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Møtedato
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Saknr
01/20

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.
.

Hva betyr det at avstemmingsresultatet skal inn i møteboka?
Kommunal Rapport 13.01.2020

Den nye kommuneloven har krav om at avstemmingsresultat skal inn i møteboka. Men loven
sier ikke noe om hvor detaljert resultatet skal nedtegnes.
Kommunen kan vedta et reglement hvor det fastsettes at det også skal fremgå hvordan hvert
enkelt medlem har stemt, men loven krever ikke dette, mener Jan Fridthjof Bernt.
SPØRSMÅL: Hvordan skal vi tolke det som står under punkt e i kommunelovens paragraf
11–4 om føring av møtebok? I proposisjonen fra regjeringen til ny kommunelov ble det tatt
inn en ny bestemmelse om møtebok med krav til innholdet i denne. Der kom det fram at
denne bestemmelsen vil sikre at allmennheten får vite hva de ulike representanter eller
partier har stemt når kommunale organer har fattet vedtak. Nå når loven har kommet, så er vi
flere som ikke klarer å tolke loven dit at vi må det, så det jeg lurer på er:
Skal vi kun skrive selve resultatet 4 mot og 21 for – eller kan vi skrive hva partiene stemte og
hva om de ikke er enige i partiet, skal vi skrive ned navn på hvem som har stemt hva?
SVAR: Nei, loven kan ikke forstås slik at det er et generelt krav om at det skal protokolleres
hvordan det enkelte medlem har stemt. «Avstemningsresultat» er i utgangspunktet
stemmetall for og mot det aktuelle forslaget til vedtak. Men det kan fastsettes i reglement at
det også skal fremgå hvordan hvert enkelt medlem har stemt, og det er også praksis for at
enkeltmedlemmer kan be om at det fremgår av protokollen hvem som stemte for og imot
forslaget, og også om å få gi en helt kort forklaring på egen stemmegivning. Begge deler er
informasjon som kan være vesentlig for velgerne.

Departementet presiserer kravene til møteboken
Den nye kommuneloven stiller strengere krav til innholdet i møteboken fra møter i folkevalgte
organer.
Kommunal Rapport 16.01.2020
Siri Halvorsen, avdelingsdirektør i Kommunal- og moderniseringsdepartementet

I spalten Bernt svarer mandag 13. januar 2020 tolker professor emeritus Jan Fridthjof Bernt
kommuneloven § 11–4 andre ledd bokstav e. Han skriver blant annet at loven ikke kan
forstås slik at det er et generelt krav om at det skal protokolleres hvordan det enkelte
medlem har stemt.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet ønsker å kommentere uttalelsen. Den nye
kommuneloven stiller strengere krav til innholdet i møteboken fra møter i folkevalgte organer
enn tidligere lov.
Ett av kravene er at møteboken nå skal inneholde opplysninger om «avstemningsresultatet».
Hva som ligger i dette, blir nærmere beskrevet i forarbeidene, se Prop. 46 L (2017–2018) på
side 157:
«Det er særlig viktig at avstemningsresultatet kommer fram. Både utfallet av avstemningen
og hvilke partier som stemte på hvilke forslag til vedtak skal framgå av møteboken. Det er
viktig for ettertiden og innbyggernes mulighet for å holde de folkevalgte ansvarlige for sine
voteringer at møteboken viser hva de ulike partier har stemt.»
Departementet mener dette innebærer at møteboken også skal inneholde en angivelse av
hvordan partiene har stemt. Dersom partiene deler seg og stemmer på ulike forslag, eller det

er én eller flere uavhengige i organet, tilsier formålet bak bestemmelsen at personene det
gjelder, navngis slik at det blir mulig å vite hva den enkelte folkevalgte har stemt.
Denne tolkningen legger også Bernt til grunn i sin spalte 9. april 2018, der han viser til dette
sitatet fra proposisjonen og legger til grunn at det er slik bestemmelsen i den nye
kommuneloven må forstås.

Hvem signerer kontrakten når kontrollutvalget skal granske?
Kommunal Rapport 16.12.2019

Kontrollutvalget skal få ekstern hjelp til å gjennomføre en undersøkelse, men så er
spørsmålet om hvem som kan signere en slik anskaffelseskontrakt.
Jan Fridthjof Bernt mener det her må legges avgjørende vekt på kontrollutvalgets
selvstendige posisjon når det gjelder valg og gjennomføring av undersøkelser.

SPØRSMÅL: Kommunestyret har vedtatt at kontrollutvalget skal gjennomføre en
(hendelsesbasert) undersøkelse. Selve undersøkelsen skal gjøres av en ekstern leverandør.
I kommunestyrets vedtak framgår det at kontrollutvalget skal hente inn tilbud fra minst tre
leverandører.
Kontrollutvalgets sekretariat har ansvaret for den administrative og praktiske delen av
anskaffelsen. Kontrollutvalget foretar valg av leverandør.
Hvem er rette vedkommende til å skrive under kontrakten mellom den valgte leverandøren
og kontrollutvalget? Er det ordfører, kommunedirektør, kontrollutvalgets leder, eller leder for
kontrollutvalgets sekretariat?

SVAR: Slik jeg ser det, må det her legges avgjørende vekt på kontrollutvalgets selvstendige
posisjon når det gjelder valg og gjennomføring av undersøkelser, innenfor de økonomiske
rammene som kommunestyret har fastsatt for utvalgets virksomhet.
Kommunestyret har gitt kontrollutvalget fullmakt til å iverksette en undersøkelse og knyttet
betingelser til hvordan man skal organisere denne, men derfra og ut er det utvalget som har
ansvaret for å gjennomføre undersøkelsen. Utvalget kan ikke instrueres verken av
kommunedirektør, ordfører eller kommunestyre når det gjelder utførelsen av oppdraget innen
den gitte rammen.
Også valg av leverandør av undersøkelsen er utvalgets ansvar. Jeg vil derfor mene at det er
kontrollutvalgets leder som skal underskrive kontrakten, med medunderskrift fra
sekretariatsleder, som ansvarlig saksbehandler.

Hvordan sette sammen et administrasjonsutvalg
Kommunal Rapport 09.12.2019

Flere synes det er vanskelig å forstå reglene om partssammensatte
utvalg/administrasjonsutvalg i den nye kommuneloven. Her går professor Jan Fridthjof Bernt
gjennom reglene.
Det partssammensatte utvalget får sin vedtaksmyndighet ved delegeringsvedtak fra
kommunestyret. Kommunestyret kan utvide eller begrense utvalgets myndighet.
SPØRSMÅL: Hvilken status har og hvilke regler gjelder for partssammensatte utvalg
(administrasjonsutvalg) etter den nye kommuneloven? Hvor stor frihet har partene når det
gjelder utvalgets sammensetning og utforming av alternative samarbeidsordninger?
SVAR: Her er flere litt spørsmål som det har oppstått usikkerhet om. Jeg skal her prøve å
sortere noen av dem.
Ansvarsområde for partssammensatte utvalg.
Regler om partssammensatte utvalg er gitt i kommuneloven § 5–11. Slike utvalg skal
opprettes «for behandling av saker som gjelder forholdet mellom de ansatte og kommunen
eller fylkeskommunen som arbeidsgiver».
Dette gjelder imidlertid bare saker av generell karakter. I § 13–1 siste avsnitt er det fastslått
at saker som gjelder «det løpende personalansvaret for den enkelte, inkludert ansettelse,
oppsigelse, suspensjon, avskjed og andre tjenstlige reaksjoner» er kommunedirektørens
ansvar. Det betyr at ingen folkevalgte organer – heller ikke kommunestyret eller fylkestinget
– skal behandle eller har avgjørelsesmyndighet i slike.
Forholdet mellom det partssammensatte utvalget og kommunestyret eller fylkestinget.
Det partssammensatte utvalget får sin vedtaksmyndighet ved delegeringsvedtak fra
kommunestyret. Kommunestyret kan utvide eller begrense utvalgets myndighet, for
eksempel ved bestemmelser med krav til kvalifisert flertall i visse saker, eller om
mindretallsanke til kommunestyret eller fylkestinget.
Sammensetningen av utvalget
Kommunen eller fylkeskommunen og de tilsatte velger hver for seg medlemmer av utvalget.
Flertallet av medlemmene skal velges av kommunestyret eller fylkestinget. Valg av disse
medlemmene i utvalget skjer etter de vanlige reglene om valg i loven – som avtalevalg eller
forholdsvalg. Valgperioden er her som for andre utvalg fire år, men på samme måte som for
andre utvalg, kan kommunestyret eller fylkestinget foreta nyvalg av de medlemmer de selv
har valgt.
For representantene for de tilsatte gir loven ingen regler om valget, bortsett fra at
valgperioden skal være på to år, men her har departementet lagt til grunn at disse må velges
etter forholdstallsprinsippet.
Hvem kan velges som medlemmer?
For de tilsattes representanter gjelder de alminnelige kravene i loven om valgbarhet til
folkevalgte organer, bortsett fra kravet om at vedkommende skal være registrert som bosted
i kommunen eller fylket.
For representantene for kommune eller fylkeskommunen er det ingen særregler om
valgbarhet. Kommunestyret eller fylkestinget står ganske fritt når det gjelder komponeringen
av arbeidsgivers representasjon i utvalget, men her er avtalevalg klart det beste redskap. Da
kan man komponere arbeidsgiverrepresentasjonen som helhet, og kan om man ønsker sette

sammen en gruppe der kommunen som arbeidsgiver er representert med både folkevalgte
og tilsatte i administrasjonen.
Her får vi imidlertid et problem hvis kommunen eller fylkeskommunen ønsker at
kommunedirektøren eller annen tilsatt i ledende stilling skal være med i utvalget. Disse er
som alminnelig regel utelukket fra valg til folkevalgte organer, se § 7–3 første avsnitt, bokstav
b og c.
Denne begrensningen kan oppleves som unødvendig og uheldig når det gjelder
partssammensatte utvalg. Formålet med et slikt utvalg er jo å etablere en møteplass mellom
tilsatte og arbeidsgiver, og da vil det være uheldig om man ikke kan ha med den eller de
øverste ansvarlige for ivaretakelse av arbeidsgiverfunksjonen, slik at arbeidet i utvalget kan
få karakter av et «trepartsamarbeid» mellom folkevalgte, administrasjon og tilsatte.
I en uttalelse 17.11.2006 legger imidlertid Justisdepartementet til grunn at denne
utelukkelsesregelen gjelder også for slike utvalg, idet man særlig viser til prinsippet om skille
mellom folkevalgte og administrasjon i kommunen. Jeg tror dette stadig må være den riktige
tolkningen av bestemmelsen.
Men her er det et viktig poeng at etter § 13–1 femte avsnitt har kommunedirektøren,
personlig eller ved stedfortreder, møte- og talerett i det partssammensatte utvalget, og det er
også hun som har ansvaret for å iverksette vedtak som er truffet der. Et fullt medlemskap
med stemmerett ville da innebære en usedvanlig dobbeltrolle, og lovens alminnelige
utgangspunkt er derfor at dette ikke skal skje.
Adgang til å avtale «andre ordninger»
Spørsmålet blir så om det er adgang til å gjøre unntak fra dette prinsippet.
I § 5–11 første avsnitt, siste setning, er det gitt en regel om adgang til å avtale «andre
ordninger» for slikt samarbeid enn lovens modell for partssammensatte utvalg. Dette kan da
bare gjøres med tilslutning fra minst ¾ av de tilsatte. Det har vært omdiskutert hvor vid
denne fullmakten er, om den bare gjelder alternative modeller som ikke skal oppfattes som
partssammensatte utvalg etter loven, og ikke modifiseringer av reglene om
sammensetningen av et slikt utvalg.
Justisdepartementet har i uttalelsen nevnt ovenfor lagt til grunn at denne fullmakten i loven
også omfatter det å avtale en annen sammensetning av dette utvalget enn angitt i loven. Og
her omtaler man eksplisitt den konsekvens at man kan avtale at også medlemmer av
administrasjonens ledelse skal kunne velges inn. Departementet begrunner sitt standpunkt
slik:
«Det kan innvendes mot et slikt standpunkt at en dermed åpner for unntak fra sentrale
regler i loven, herunder § 14 nr. 1 bokstav b om at administrasjonssjefen er utelukket
fra å bli valgt bl.a. til kommunens faste utvalg. … Vi ser imidlertid dette som en naturlig
konsekvens av at loven, nettopp ved behandling av saker som gjelder forholdet
mellom kommunen eller fylkeskommunen som arbeidsgiver og de ansatte, åpner for
avvikende løsninger, herunder løsninger som går ut på at arbeidsgiverrollen ivaretas
av administrasjonen.»
Dette er et standpunkt som har fått økt betydning etter at vi i kommuneloven 2018 § 5-1, i
innledningen, har fått en bestemmelse der det fastslås at alle folkevalgte organer «skal
opprettes etter bestemmelsene i denne loven eller etter bestemmelser om slike organer i
andre lover».
Kommunestyret eller fylkestinget må altså ha en særlig hjemmel for å gå utenfor rammen av
de generelle reglene om hvilke folkevalgte organer kommunen eller fylkeskommunen skal

ha. Det betyr at hvis ikke den særlige regelen i § 5–11 om adgang til å vedta «andre
ordninger» gir hjemmel for slike avvik fra «normalmodellen», vil man ikke kunne opprette et
kollegialt organ der sammensetningen avviker fra det som ellers følger av loven, herunder
forbudet mot å velge kommunedirektør eller tilsatte i lederstilling inn i et folkevalgt organ.

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.

Orientering fra rådmannen
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Høylandet kommune

Møtedato
11.02.2020

Saknr
02/20

Saksbehandler Jorunn Sund
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
20/14 - 2
Forslag til vedtak
Kontrollutvalget tar den gitte informasjonen til orientering.
Vedlegg
U.L. Framdriftsvon sin høringsuttalelse
Saksopplysninger
Kontrollutvalget ønsker informasjon fra:
2. Revisjonsnotatet pr.31.12.2018 (det vil si overlevert KU i møte april 2019.)
1. Selvkost-memoriakonto – Har kommunen tilpasset gebyrene slik at
akkumulert underskudd dekkes inn.
2. Formidlinslån – Ingen innbetaling i 2018. Er det riktig? Hva er gjort?
3. Leverandørgjeld – oppstått differanse i 2014 ved remittering fra agresso til
Visma (gammelt og nytt regnskapssystem) Hva er gjort med differansen?
4. Dokumentasjon av balansen.
2. Kontrollutvalget har fått en henvendelse når det gjelder U.L Framdrifsvon som antatt
eier av Grendehuset på Kongsmoen.
· Dette gjelder en inngått avtale mellom kommunen og U.L Framdriftsvon. Er
avtalen oppsagt? Er bygningen gitt som gave av kommunen? Brevet
kontrollutvalget har er fra kommunestyremøte den 17.desember sak 74/19. og
skrevet under "for styret v/ Andreas Aune"
3. Kontrollutvalget vil bli orientert av rådmannen om en sak som kommunen selv har
untatt offentlighet jfr off.l.§23

Konklusjon
Kontrollutvalget trenger rådmannens orientering om hvilke rutiner /praksis som gjelder for
gaver fra kommunen til lag og foreninger. Kontrollutvalget ønsker skriftlig redegjørelse
angående saken.
For kontrollutvalget handler dette om prosess, rutiner og praksis i kommunen.

Kontrollutvalgets årsrapport 2020
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Høylandet kommune

Møtedato
11.02.2020

Saknr
03/20

Saksbehandler Jorunn Sund
Arkivkode
FE - 033, TI - &14
Arkivsaknr
20/16 - 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
Årsplan 2019 for kontrollutvalget
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.
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. Ny kommunelov § 23-1 omhandler kontrollutvalget og § 221 om kommunestyrets og fylkestingets kontrollansvar.
Kontrollutvalget for perioden 2019 – 2023 ble valgt av kommunestyret. Det ble valgt 5
medlemmer og 4 varamedlemmer:
Faste medlemmer
1. Jon Arne Grongstad
2. Jorunn Brøndbo
3. Johannes Aun Okstad
4. Jo Magne Tyldum
5. Ann Hege Mjøsund
Vara medlemmer
1. Jørgen Grannes
2. Solbjørg Kjølstad
3. Lars Otto Okstad
4. Britt Paula Mørkved

Minst ett av utvalgets medlemmer skal velges blant kommunestyrets medlemmer.

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 holdt 4 møter, og behandlet 20 saker.
Kontrollutvalgets møter er åpne. Møtene lukkes under behandling av saker underlagt lovpålagt
taushetsplikt.
Kommunens revisor deltar etter behov med møte- og talerett på kontrollutvalgets møter.
Ordføreren har møte- og talerett i kontrollutvalget, har ikke møtt i kontrollutvalget i 2019.
Både ordfører og rådmann får tilsendt møteinnkalling og møteprotokoll. Rådmannen møter
etter nærmere innkalling og er dyktig til å informere i de saker kontrollutvalget ber om
informasjon i.

2.2 BEHANDLING AV KOMMUNENS REGNSKAPER

Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, uttaler utvalget seg om
årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret. Uttalelsen går til kommunestyret, men kopi
til formannskapet. I møte 25.04.2019 ga kontrollutvalget sin uttalelse til kommunestyret om
kommunens årsrapport og årsregnskap for 2019, sak 008/19.
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2.3 FORVALTNINGSREVISJON

Selve planen for forvaltningsrevisjon for 2019-2023 vil bli behandlet i kontrollutvalget før
sommeren 2020.
Forvatningsrevisjon av Midtre Namdal Avfallsselskap IKS ble levert 19.09.2019.

2.4 SELSKAPSKONTROLL

Selve planen for Eierskapskontroll for 2019-2023 vil bli behandlet i kontrollutvalget før
sommeren 2020.
Den 19.09.2019 ble det levert en selskapskontroll av Midtre Namdal Avfallsselskap IKS.

2.5 GJENNOMGANG AV MØTEPROTOKOLLER

Rapporter etter revisjonsgjennomgang av møteprotokoller fra kommunestyret og formannskap
har tidligere blitt lagt fram for kontrollutvalget som egne saker to ganger i året. Den
orienteringen tas nå 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 behandles som en del av orienteringen fra revisor.

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.

2.7 ORIENTERING FRA KOMMUNENS ADMINISTRASJON

Rådmannen og andre representanter for kommunens administrasjon møter når
kontrollutvalget ber om orienteringer eller de gangene kontrollutvalget har innkalt
rådmannen. Kontrollutvalget får gode og også skriftlig orientering når / hvis vi ber om dette.
Ordføreren har også møtt i enkeltsaker i 2019.

2.8 BEFARING/BESØK

Kontrollutvalget har ikke gjennomført besøk i 2019

2.9 KURS OG KONFERANSER

Kontrollutvalgsleder har ikke vært i Trondheim på konferanser i 2019.

3 AVSLUTNING

Kontrollutvalget er valgt av kommunestyret - som har det øverste ansvaret - for på dets vegne
å føre tilsyn med øvrige folkevalgte organer og administrasjonen. Kontrollutvalget ser positivt
på og vil gjerne ha innspill fra kommunestyret i form av forslag på oppgaver det vil være
ønskelig at kontrollutvalget ser nærmere på.
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Høylandet, Februar 2020
Kontrollutvalget

Møtedato

Sakstittel

07.03.2019
07.03.2019
07.03.2019
07.03.2019
25.04.2019
25.04.2019
25.04.2019
25.04.2019
19.09.2019
19.09.2019
19.09.2019
19.09.2019
19.09.2019
03.12.2019

Referatsaker 07.03. 2019
Kontrollutvalgets årsrapport 2018
Årsrapporter og årsregnskap fra Skatteoppkreveren i Midtre Namdal 2018
Prosjektplan - selskapskontroll i Midtre Namdal renovasjon
Referatsaker 25.04.2019
Orientering fra revisor 25.04.2019
Orientering fra rådmannen 25.04. 2019
Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsrapport 2018
Referatsaker 19.09.2019
Selskapskontroll m/ forvaltning - Midtre Namdal Avfallsselskap IKS
Økonomiplan og budsjett for kontrollutvalg 2020
Evaluering av kontrollutvalgets virksomhet 2015 - 2019
Godkjenning av protokoll 19.09.2019
Referatsaker den 03.12.2020
Innspill fra rådmannen og ordfører om utfordringer og forventninger omkring
kontroll/tilsyn
Kontrollutvalgets rolle og oppgaver 2019 - 2023
Årsplan 2020
Revisjonsstrategi 2019
Eventuelt 03.12.2020
Godkjenning av protokoll 03.12.2019

03.12.2019
03.12.2019
03.12.2019
03.12.2019
03.12.2019
03.12.2019

Saksnr
01/19
02/19
03/19
04/19
05/19
06/19
07/19
08/19
09/19
10/19
11/19
12/19
13/19
14/19
15/19
16/19
17/19
18/19
19/19
20/19
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Saksfremlegg vedr.planlegging av kontrollutvalgets arbeid med
overordnet analyse
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Høylandet kommune

Møtedato
11.02.2020

Saknr
04/20

Saksbehandler Jorunn Sund
Arkivkode
FE - 217, TI - &30
Arkivsaknr
20/18 - 1
Forslag til vedtak
1. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge utarbeidet risiko- og vesentlighetsvurdering for
Høylandet kommune.
2. Arbeidet har en timeramme på 60 timer og skal sendes sekretariatet innen 01.03.2020.
3. Kontrollutvalget ber sekretariatet iverksette de øvrige tiltakene som er nødvendig for å
gjennomføre den skisserte prosessen med plan for forvaltningsrevisjon.

Kontrollutvalget skal ifølge kommuneloven utarbeide en plan for forvaltningsrevisjon i løpet
av det første året etter at nytt kommunestyre er konstituert. Planen skal baseres på risiko- og
vesentlighetsvurderinger av kommunes virksomhet og virksomheten i kommunens selskaper.
Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for
forvaltningsrevisjon. Risiko- og vesentlighetsvurderingene kan gjennomføres av
kontrollutvalgets sekretariat, kommunens revisor eller andre. Sekretaritatet legger til grunn at
kontrollutvalget ikke vil benytte andre aktører i arbeidet, men benytte revisjonen og
sekretariatet.
Vi anbefaler at kontrollutvalget legger opp til en prosess over tre møter.
· Møte 1, I dette møtet bestiller utvalget en risiko- og vesentlighetsvurdering fra
revisjonen. Dokumentet skal gi en oversikt over risikoområder i kommunen ut fra
offentlig tilgjengelig informasjon. I tillegg bidrar oppdragsansvarlig regnskapsrevisor
med sin kunnskap om kommunen. Dokumentet er ett av flere bidrag i arbeidet med å
kartlegge hvor man bør ha forvaltningsrevisjon.
· Møte 2, Kontrollutvalget inviterer sentrale aktører i kommunen for å få ytterligere innspill
til risikoområder. Møtedeltakerne kommer gruppevis og har fått revisjonens risiko- og
vesentlighetsvurdering tilsendt i forkant av møtet. Etter at kontrollutvalget har fått
innspill fra samtlige deltakere kommer utvalget fram til hvor det ønsker å gjennomføre
forvaltningsrevisjon.
Hensikten med møtet er å supplere revisjonens faglige
risikovurderinger med lokalkunnskap, og dermed ha et bredere grunnlag for å lage plan
for forvaltningsrevisjon.
· Møte 3, Sekretariatet legger fram et utkast til plan for forvaltningsrevisjon. Utkastet er
basert på revisjonens risiko- og vesentlighetsvurderinger, innspillene i møte 2 og
kontrollutvalgets diskusjon i samme møte. Dersom kontrollutvalget slutter seg til planen,
sendes den kommunestyret for endelig vedtak.
Revisjon Midt-Norge vil bruke anslagsvis 60 timer til å utarbeide risiko- og
vesentlighetsvurderingen.

Vurdering og konklusjon

Gjennom den skisserte prosessen får kontrollutvalget gjort seg nytte av den samlede
kompetansen i revisjon og sekretariat. Prosessen sikrer også et godt grunnlag for
kontrollutvalgets prioriteringer med en rimelig ressursbruk. Prosessen bidrar til at
planarbeidet blir politisk forankret og synliggjør samtidig kontrollutvalgets rolle som
kommunestyrets kontrollorgan. Sekretariatet vil på denne bakgrunnen anbefale at
kontrollutvalget slutter seg til den skisserte prosessen og bestiller en risiko- og
vesentlighetsvurdering for forvaltningsrevisjon fra Revisjon Midt-Norge. I tillegg bør
sekretariatet legge til rette for den prosessen ved å invitere de nevnte aktørene til neste
møte.

Godkjenning av møteprotokoll
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Høylandet kommune

Møtedato
11.02.2020

Saksbehandler Jorunn Sund
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
20/213 - 1
Forslag til vedtak
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 11.02.2020, godkjennes.

Saknr
05/20

