 
sende saken til departementet, og om Fylkesmannen ikke opphever sitt vedtak, mener KS-
advokaten at Eidskog kommune bør vurdere å saksøke staten. 
 
Denne uka vedtok kommunestyret i Eidskog å gi sin tilslutning til anbefalingene i notatet til 
Winters. Professor Boe har lest notatet, og han reagerer på KS-advokatens vurderinger. 
 
– Fremfor å gå i seg selv, forekommer stadig flere forunderlige standpunkter, sier Boe. 
 
Varslingssaken i Eidskog 
En ansatt i Eidskog kommune varslet for tre år siden om kritikkverdige forhold i forbindelse 
med omtakseringen av eiendomsskatt. 
Varsleren fulgte opp med et varsel om gjengjeldelse i fjor sommer. 
Varslet omfattet fire navngitte personer, blant annet rådmannen og ordfører, og senere 
varaordfører. 
Varsleren har stevnet kommunen for retten. 
Rettssaken er berammet til i midten av februar. 
 
Har ikke dekning 
Advokat Winters ønsker ikke å delta i en offentlig polemikk, men han stusser over at Boe 
mener at hans notat inneholder en «aggressiv tone» og med et «krigersk utfall». 
 
– Etter mitt syn gir ikke notatet dekning for noen av betegnelsene. Ut over det noterer jeg 
igjen at jeg blir tillagt synspunkter jeg verken har eller gir uttrykk for i notatet jeg har skrevet, 
skriver Winters til Kommunal Rapport. 
 
Hinsides faglig fornuft 
I notatet mener Winters at Fylkesmannens opphevelse av kommunens vedtak innebærer at 
kommunestyret må gjeninnsette en setterådmann. 
 

https://kommunal-rapport.no/sites/default/files/winters_fmov.pdf


«Dette er en privatrettslig beslutning, som antas å ligge utenfor det Fylkesmannen har 
hjemmel til å bestemme etter reglene om lovlighetskontroll», skriver Winters i sitt notat. Dette 
mener professor Boe er fullstendig feil. 
 
– Å kalle beslutning om å få gjeninnsatt habil setterådmann for en privatrettslig beslutning er 
hinsides faglig fornuft, sier han. 
 
Savner det sentrale spørsmålet 
Advokat Winters synes det er positivt at to professorer engasjerer seg så sterkt i en sak som 
er viktig for kommunesektoren. Han mener imidlertid at de i liten grad kommenterer det han 
mener er det sentrale spørsmålet i saken. 
 
– Hvor langt kan et varsel mot rådmann og ordfører inhabilisere rådmannen og ordføreren fra 
å utføre sine lovpålagte verv? Dette er et viktig spørsmål, og svaret kan ha betydning for 
mange kommuner. Derfor har jeg anbefalt kommunen å bringe Fylkesmannens vedtak inn 
for departementet, med anmodning om at det blir opphevet. Denne anbefalingen har 
kommunen valgt å følge, skriver Winters. 
 
Mener Winters tar feil 
I sitt notat skriver Winters at en gjeninnsettelse av oppdrag til setterådmannen skal rettslig 
anses som en ansettelse av midlertidig varighet. 
 
«Varigheten av dette oppdraget, samt hvem kommunestyret velger til setterådmann, har 
Fylkesmannen etter vårt syn ikke hjemmel for å lovlighetskontrollere», skriver Winters. 
 
Kommunal Rapport har også sendt notatet fra Winters til professor emeritus i forvaltningsrett 
ved Universitetet i Bergen, Jan Fridthjof Bernt, og han mener også at Winters tar feil. 
 
– Fylkesmannens vurdering av inhabiliteten og kommunens saksbehandling ligger klart nok 
innenfor rammen av kompetansen etter loven for å foreta legalitetskontroll, og går på krav til 
hvordan denne saken skulle ha vært håndtert. Dette har ingenting med privatrettslige 
tilsettingsforhold å gjøre, og er heller ikke noen form for gjeninnsetting av setterådmann, 
skriver Bernt til Kommunal Rapport. 
 
Også Boe avviser at det er snakk om en ansettelse av setterådmannen. 
Jussprofessor Jan Fridthjof Bernt mener at Fylkesmannen har hjemmel til å foreta en 
habilitetsvurdering av kommunestyrets vedtak. 
 
– I Eidskog-saken blir setterådmannen ikke ansatt. Hans funksjon er utelukkende knyttet til å 
få behandlet denne konkrete varslersaken på lovlig måte. Eksistensen av setterådmann har 
derfor intet å gjøre med at «vedtak om ansettelse, oppsigelse eller avskjed» er unndratt 
statens lovlighetskontroll, sier Boe. 
 
Klart innenfor rammen 
Bernt presiserer videre at alle avgjørelser som treffes under kommunens saksbehandling, 
både i administrasjonen og av folkevalgte organer, kan tas opp til lovlighetskontroll. 
 
– Spørsmålet om en rådmann er inhabil i en sak om varsling rettet mot ham selv eller hans 
administrasjon, faller klart nok innenfor denne rammen. Rådmannen er den øverste 
ansvarlige leder for hele administrasjonen og hans habilitet må da vurderes uavhengig av 
hvor stor eller liten rolle han har i selve saksbehandlingen, skriver Bernt. 
 
Professor Boe betegner Fylkesmannens vedtak som et forsøk på å få Eidskog kommune til å 
respektere lovverket om habilitet, og han presiserer at dette ikke har noe med privatrett å 
gjøre. Han mener at lovlighetskontroll selvfølgelig er av offentligrettslig art. 



 
– Når rettslige konsekvenser trekkes av en så feilaktig synsvinkel som KS-advokat Winters 
gjør, havner en på avveie, sier Boe. 
 
Fører på villspor 
Winters skriver også i notatet at kommunestyret har gitt rådmannen ansvar for å følge opp 
varsleren i ordinære administrativt spørsmål, og han har pekt på at rådmannen ikke har noen 
personlige interesse i utfallet i saken på en måte som skulle gjøre ham inhabil. 
 
– Det fører på villspor å gjøre nummer av om rådmannen har «personlig interesse» i saken. 
Det er ikke det som er temaet i forvaltningsloven § 6, det er om rådmannen enten er «part» i 
varselet mot ham selv eller om han har så nær tilknytning til varselet at «særegne forhold 
foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet», sier Boe. 
 
Part er ikke avgjørende 
Han mener videre at om rådmannen skal betegnes som «part» eller ikke i saken, er ikke 
avgjørende for om han er inhabil eller ikke i denne konkrete saken. 
 
– All den stund rådmannen under enhver omstendighet sto så nær varselet at «særegne 
forhold» foreligger «om er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet». Den som anklages, 
kan naturligvis verken behandle anklagen som saksforbereder for kommunen eller som 
beslutningstaker, sier Boe. 
 
Han mener at KS-advokaten går utenom poenget ved å gi inntrykk av at saken bare dreier 
seg om «uenighet» mellom varsleren og rådmannen. Hvis det er slik at varsleren ble møtt 
med gjengjeldelse av ledelsen fordi hun varslet mot uregelmessigheter ved retakseringen av 
eiendomsskatt, mener Boe at svaret om inhabilitet sier seg selv. 
 
– Er det dette varselet mot rådmannen handler om, lar det seg vanskelig gjøre uten 
prokuratorknep eller forutinntatthet å komme til en annen konklusjon på 
inhabilitetsspørsmålet enn den ovennevnte. Hvor godt fundert varselet er, må nemlig ikke 
blandes sammen med hvordan varsel skal håndteres, slik KS-advokat Winters gjør, sier Boe. 
 



Alle har rett til å overvære møtene 
Kommunal Rapport 06.11 2019  

 
POLITIKERSKOLEN 2019. Alle har en grunnlovsfestet rett til å overvære møter i politiske 
organer. Arbeidsmøter om budsjett mellom administrasjon og politikere er ikke noe unntak.    
 
Saker skal behandles i møter og de skal være åpne for innbyggerne. Politikere og 
administrasjon kan ikke stikke seg vekk for å forberede neste års budsjett.  
  
 – Vi skal følge loven. Selvfølgelig skal vi det, sier nyvalgt ordfører Marit Hougsrud (Sp) i Sør-
Aurdal. 
 
Kommunen har gjentatte ganger de siste årene fått en påminnelse fra Fylkesmannen om at 
den må følge kommunelovens regler, som skal sikre innbyggerne innsyn i politiske 
beslutningsprosesser. 
 
Bare to uker etter at Hougsrud ble ordfører, må hun svare på hvorfor innbyggerne ikke ble 
informert om budsjettmøtet 28. oktober. 
 
– Det var et arbeidsmøte rådmannen skulle ha med sine ansatte. Jeg informerte 
kommunestyrets medlemmer om dette, slik at de som måtte ha interesse av å overvære 
møtet, kunne komme. Spesielt for de nye kommunestyrerepresentantene er det fint å få 
innblikk i prosessene rundt budsjettarbeidet, forklarer hun. 
14 av 19 representanter møtte opp. Det gjorde også en journalist fra avisa Valdres, som ble 
henvist til publikumsplass på galleriet. Han sørget likevel for at innbyggerne fikk vite at 
rådmann Haakon Boie Ludvigsen i møtet tok til orde for å legge ned en barneskole og 
ungdomstrinnet ved en annen skole. Og at flere politikere reagerte sterkt på dette.  
Møtet ble avholdt uten offentlig innkalling, saksliste og møtebok, slik kommuneloven krever. 
Hougsrud mener møtet faller utenfor loven. 
 
– Vi hadde ingen saker til behandling. Det var et arbeidsmøte rådmannen hadde invitert til. 
 
– Både Fylkesmannen, Sivilombudsmannen og Kommunaldepartementet har slått fast at 
møter mellom administrasjon og folkevalgte om budsjettet er møter etter kommuneloven og 
skal følge dennes møteregler? 
 
– Det kjenner ikke jeg til. Jeg har bare vært ordfører i 14 dager. Men vi skal selvsagt følge 
loven. 
 
Få unntak fra regelen om åpne møter 
Grunnlovens § 100 femte ledd er klar: “Enhver har rett til innsyn i statens og kommunenes 
dokumenter og til å følge forhandlingene i rettsmøter og folkevalgte organer. Det kan i lov 
fastsettes begrensninger i denne rett ut fra hensyn til personvern og av andre tungtveiende 
grunner.” 
 
Også kommunelovens § 31 slår fast at “Enhver har rett til å overvære møtene i folkevalgte 
organer”. Den gir samtidig en uttømmende liste over når det skal eller kan gjøres unntak fra 
regelen om møteoffentlighet. Det finnes ingen unntakshjemmel for budsjettmøter. 
 
Men det holder ikke å holde dørene åpne. Innbyggerne må også ha blitt informert i rimelig tid 
om at det skal avholdes møte, og hvilke saker som skal tas opp. Har de ikke anledning til å 
komme, skal de i alle fall kunne slå opp i møteboka i etterhånd for å se hva som skjedde. 
Derfor stiller kommuneloven både krav til kunngjøring, innkalling, saksliste og møtebok. 
 

http://redir.opoint.com/?key=cw6n6EnOUGR4ZJrKE236


Kommunelovens regler gjelder ikke bare ordinære møter i kommunestyre, formannskap eller 
andre politiske organer. Også andre sammenkomster der folkevalgte deltar, kan falle inn 
under kommuneloven. Det avgjørende er hvem som deltar, hva som er tema og hvilke 
spørsmål de folkevalgte drøfter, skriver Kommunaldepartementet (KMD) i 
en tolkningsuttalelse 7. juli 2015.  
 
Her konkluderte det med at et formøte om budsjett i forkant av ordinært kommunestyremøte i 
Tysfjord i 2008, var et møte etter kommuneloven, selv om også eksterne deltok og møtet ble 
ledet av andre enn ordfører. 
 
En av fire brøt loven i fjor 
Sivilombudsmannen har i flere kjennelser kritisert kommuner for å ha avholdt 
budsjettseminarer med administrasjonen uten å følge saksbehandlingsreglene for folkevalgte 
organer.  
 
Likevel:  
I desember i fjor avslørte Kommunal Rapport at omfanget av slike hemmelige budsjettmøter 
er stort. Hele 27 av 100 undersøkte kommuner – altså en av fire – hadde avholdt hemmelige 
budsjettmøter for administrasjon og folkevalgte i perioden september – november 2018. 
 
Møtene hadde ulike navn, som “budsjettdugnad”, “økonomiseminar” og “dialogkonferanser”, 
men hadde til formål å bearbeide tallgrunnlaget og gi og få innspill til den videre 
budsjettprosessen. Innbyggerne fikk ikke kjennskap til møtene, som ble avholdt uten offentlig 
innkalling, saksliste og protokoll.  
 
Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger mener det må skyldes at kommunene har mangelfull 
kunnskap om kommunelovens bestemmelser og bakgrunnen for dem. Han forsøker å bøte 
på dette i en kronikk i Kommunal Rapport 23. mars i år. Her slår han fast følgende: 

• Hovedregelen er at folkevalgte organer behandler og avgjør saker i formelle møter. Det 
skal ikke holdes uformelle, lukkede sammenkomster der det foregår reell 
saksbehandling. Dette gjelder saksforberedelse, saksbehandling og fatting av vedtak. 

• Retten til å overvære slike møter er nedfelt i Grunnloven og kommuneloven. 

• De folkevalgte er valgt til å representere innbyggerne, og all saksbehandling foregår på 
vegne av dem. Åpenhet gjør det mulig for innbyggerne å kunne holde representantene 
ansvarlig for de beslutningene som tas. Prinsippet om møteoffentlighet er derfor sentralt 
for et sterkt folkestyre. 

• Denne kontrollmuligheten kan også forebygge at avgjørelser tas på feil grunnlag. Ved 
dette styrkes også innbyggernes tillit til de folkevalgte organer og deres avgjørelser. 

 
– Budsjettet er én av de viktigste sakene de folkevalgte tar stilling til i løpet av året. Det er 
derfor helt essensielt at innbyggerne kan holde seg orientert om den politiske prosessen og 
ha mulighet til å holde representantene ansvarlig, framholdt Sivilombudsmannen. 
 
Gjentatte pålegg fra Fylkesmannen 
Sør-Aurdal gikk fri for kritikk i Kommunal Rapports undersøkelse av budsjettmøtene i fjor 
høst. Deres hemmelige budsjettmøte ble nemlig avholdt allerede i august – for tidlig til å bli 
fanget opp i undersøkelsen. Men 30. oktober i fjor – ganske nøyaktig ett år før årets 
hemmelige budsjettmøte – fikk kommunen skriftlig beskjed fra Fylkesmannen om at den må 
følge kommunelovens møteregler. 
 
Som det framgår av oversikten nedenfor, er det ikke første gang at Sør-Aurdal kommune har 
fått kritikk for manglende møteoffentlighet. Spørsmålet er om det blir siste gang. 
 
11. mai 2017: “Fylkesmannen forutsetter at kommunen vil endre praksis og overholde 
reglene framover”, skriver Fylkesmannen i brev til Sør-Aurdal kommune. Bakgrunnen er at 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/-31-sporsmal-om-moteoffentlighet/id2427143/
https://kommunal-rapport.no/apenhet/2018/12/en-av-fire-har-hemmelige-budsjettmoter
https://kommunal-rapport.no/apenhet/2018/12/en-av-fire-har-hemmelige-budsjettmoter
https://kommunal-rapport.no/meninger/debatt/2019/03/apne-moter-viktig-lokaldemokratiet
https://kommunal-rapport.no/2017/03/mottes-i-skjul-lovet-full-taushet


formannskapet i perioden desember 2016 – mars 2017 har avholdt fire hemmelige møter om 
daværende rådmanns arbeidsforhold. Heller ikke kommunestyremøtet 7. mars, der han ble 
sagt opp, ble innkalt på lovlig måte.  
 
26. oktober 2017: Ordfører Kåre Helland (Sp) varsler i innkallingen at han vil foreslå at 
budsjettmøtet holdes bak lukkede dører. Til pressen begrunnet han dette med at de skulle 
drøfte budsjettet i detalj – helt ned på personnivå. Å lukke et budsjettmøte er det ikke adgang 
til, fastslo både Fylkesmannen og to eksperter på kommunalrett overfor Kommunal Rapport. 
Siste del av møtet ble likevel lukket. 
 
23. august 2018: Kommunestyre og administrasjon avholder “dialogmøte” om budsjettet på 
en dato oppført i kommunestyrets møteplan. Innkallingen ble offentliggjort to dager før møtet, 
etter at lokalpressen hadde etterlyst den. Møtet er fortsatt ikke protokollert. Kommunen 
nektet også å gi lokalavisa Hedalen innsyn i notater fra møtet. Rådmann Haakon Boie 
Ludvigsen framholder at det ikke var noe kommunestyremøte, fordi det var han som innkalte 
til og ledet møtet.  
 
3. september 2018: Jussprofessor Jan Fridthjof Bernt slår overfor Kommunal Rapport fast at 
dialogmøtet var en del av kommunens saksbehandling og skulle fulgt kommunelovens 
regler. Han påpeker samtidig at rådmannen ikke har kompetanse til å lede møter i politisk 
organ. Han advarer mot å gjøre skillet mellom ordfører og rådmann utydelig.  
 
30. oktober 2018: Fylkesmannen pålegger kommunen å offentliggjøre notater og føre 
møtebok fra møtet 23. august. Kommunen får på ny skriftlig beskjed om å følge 
kommunelovens regler for møter i politiske organ. Fylkesmannen viser spesielt til 
kommunelovens §§ 30 og 31, som blant annet slår fast at alle har rett til å overvære møter i 
politisk organ, og at det skal føres møtebok. 
 
13. juni 2019: Administrasjon og politikere i Sør-Aurdal avholder seminar i forkant av 
kommunestyremøte. At temaet for seminaret var kommunens økonomiske utfordringer, 
framgår verken av innkalling, saksliste eller møtebok. 
 
Det ble stilt spørsmål ved innkallingen i det etterfølgende kommunestyremøte. Ordfører viste 
til at møtet i hovedsak var en orientering fra rådmannen og at det ikke ble fattet vedtak. 
Rådmannen viste til at det var frivillig å delta. 
 
– Det blir omtrent som når naboen inviterer på grillfest. Enten kommer du, eller så kommer 
du ikke, sa rådmann Boie Ludvigsen. 
 
28. oktober 2019: Administrasjon og politikere avholder arbeidsmøte om budsjettet, uten 
offentlig innkalling, saksliste eller møtebok.  
 
Fylkesmannen: – Vi vil følge med 
Kommunal Rapport har spurt Fylkesmannen om arbeidsmøtet om budsjett 28. oktober var et 
møte etter kommuneloven, og dermed skulle vært innkalt og protokollert i henhold til denne. 
Vi har fått følgende svar fra seniorrådgiver Katrine Tømmerdal Nordby: 
 
– Vi kan ikke svare konkret på ditt spørsmål, da vi ikke har noen flere opplysninger enn det 
du har gitt i dine e-poster. Vi har ikke fått noen konkret klage. Vi vil på bakgrunn av de 
opplysningene du kommer med henvende oss til kommunen, vise til tidligere 
korrespondanse om dette og minne om regelverket. Utover det gjør vi ikke noe i denne 
omgang, men vi vil følge med på hvordan kommunen forholder seg til kommuneloven på 
dette området. 
 
 

https://kommunal-rapport.no/2017/10/lukket-bare-slutten-av-motet
https://kommunal-rapport.no/2017/10/vil-lukke-mote
https://kommunal-rapport.no/2017/10/vil-lukke-mote
https://kommunal-rapport.no/2018/08/nekter-gi-ut-moteprotokoll
https://kommunal-rapport.no/bernt-svarer/2018/08/ma-ikke-gjore-grensene-mellom-radmann-og-ordforer-utedlig
https://kommunal-rapport.no/2018/10/fylkesmannen-palegger-sor-aurdal-legge-fram-motereferat
https://kommunal-rapport.no/2019/06/radmann-bruker-halve-arbeidstida-pa-svare-pressen


– Urettferdig 
Tidligere ordfører Kåre Helland (Sp) har vært – og er fortsatt – uenig i Kommunal Rapports 
framstilling av kommunens møtepraksis. 
 
– Når det ikke fattes noe vedtak, kommer ikke kommunelovens § 30 om møtebok til 
anvendelse. Vi har ikke gjort dette annerledes enn andre kommuner. Jeg synes omtalen vi 
har fått i Kommunal Rapport er urettferdig. Du, Kommunal Rapport og avisa Valdres er 
hovedårsaken til at jeg ikke ville fortsette i politikken, sier han til Kommunal Rapport.  
 
Ordfører Marit Haugsrud har ingen kommentarer ut over dem som er gitt fra kommunens 
side i forbindelse med de ulike møtene. 
  
Dette må du vite om møteoffentlighet 

• Alle møter i folkevalgte organer skal annonseres på forhånd. 

• Innkallingen er som hovedregel offentlig. 

• Innkallingen skal inneholde en saksliste. 

• Møtene skal som hovedregel være åpne for alle. 

• Dette er unntakene: 
o Dørene skal lukkes ved behandling av personalsaker eller når det 

foreligger lovbestemt taushetsplikt. 
o Dørene kan lukkes av hensyn til personvern eller tunge offentlige interesser. 

• Før møtet lukkes, må organet gjøre eget vedtak om dette. Vedtaket og lovhjemmel for 
lukking må framgå av møteboka. 

• Saksframlegg (med vedlegg) til folkevalgt organ er offentlige. Eventuelle taushetsbelagte 
opplysninger etter forvaltningslovens § 13 skal sladdes. 

• Saksbehandlingsreglene for møter i politiske organer er beskrevet i kommunelovens 
kapittel 6. 

  
 
Hva er et møte etter kommuneloven? 

• Møte i kommunestyre, formannskap og andre folkevalgte og kommunale organer 
opprettet etter kommuneloven. 

• Også andre sammenkomster der folkevalgte deltar, kan falle inn under kommuneloven. 
Det avgjørende er hvem som deltar, hva som er tema og hvilke spørsmål de folkevalgte 
drøfter, skriver Kommunaldepartementet (KMD) i en tolkningsuttalelse 7. juli 2015. 

• KMD viser til Sivilombudsmannens uttalelse i sak 1667/2008: 

• «En sammenkomst i et folkevalgt organ vil være et møte når det er fastsatt på forhånd at 
medlemmene av organet skal tre sammen som folkevalgt organ for å forhandle, drøfte, 
treffe vedtak eller på annen måte behandle saker og spørsmål som det etter lov eller 
forskrift har som oppgave å behandle.» 

• KMD slår fast at et formøte om økonomi og budsjett før ordinært kommunestyremøte i 
Tysfjord var et møte etter kommuneloven, selv om eksterne deltok og ordfører ikke ledet 
møtet. 

• Gruppemøter i det enkelte parti og forhandlingsmøter mellom representanter for ulike 
partigrupper faller utenfor kommuneloven. 

• Møter der representanter for alle partier deltar, befinner seg i en gråsone. Jussprofessor 
Jan Fridthjof Bernt trekker et skille mellom politiske forhandlinger – som faller utenfor 
loven – og møter som inngår i kommunens saksbehandling. 

 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/-31-sporsmal-om-moteoffentlighet/id2427143/


Etikken må forankres i politikken 
Kommunal Rapport 20.11.2019 

 
Vi oppfordrer nye kommunestyrer og fylkesting til tidlig i perioden å sette temaene etikk og 
antikorrupsjon på dagsordenen, og forankre etikkarbeidet gjennom politiske vedtak, sier 
Tora Aasland, leder i Kommunesektorens etikkutvalg 
  
 Åpenhet er kanskje det viktigste tillitsskapende virkemiddelet. 
Over 10.000 folkevalgte har nå fått tillit etter høstens valg. De er valgt inn i 356 nye 
kommunestyrer og elleve fylkesting, mange i nye, sammenslåtte kommuner eller 
fylkeskommuner. De har fått et stort og viktig ansvar – som myndighetsutøvere, som 
leverandører av viktige velferdstjenester, som arbeidsgivere og som ombud for befolkningen. 
Da trengs gode retningslinjer, trygghet og god kontroll. 
 
Et nytt kommunestyre eller fylkesting åpner for muligheter, både til å drøfte viktige saker på 
nye måter og til å lære av tidligere erfaringer. Målet må være å bli enda bedre i en 
tillitsskapende forvaltning som bygger på en høy etisk standard, slik det står i 
kommunelovens formålsparagraf. Ikke minst derfor må arbeidet med etikk og antikorrupsjon 
være et viktig tema med tydelig politisk forankring. 
 
Vi vet at presset på kommunale ledere er stort. I en undersøkelse KS fikk gjennomført blant 
kommunene i 2017, svarte fire av ti enhetsledere at de kjenner til at ansatte eller folkevalgte 
har opplevd situasjoner med press om favorisering. 
 
Andre situasjoner de kjenner til, er press er knyttet til omgåelse av regelverk og for nært 
samarbeid med private aktører. Tre av ti svarer at de selv har vært utsatt for press om å 
favorisere. I samme undersøkelse framkommer det at areal-, plan- og byggesaker er mest 
utsatt for press, og at mellomledere er særlig utsatt. 
 
Ved konstituering av nye kommunestyrer og fylkesting høsten 2019 trer ny kommunelov i 
kraft. I denne ligger flere nye bestemmelser om egenkontrollen som angår kommunens etikk- 
og antikorrupsjonsarbeid. Egenkontrollen må være god både for å redusere risikoen for 
misligheter og for å styrke den nødvendige tilliten til kommunen. Også i arbeidsmiljølovens 
bestemmelser om varsling skjer det endringer hvor målet er å gjøre varslingsprosessene 
tydeligere og bedre – ikke minst for varslerne. 
 
KS har utviklet flere verktøy som kommunene kan ta i bruk i arbeidet med etikk og 
antikorrupsjon, blant annet helhetlige program, rammeverk og veiledere. Det er også laget en 
eksempelsamling som kan være et nyttig hjelpemiddel i kommunenes arbeid med åpenhet 
og tillit i arbeidet med å unngå uetisk atferd og korrupsjon. KS’ folkevalgtprogram som tilbys 
alle kommunestyrer og fylkesting fra høsten 2019, har både et kjerneprogram og 
skreddersydde dager. Her kan etikk velges som et særskilt tema. 
 
Kommunesektorens etikkutvalg er oppnevnt av KS’ hovedstyre. Vi oppfordrer nye 
kommunestyrer og fylkesting til tidlig i perioden å sette temaene etikk og antikorrupsjon på 
dagsordenen, og forankre etikkarbeidet gjennom politiske vedtak. Det innebærer blant annet 
å ha et oppdatert verdigrunnlag, et etisk regelverk både for ansatte og folkevalgte, bidra til at 
det gjennomføres risikoanalyser for å avdekke sårbarhet, ha gode varslingsrutiner og god 
praksis rundt vurdering av habilitet. 
 
Åpenhet er kanskje det viktigste tillitsskapende virkemiddelet. Det betyr at omverden får 
innsyn i hvordan kommunen drives og hvordan beslutninger tas. 
 



Vi oppfordrer ansatte og folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner til å henvende seg til 
etikkutvalget ved behov for råd og innspill i dette arbeidet. Etikkutvalget selv arrangerer 
jevnlige møter i kommuner og fylker med politiske og administrative ledere. I desember går 
turen til Kristiansand for å møte kommunene på Agder. Til våren går turen til Viken, og 
deretter til Trøndelag. 
 
Vi håper på engasjement og gode debatter. Bli med i arbeidet for tillitsskapende kommuner 
og fylkeskommuner! 
 



Forskning: Store forskjeller i barnevernets arbeid og 
vurderinger 
Kommunal Rapport 14.11.2019 

 
Kan forklare en del av kritikken som har vært rettet mot norsk barnevern både nasjonalt og 
internasjonalt, sier direktør Mari Trommald i Bufdir. 
 
Bufdir-direktør Mari Trommald mener forskningen gir detaljkunnskap om hva barnevernet 
trenger for å være sikrere på å gjøre gode vurderinger og ta veloverveide beslutninger.  
 
To nye forskningsrapporter viser at det er store forskjeller i hvordan barnevernet vurderer 
bekymringsmeldinger og gjennomfører undersøkelser. 
 
– Funnene beskriver praksis som kan forklare en del av kritikken som har vært rettet mot 
norsk barnevern både nasjonalt og internasjonalt, sier Mari Trommald, direktør i Barne-, 
ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), i en pressemelding. 
 
Norsk barnevern har blant annet måtte tåle kritikk i flere barnevernssaker fra Den europeiske 
menneskerettsdomstol (EMD). 
 
Det har aldri tidligere vært gjennomført en så dyptpløyende gjennomgang av den kommunale 
saksbehandlingen, ifølge Bufdir. 
 
Mangler planer 
I alt 1.365 bekymringsmeldinger og 1.123 undersøkelsessaker fra 16 barnevernstjenester er 
undersøkt. 
Dette er noen av funnene: 

• Det varierer fra kommune til kommune hvor mange bekymringsmeldinger 
barnevernstjenesten undersøker nærmere. Noen henlegger mange, andre nesten ingen. 
Rapportene viser også at det finnes lite dokumentasjon på hvilke akuttvurderinger 
barnevernet har gjort den første uken etter at meldingen kom inn. 

• Halvparten av sakene barnevernet velger å undersøke, mangler en plan for 
undersøkelsen. Der det er laget planer, er de ofte generelle og ikke tilpasset den 
konkrete saken. 

• I flere av sakene som gjelder mulig vold, griper barnevernet til metoder der barn og 
foreldre snakkes med hver for seg samme dag, og på svært kort varsel. I disse sakene er 
det spesielt viktig at barnevernet vurderer grundig hvordan det er hensiktsmessig å gå 
fram. En start med aksjons- og etterforskningspreg kan gjøre det vanskelig å etablere tillit 
og samarbeid om senere veiledning og hjelpetiltak i familien. 

• Rapportene viser at familier med innvandrerbakgrunn er overrepresentert i 
bekymringsmeldingene om mulig vold. Det betyr at familier med innvandrerbakgrunn 
oftere enn andre møter et aksjons- og etterforskningsorientert barnevern. Forskerne 
peker på at dette kan være med på å forklare skepsis og manglende tillit til barnevernet i 
innvandrermiljøer. 

• I en tredel av sakene der det er meldt om bekymring for at barnet har vært utsatt for 
fysisk vold, seksuelle overgrep eller er vitne til vold i nær familie, omtales ikke 
konklusjonen på dette i den endelige undersøkelsesrapporten. Når slik dokumentasjon 
mangler, kan det føre til at viktig informasjon er borte dersom det kommer inn ny melding 
om samme barn. 

• Barnevernet har stor oppmerksomhet rettet mot kontakten og samspillet foreldre har med 
barna sine. Forskerne stiller spørsmål ved om det sterke fokuset på foreldre og deres 
ferdigheter innebærer at barnas utfordringer og vansker ikke fanges godt nok opp. 

 
 



Treffsikre tiltak 
Bufdir-direktøren mener funnene i rapporten peker på at konkret praksis som bør endres. 
 
– Vi vil ta opp problemstillingene i møter med fylkesmennene og de kommunale 
barnevernstjenestene, og vi kommer til å gjøre endringer i veiledere og vurdere behov for 
nye veiledere, sier Trommald. 
 
Formålet med prosjektet er å få dybdekunnskap om dagens praksis og kunne utarbeide god 
støtte til kommunal saksbehandling. 
 
– Kunnskapen vi har fått nå, gjør at vi kan være mer treffsikre på tiltakene. Undersøkelsene 
viser at vår tunge satsing på kompetanse og på å forbedre saksbehandlingen er en 
nødvendig og riktig vei å gå, sier Trommald. 
 













       

Saksfremlegg vedr. planlegging av kontrollutvalgets arbeid med 
overordnet analyse  

Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Namsskogan kommune 21.01.2020 02/20 
 
Saksbehandler Jorunn Sund 
Arkivkode FE - 217, TI - &30 
Arkivsaknr 20/50 - 1 

Forslag til vedtak 
1. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge SA sette i gang arbeidet med risiko- og 

vesentlighetsvurdering for forvaltningsrevisjon. 
2. Vurderingen oversendes sekretariatet innen 01.03.2020 og legges fram for 

kontrollutvalget i møte 17.03.2020. 
 
Saksopplysninger 
Kommuneloven sier dette om arbeidet med forvaltningsrevisjon; § 23-3: 
 
          "Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året 
 etter at kommunestyret er konstituert, utarbeide en plan som viser på hvilke områder  
 det skal gjennomføres forvaltningsrevisjoner. Planen skal baseres på en risiko- og  
 vesentlighetsvurdering av kommunens virksomhet og virksomheten i kommunens  
 selskaper. Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det 
 er størst behov for forvaltningsrevisjon." 
 
Det er nytt at også forvaltningsrevisjon i selskap med kommunale eierinteresser skal være 
med i denne planen. Eierskapskontroll vil fortsatt utgjøre en egen plan. 
 
Risiko- og vesentlighetsvurdering kan utføres av kontrollutvalgets sekretariat, kommunens 
revisor eller andre. Vi tilrår at revisjonen og sekretariatet samarbeider om prosessen, etter en 
modell med tre møter: 
 
Møte 1: Kontrollutvalget bestiller en risiko- og vesentlighetsvurdering fra revisjonen. 
Dokumentet er ett av flere bidrag i arbeidet  med å kartlegge hvor det bør gjennomføres 
forvaltningsrevisjon. 
 
Møte 2: Kontrollutvalget inviterer ordføreren, gruppe- og komitélederne i kommunestyret, 
rådmannen/kommunedirektøren, etatsjefene, hovedtillitsvalgte og hovedverneombudet for å 
gi innspill til risikoområder. De inviterte møter utvalget gruppevis, og vil ha fått revisjonens 
risiko- og vesentlighetsvurdering tilsendt på forhånd. Hensikten med møtet er å supplere 
revisjonens faglige vurderinger og kontrollutvalgets egen drøfting med den lokalkunnskapen 
politikere, administrasjon og tillitsvalgte representerer. 
 
Møte 3: Sekretariatet legger fram utkast til plan for forvaltningsrevisjon, basert på revisjonens 
vurderinger, innspillene i møte 2 og kontrollutvalgets diskusjon. Utvalgets vedtak sendes så 
videre til kommunestyret for endeleg behandling. 
 
Revisjon Midt-Norge vil bruke anslagsvis 60 timer til å utarbeide risiko- og vesentlighets-
vurderingen. 
 
Vurdering 
Gjennom den skisserte prosessen får kontrollutvalget gjort seg nytte av den samlede 
kompetansen i revisjonen og sekretariatet, samtidig som planarbeidet blir politisk forankret. 
Dette vil synliggjøre kontrollutvalgets rolle som kommunestyrets kontrollorgan. 
 
 



       

Kontrollutvalgets årsrapport 2019  

Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Namsskogan kommune 21.01.2020 03/20 
 
Saksbehandler Jorunn Sund 
Arkivkode FE - 033, TI - &14 
Arkivsaknr 20/47 - 1 

 
Forslag til vedtak 

1. Det framlagte forslaget til Kontrollutvalgets årsrapport for 2019 vedtas. 
2. Årsrapporten oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak: 

        Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport for 2019 til orientering. 
 
Vedlegg 
Årsrapport 2019 Namsskogan kontrollutvalg 
 
Saksopplysninger 

Ifølge kommunelovens § 22-1 har kommunestyret det øverste tilsyn med den 
kommunale forvaltning. Til å forestå det løpende tilsynet på sine vegne, velger 
kommunestyret et kontrollutvalg, jfr. kommuneloven § 23-1. 
 

Kontrollutvalgets arbeid og rapportering er nærmere regulert i Forskrift om 
kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner. Det følger av departementets 
merknader til denne at kontrollutvalget ene og alene er direkte underlagt 
kommunestyrets instruksjonsmyndighet. All rapportering tilbake skal derfor skje 
direkte til kommunestyret. Kontrollutvalget vurderer fortløpende således hvilken 
informasjon og saker som vil være aktuelle å presentere for kommunestyret.  
 

Kontrollutvalget har hatt den praksis at forhold som kontrollinstansen avdekker, løses 
på lavest mulig nivå, og bare unntaksvis resulterer i rapporter til kommunestyret. Men 
det som oversendes kommunestyre skal legges frem for kommunestyre, dette kan 
ikke velges bort eller diskuteres. 
 

Kontrollutvalgets årlige rapport vil derfor være en oppsummering av utvalgets arbeid i 
løpet av året og er således viktig informasjon til kommunestyret om det tilsyn utvalget 
utøver på kommunestyrets vegne. Alle møteinnkallinger med saksdokumenter er 
sendt ordfører og rådmann. Dette fungerer som en fortløpende informasjon til 
kommunen og det politiske miljøet. Ordfører har møte- og talerett i kontrollutvalgets 
møter. Ut fra tidligere praksis er det også for 2019 utarbeidet en årsrapport til 
kommunestyret der det er redegjort for sentrale deler av kontrollutvalgets virksomhet 
og aktivitet i 2019.  
 
Vurdering 

Årsrapporten anbefales oversendt kommunestyret med forslag om at kommunestyret 
tar kontrollutvalgets årsrapport 2019 til orientering. 
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1 INNLEDNING 
Kontrollutvalget har som oppgave å føre den løpende kontroll og tilsyn med den 
kommunale forvaltning på vegne av kommunestyret, jfr. kommuneloven med 
forskrifter. Kontrollutvalget kan i prinsippet ta opp et hvert forhold ved kommunens 
virksomhet så lenge det kan defineres som kontroll og tilsyn, men kan ikke overprøve 
politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens folkevalgte organer. For 
nærmere informasjon om kontrollutvalgets hjemmel og mandat, viser en til 
kontrollutvalgets årsplan. 
 
Kommunestyret valgte kontrollutvalg for perioden 2015 – 2019 i møte den 06. 
oktober 2015. 
 
Faste medlemmer Varamedlemmer 
Leder Elisabeth Vollmo Bjørhusdal 1. Svein Sørum 
Nestleder Kåre Vik 2. Lennart Nordlund 
Medlem Linn Katrine Trones ( permisjon) 3. Randi Karoliussen (flyttet) 
 
I perioden er Linn Katrine Trones gitt permisjon og Randi Karoliussen flyttet.  
 
Kommunestyret valgte nytt kontrollutvalg for perioden 2019 – 2023 i møte den 15. 
oktober 2019, sak 0069/19. 
 
 Faste medlemmer   Varamedlemmer  
Leder Geir Anton Staldvik SV vara Knut Magne Trones Sp) 
Nestleder Birgit Johansen Optimum vara Ragnhild Smalås Optimum 
Medlem Jon Inge Vik Sp vara Svein Sørum Optimum 
Medlem Sigmund Nyborg Optimum vara Ørjan Mellingen, Optimum 
Medlem Britt Iren 

Bjørhusdal 
Sp vara Kristin Smestad Sp 

 
 
 
2 KONTROLLUTVALGETS VIRKSOMHET I 2019 
Sekretariatstjenesten til kontrollutvalget utføres av KonSek Trøndelag IKS. 
Revisjonsoppdraget (regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll) utføres av 
Revisjon Midt-Norge SA. 

 
2.1 MØTER 
Kontrollutvalget har i 2019 avholdt 5 møter hvor av et var et ekstraordinært møte. Utvalget 
mottok i løpet av året flere krevende henvendelser, i tillegg benyttet rådmannen advokat å 
klage på kontrollutvalgets behandling av saker. Les kontrollutvalgets sak 13/19. Totalt ble det 
behandlet 24 saker i 2019. Kontrollutvalgets møter er åpne. Møtene ble lukket ved 
behandling av saker underlagt lovpålagt taushetsplikt. 
 
Kommunens revisor har deltatt i enkelte møter.  Kontrollutvalget bestilte og revisjonen leverte 
en forvaltningsrevisjon / undersøkelse av ansettelser i Namsskogan kommune sak 11/19.  
 
Ordføreren har møte- og talerett i kontrollutvalget og har benyttet seg av dette. Rådmannen 
har møtt etter nærmere innkalling, men svarte ikke på alle utvalgets spørsmål. Både ordfører 
og rådmann har fått kopier av møteinnkallinger og møteprotokoller. Kontrollutvalget forventer 
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at oversendelser til kommunestyret blir lagt frem for kommunestyret fortløpende, jf. 
kontrollutvalgets rapporteringsplikt til kommunestyret.   
 
2.2 BEHANDLING AV KOMMUNENS REGNSKAPER 
Kontrollutvalget er forelagt revisjonsberetningen fra revisor, utvalget har uttalt seg om 
årsregnskapet før det ble vedtatt av kommunestyret. Uttalelsen er sendt til kommunestyret, 
men kopi til formannskapet. jfr. formskriftens § 7.  
 
I møte 09.05.19 ga kontrollutvalget sin uttalelse til kommunestyret om kommunens 
årsrapport og årsregnskap, sak 010/19 
 
 
2.3 FORVALTNINGSREVISJON 
Kontrollutvalget har fått henvendelser i 2019 som angår ansettelse/ drøftningsplikt 
/oppsigelse. Kontrollutvalget sendte dokumentene til Revisjon Midt Norge SA etter møtet den 
21.03.2019 der dokumentene skulle være en del av den bestilte undersøkelsen. Det 
kontrollutvalget ønsket svar på var "Gjennomføres drøftingsplikten og er ansettelser og 
oppsigelser i tråd med arbeidsmiljøloven og kommunens egne bestemmelser". 
 
Kontrollutvalget fikk levert forvaltninsrevisjon / undersøkelse som omhandler ansettelser i 
Namsskogan kommune sak 11/19 den 27.05.2019.  
 
 
2.4 SELSKAPSKONTROLL 
Det er ikke igangsatt selskapskontroll i 2019. 
 
 
 
 
2.5 GJENNOMGANG AV MØTEPROTOKOLLER 
Rapporter etter revisjonsgjennomgang av møteprotokoller fra kommunestyret og 
formannskap tas som et ledd i revisors ordinære statusrapportering. 
Hensikten med denne gjennomgangen av saksframlegg og vedtak er å påse at saker av 
vesentlig økonomisk betydning er i tråd med lov, forskrift, regelverk og overordnede planer. 
Gjennomgang av møteprotokoller er behandlet som en del av orienteringen fra revisor i 
2019.  
 
 
2.6 TILSYN MED REVISJONEN 
Gjennom behandling av revisjonsstrategier, statusrapporter og orienteringer fra revisjonen 
fører utvalget tilsyn med at revisjonsarbeidet er à jour og foregår i samsvar med god 
kommunal revisjonsskikk.  
 
Oppdragsansvarlige revisorer har avgitt erklæring om sin uavhengighet, jfr. forskrift om 
revisjon § 15 den 21.11.19, sak 022/19.  
 
 
2.7 ORIENTERING FRA KOMMUNENS ADMINISTRASJON 
Rådmannen har møtt i kontrollutvalget i 2019, ved innkalling.  
 
  
2.8 BEFARING/BESØK 
Ingen besøk i 2019 
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2.9 KURS OG KONFERANSER 
Kontrollutvalgetmedlemmer har møtt på intern samling i 2019. 
 
 
2.10 ANNET 
 
 
3 AVSLUTNING 
Ordfører er gitt beskjed om at kontrollutvalget ønsker å informere kommunestyre om 
utvalgets roller og oppgaver. 
 
Namsskogan 21.01.2020 
 
Leder            Geir Anton Staldvik 
Nestleder      Birgit Johansen 
Medlem         Jon Inge Vik 
Medlem         Sigmund Nyborg 
Medlem         Britt Iren Bjørhusdal 
              
 
 
4 VEDLEGG 
 

Saker behandlet i kontrollutvalget i 2019 
Møtedato Saksnr Sakstittel 
21.03.2019 01/19 Referatsaker 21.03.2019 
  02/19 Orientering fra rådmannen 21.mars 2019 
  03/19 Orientering / Henvendelser til Namsskogan kontrollutvalg  21.03.2019 
  04/19 Skatteoppkreverfunksjonen 2018 
  05/19 Kontrollutvalgets årsrapport 2018 
  06/19 Årsplan -  møteplan 2019 
09.05.2019 07/19 Referatsaker 09.05.2019 
  08/19 Orientering fra revisor  - 09.05.2019 
  09/19 Orientering fra rådmannen 09.05.2019 
  10/19 Kontrollutvalgets uttalelse til kommunens årsregnskap og årsberetning 2018 
27.05.2019 11/19 Forvaltningsrevisjon - undersøkelse - ansettelser Namsskogan kommune 
  12/19 Godkjenning av møteprotokoll den 27.05.2019 
  13/19 Klage på kontrollutvalgets behandling, vedtak samt publisering av sak 3/19 
12.09.2019 14/19 Referatsaker 12.09.2019 
  15/19 Orientering fra ordfører den 12.09.2019 
  16/19 Økonomiplan og budsjett kontrollutvalg for 2020 
  17/19 Evaluering av kontrollutvalgets virksomhet  2015 -  2019 
  18/19 Godkjenning av møteprotokoll 
21.11.2019 19/19 Referatsaker 21.11.2019 
  20/19 Kontrollutvalgets rolle og oppgaver 2019 - 2023 
  21/19 Årsplan 2020 
  22/19 Oppdragsansvarlig revisors uavhengighetserklæring 2020 
  23/19 Revisjonsstrategi 2019 
  24/19 Godkjenning av protokoll 21.11.2019 

 



  
Godkjenning av protokoll  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Namsskogan kommune 21.01.2020 04/20 
 
Saksbehandler Jorunn Sund 
Arkivkode FE - 033, TI - &17 
Arkivsaknr 20/84 - 1 
 
Forslag til vedtak 
Møteprotokollen fra møte i kontrollutvalget den 21.01.2020 godkjennes. 
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