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Revisjonsstrategi - orientering fra revisor  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Orkland kommune 08.12.2020 45/20 
 
Saksbehandler Eva J. Bekkavik 
Arkivkode FE - 216 
Arkivsaknr 20/427 - 2 
 
Forslag til vedtak 
1. Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering. 
2. Kontrollutvalget har ingen merknader til oppdragsansvarlig revisors vurdering av egen 

uavhengighet. 
 
Vedlegg 
Bekreftelse på vandel Ann Katharine Gardner 
Revisors uavhengighetserklæring 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget skal påse at kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte. 
(Kommuneloven § 23-2), samt holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet (forskrift om 
kontrollutvalg og revisjon § 3) 
Kontrollutvalgets sekretariat har i den anledning bedt oppdragsansvarlig revisor for Orkland 
kommune om å orientere om planleggingen av revisjonsarbeidet for 2020 og den løpende 
revisjonen så langt i året.  
Kontrollutvalget vil på denne måten både ha mulighet til å følge opp det arbeidet som gjøres, 
forsikre seg om at revisjonen fungerer på en betryggende måte og gi innspill til revisor i 
videre arbeid.  
 
Revisors vandel 
Det er satt krav om vandelsattest for den som er ansvarlig for revisjonsoppdraget i en 
kommune (Kommuneloven § 24-4). For registrerte og statsautoriserte revisorer vil vandel 
normalt være kontrollert av finanstilsynet ifm innvilget autorisasjon. 
Bekreftelse på revisors vandel er gitt av Revisjon Midt-Norge SA (vedlegg).  
 
Revisors uavhengighet  
Revisor har plikt til løpende å foreta en vurdering av egen uavhengighet (forskrift om 
kontrollutvalg og revisjon § 19).  Oppdragsansvarlig revisor skal hvert år avgi en skriftlig 
egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. 
Det er gitt begrensninger for alle som deltar i revisjonen av en kommune når det gjelder 
andre ansettelsesforhold, styreverv, interessekonflikter og rådgivningstjenester (forskrift om 
kontrollutvalg og revisjon §§ 16 - 18).  
Oppdragsansvarlig revisor for Orkland kommune har vurdert sin uavhengighet (vedlegg). 
 
Kontrollutvalgets sekretariat viser for øvrig til revisors orientering i møtet. 
 
Konklusjon 
Kontrollutvalgets sekretariat viser til revisors orientering i møtet og anbefaler kontrollutvalget 
å ta redegjørelsen, samt revisors vurdering av egen uavhengighet, til orientering. 
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RøRevisjon
Mìdt-Norge -

Bidrar til forbedring

Egenvurdering av uavhengighet:
Orkland kommune

Kommuneloven $ 24-4 og forskrift om kontrolluWalg og revisjon 5516-19 setter krav til revisors
uavhengighet. Kravene er beskrevet i bestemmelsene. Dette dokumentet beskriver revisors
egenvurdering og skal ivareta krav iforskriften.

Ansettelsesforhold Undertegnede har ikke ansettelsesforhold i andre stillinger enn i

revisjonsselskapet

Medlem i styrende
organer

Undeftegnede er ikke medlem istyrende organer i noen virkomhet
som Orkland kommune deltar i.

Delta eller inneha
funksjoner i annen
virksomhet, som kan
føre til interessekonfl ikt
eller svekket tillit

Undertegnede deltar ikke i eller innehar funksjoner i annen virksomhet
som kan føre til interessekonfliK eller svekket tillit til rollen som
revisor.

Nærctående Undeftegnede har ikke nærstående som har en slik tilknytning til
Orkland kommune at dette har betydning for min uavhengighet og
objeKivitet i utførelsen av revisjonsoppdraget.

Rådgivnings- eller andre
lienester som er egnet
til å påvirke revisors
habilitet

Undeftegnede bekrefter at det ikke er ytet rådgivning eller andre
$enester ovedor Orkland kommune som er av en slik aft at dette
kommer i konflikt med denne bestemmelsen.

Før slike tjenester utføres, vurderer revisor rådgivningens ellér
tjenestens aft i forhold til revisors uavhengighet og objektivitet.
Dersom revisor konkluderer med at utøvelse av slik Seneste kommer i

konflikt med bestemmelsen i forskriftens 5 16, utfører revisor ikke
tjenesten. Hveft enkelt tilfelle vurderes særskilt.

Revisor vil kunne besvare spørsmål/henvendelser som er å betraKe
som veiledning og bistand og ikke revisjon. Slike veiledninger slder
med varsomhet og på en måte som ikke binder opp revisors senere
revisjons- og kontrollvurderinger.

Tjenester under
(fylkes)kommunens
egne ledelses- og
kontroll-oppgaver

Undeftegnede bekrefter at det ikke ytes tjenester ovefor Orkland
kommune som hører inn under kommunens egne ledelses- og
kontrolloppgaver.

Opptre som fullmektig
for den rcvisjonspliktige

Undeftegnede bekrefter at verken revisor eller Revisjon Midt-Norge SA
opptrer som fullmektig for Orkland.

Andre særegne forhold Undertegnede kjenner ikke til andre særegne forhold som er egnet til å
svekke tilliten til min uavhengighet og objekivitet.

Oppdragsansvarlig revisor
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Reglement for kontrollutvalget  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Orkland kommune 08.12.2020 46/20 
 
Saksbehandler Eva J. Bekkavik 
Arkivkode FE - 033 
Arkivsaknr 20/3 - 9 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget legger "Reglement for kontrollutvalget i Orkland kommune" frem for 
kommunestyret med følgende innstilling: 
Kommunestyret vedtar "Reglement for kontrollutvalget i Orkland kommune" slik det fremgår 
av saken. 
 
Vedlegg 
Reglement for kontrollutvalget i Orkland kommune 
Medie- og kommunikasjonsstrategi for kontrollutvalget 
 
Saksopplysninger 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gitt ut en veileder om kontrollutvalgets rolle 
og oppgaver, sist revidert i desember 2015. 
Her sier departementet noe om aktuelle punkter å ha med i  et reglement for kontrollutvalg. 
Der nevnes bl.a retningslinjer for valg, sammensetning av utvalget, retningslinjer for 
saksbehandlingen i utvalget og en angivelse av utvalgets oppgaver, krav til møtehyppighet 
og retningslinjer for evaluering av kontrollutvalgets virksomhet. 
Dette fremgår av side 14 i kontrollutvalgsboka.   
Mange av disse punktene er nå innarbeidet i utkast til reglement for kontrollutvalget i Orkland 
kommune.  
 
Reglementet kan ikke inneholde bestemmelser som begrenser, eller som er i strid med, 
gjeldende regelverk for kontrollutvalg. Reglement for kontrollutvalget skal vedtas i 
kommunestyret på tilsvarende måte som reglement for andre politiske utvalg.  For å sikre at 
reglementet holdes oppdatert bør de gjennomgås, og eventuelt revideres, minimum en gang 
i valgperioden.  
12. mars 2020 ble hverdagen snudd på hode for oss alle, Covid-19 var et faktum.  
13. mars ga Regjeringen en «Midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter i 
kommuner og fylkeskommuner for å begrense spredning av Covid-19». Forskriften av 13. 
mars ble opphevet 1. august 2020. Etter dette foreligger det nå ingen forskrift for avvikling av 
fjernmøter for kontrollutvalget. 
Koronapandemien har vist at det kan bli nødvendig å holde fjernmøter også i fremtiden.  
 
Etter de vanlige bestemmelsene i kommuneloven kan imidlertid alle organer, også 
kommunestyret og kontrollutvalget, ha fjernmøte i nesten alle saker forutsatt at 
kommunestyret har gjort vedtak om dette. 
Kommunestyret i Orkland kommune har gjennom vedtak i sak 95/20 gitt alle styrer, råd og 
utvalg anledning til å ha fjernmøter med bakgrunn i koronapandemien.  
 
Det er lagt inn et eget punkt om fjernmøter i reglementet for kontrollutvalget, punktet er ikke  
knyttet opp mot koronapandemien særskilt, fordi det i fremtiden kan vise seg at det er 
nødvendig med fjernmøter også i andre helt spesielle situasjoner. 
 
Det legges opp til at kontrollutvalget diskuterer utkast til reglement og mediestrategi i møtet.  
 
Vurdering 
Fysiske møter vil normalt være den beste måten å gjennomføre et møte på. Under Covd 19-
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pandemien våren 2020 har ordningen med fjernmøter fungert meget godt som alternativ 
møteform, også for kontrollutvalget. Det har vært enkelt å delta i møtet for 
utvalgsmedlemmene, revisor, ordfører, administrasjonen og tilhørere. Fjernmøter har vist seg 
å være et godt alternativ for å kunne avvikle møter når «spesielle» ting skjer, og en ikke kan 
møte fysisk. 
Det vil være hensiktsmessig at det åpnes opp for å gjennomføre møter som fjernmøter i 
kontrollutvalget også i fremtiden. 
Dersom kontrollutvalget skal ha mulighet til å benytte seg av fjernmøter, må kommunestyret 
gjøre vedtak om dette, jf. kommuneloven § 11-7. 
 
Konklusjon 
Kontrollutvalgets sekretariat har utarbeidet et forslag til reglement for kontrollutvalget i 
Orkland kommune med bakgrunn i Kommunal- og moderniseringsdepartementet veileder om 
kontrollutvalgets rolle og oppgaver.  
Kontrollutvalget må oversende reglementet til kommunestyret for endelig behandling og 
vedtak. 
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Reglement for 
kontrollutvalget i 

Orkland kommune 
 
Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2020  
(sak xx/20) 
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Innledning 
Folkevalgte organer skal ha et reglement som fastsetter organets virkeområde og 
eventuell vedtaksmyndighet, tidsperioden som organet er opprettet for samt eventuelle 
andre sentrale bestemmelser om organets virksomhet (jf. kommuneloven § 5-13) 
 
Formål 
Kontrollutvalget er kommunestyrets eget kontrollorgan. Gjennom sitt arbeid skal 
kontrollutvalget bidra til at Orkland kommune ivaretar sine oppgaver overfor innbyggerne i 
Orkland på en best mulig måte ut fra hensynet til likebehandling, rettssikkerhet og en effektiv 
ressursutnyttelse sett i lys av brukernes særskilte behov.  
 
Utvalget skal gjennom sitt arbeid sørge for at innbyggerne og øvrige interessenter har tillit til 
Orkland kommune, og at kommunen leverer sine tjenester på en effektiv og målrettet måte i 
henhold til lov, forskrifter, statlige føringer og i tråd med kommunestyrets intensjoner og 
vedtak.  
 
Organisering av kontroll- og tilsynsfunksjonen 
Kontrollutvalget i Orkland kommune består av 5 medlemmer. Funksjonstiden følger 
valgperioden. Lederen kan ikke være medlem av samme parti eller tilhøre samme gruppe 
som ordføreren. Minst et av utvalgets medlemmer velges blant kommunestyrets 
medlemmer1.  
 
Til å bistå seg i arbeidet har kontrollutvalget et uavhengig og sakkyndig sekretariat2 som 
forbereder saksbehandlingen i utvalget, ivaretar sekretariatsfunksjonen i utvalgets møter og 
følger opp saker på vegne av utvalget. Revisjonsfunksjonen for kommunen og eventuelt 
tilknyttede selskaper ivaretas av egen revisor / revisjonsselskap som kommunestyret velger 
etter innstilling fra kontrollutvalget.   
 
Kontrollutvalgets oppgaver 
Kontrollutvalgets oppgaver er gitt i kommuneloven3, men kommunestyret kan be utvalget 
utføre særskilte tilsynsoppgaver på sine vegne. Kontrollutvalgets hovedoppgave er å føre 
kontroll med den kommunale forvaltningen på vegne av kommunen og påse at kommunen 
har en forsvarlig revisjonsordning.  
 
Kontrollutvalget skal ifølge kommuneloven sørge for at følgende oppgaver blir utført: 
• Regnskapsrevisjon – påse at kommunens regnskaper revideres på en betryggende 

måte, avgi uttalelse om årsregnskapet og påse at revisors påpekninger til årsregnskapet 
blir fulgt opp.  

• Forvaltningsrevisjon – utarbeide plan for forvaltningsrevisjon, basert på risko- og 
vesentlighetsvurderinger, følge opp og rapportere resultatet til kommunestyret. 

• Eierskapskontroll – utarbeide plan for eierskapskontroll og føre kontroll med forvaltningen 
av kommunens interesser i selskaper.  

• Valg av revisjonsordning – kontrollutvalget avgir innstilling om valg av revisjonsordning til 
kommunestyret og eventuelt innstiller på valg av revisor.  

• Budsjett – utarbeide forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. 
 
 
 
 

1 Kommuneloven § 23-1 
2 Kommuneloven § 23-7 
3 Kommuneloven § 23-2 
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Kontrollutvalgets ressurser og rammebetingelser 
Kontrollutvalget fremmer eget forslag til budsjett for kontrollarbeidet i Orkland kommune til 
kommunestyret4.  
 
Utvalget må ha et ressursgrunnlag som er tilpasset utvalgets oppgaver og ansvarsområde 
og må sikres en sekretariatsordning som er tilpasset utvalgets behov. Kontrollutvalget legger 
opp til en revisjonsordning som er tilpasset kommunestyrets kontrollbehov, behovet for 
oppfølging av særskilte vedtak, kompetansenivået i kommunen og kommunens egen 
organisering og internkontroll.  
 
Saksbehandlingen i kontrollutvalget  
Det er kommunestyret som treffer vedtak på vegne av kommunen.  
Kontrollutvalget treffer sine vedtak i møte, og det føres protokoll fra møtene. Møteprotokollen 
godkjennes i møtet og publiseres på hjemmesiden til kontrollutvalgets sekretariat5. Utvalgets 
møter avholdes i henhold til vedtatt møteplan. Møteinnkalling, med sakliste og sakspapirer, 
sendes på e-post til utvalgets medlemmer, varamedlemmer, ordfører, rådmann og revisor en 
uke før møtet finner sted. Ordfører har møte- og talerett i kontrollutvalget6. 
 
Fjernmøter 
Leder av kontrollutvalget kan i spesielle tilfeller bestemme at et møte i kontrollutvalget skal 
avvikles som fjernmøte.  
 
Kontrollutvalgets arbeidsmåte 
Kontrollutvalget skal holde seg orientert om den administrative og politiske virksomheten i 
Orkland kommune. Gjennom sitt arbeid skal utvalget legge vekt på samarbeid og opptre på 
en uavhengig og politisk nøytral måte. Kontrollutvalget vil særlig legge vekt på å følge opp 
kommunens beslutningssystemer, rutiner og organisasjonens egen kvalitetssikring. Gjennom 
en aktiv og synlig arbeidsmåte vil kontrollutvalget bidra til at feil og uregelmessigheter 
forebygges, men i den grad slike forhold skulle forekomme, vil utvalget påpeke dette. 
 
Kontrollutvalget skal arbeide for  
• å sikre god kvalitet i kommunens tjenester 
• å sikre god produktivitet og en effektiv ressursutnyttelse 
• å ivareta innbyggernes rettsikkerhet i deres kontakt med den kommunale forvaltningen 
• å sikre at politiske vedtak i Orkland kommune følges opp.  
 
Informasjon og rapportering  
Som et ledd i sitt forebyggende arbeid skal kontrollutvalget prioritere veiledning og 
informasjon. Utvalget skal legge vekt på å være løsningsorientert og bidra til læring i 
organisasjonen. Kontrollutvalget skal ha en aktiv og nær dialog med kommunestyret som 
kommunens øverste kontrollorgan, og vil fremme aktuelle saker og rapportere til 
kommunestyret7.  
 
Medie- og kommunikasjonsstrategi for kontrollutvalget er vedlegg til dette reglementet. 
 
Ikrafttredelse  
Reglementet for kontrollutvalget i Orkland kommune trer i kraft etter vedtak i Orkland 
kommunestyre xx.xx.2020. 
 

4 Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 2 
5 http://www.konsek.no/kontrollutvalg/melhus/ 
6 Kommuneloven § 6-1 tredje ledd 
7 Kommuneloven § 23-5 
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Medie- og kommunikasjonsstrategi for kontrollutvalget 
 
 
Kontrollutvalgets oppgaver  
Kontrollutvalget i Orkland kommune skal på vegne av kommunestyret forestå den løpende kontrollen 
med kommunens forvaltning1. Utvalget skal også sørge for at kommunens eierinteresser i selskaper 
blir ivaretatt2. 
 
Gjennom kontrollvirksomheten skal kontrollutvalget se til at forvaltningen av kommunen er i tråd med 
politiske vedtak, lov- og regelverk3. Utvalgets arbeid bidrar til å styrke tilliten til den kommunale 
forvaltningen, det bør derfor være preget av størst mulig grad av åpenhet. 
 
Om medie- og kommunikasjonsstrategien  
Kontrollutvalget ønsker å være kjent for innbyggere og brukere av kommunens tjenester, og synlig 
for ansatte og politikere i kommunen. Gjennom medie- og kommunikasjonsstrategien ønsker 
kontrollutvalget å tydeliggjøre hvor og hvordan utvalgets medlemmer kan kommunisere med de 
nevnte gruppene:  
 
Kontrollutvalget ønsker å være synlig for ansatte og politikere i kommunen.  
• Utvalget skal legge fram egne saker for kommunestyret, kontrollutvalgets leder, eller den lederen 

måtte bemyndige, er saksordfører.  
• Kontrollutvalget skal ha en aktiv dialog med øvrige politikere, råd, utvalg og ombud samt 

rådmannen og administrasjonen.  
• Kontrollutvalget skal legge enkelte møter til kommunale virksomheter og til selskaper som 

kommunen har eierinteresser i for å skape oppmerksomhet om utvalgets kontrollfunksjon i 
organisasjonen og kommunalt eide selskaper.  

 
Kontrollutvalget ønsker å være synlig for innbyggere og brukere av kommunens tjenester.  
• Kontrollutvalgets leder, eller den lederen måtte bemyndige, ivaretar kontakten med media på 

vegne av utvalget.  I saker som er av allmenn interesse kan utvalgets leder kontakte media for å 
sørge for at sakene får mediedekning. 

• Kontrollutvalgets medlemmer, som har verv og offentlige roller utenom kontrollutvalget, må være 
seg bevisst de ulike rollene i kontakten med media.  

 

1 Kommuneloven § 22-1 
2 Kommuneloven § 23-2 bokstav c og d 
3 Kommuneloven § 23-2 
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Plan for eierskapskontroll 2021-2024  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Orkland kommune 08.12.2020 47/20 
 
Saksbehandler Eva J. Bekkavik 
Arkivkode FE - 037, TI - &30 
Arkivsaknr 20/434 - 3 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget slutter seg til forslag til plan for eierskapskontroll for 2021-2024. Planen 
legges frem for kommunestyret med følgende innstilling: 
1. Kommunestyret vedtar plan for eierskapskontroll 2021-2024 og slutter seg til 

kontrollutvalgets prioriteringer i planen. 
2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i planen. 
 
Vedlegg 
Plan for eierskapskontroll 2021-2024 
Revisors risiko- og vesentlighetsvurdering selskaper 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eierskap i 
selskaper som kommunen har eierinteresser i. Eierskapskontrollene skal følge en plan, som 
kontrollutvalget skal lage i løpet av det første året etter at det er konstituert.  
 
Planen bygger på risiko- og vesentlighetsvurderinger som er utført av kommunens revisor, 
Revisjon Midt-Norge SA. Revisors vurderinger er supplert med innspill fra kommunens 
politiske og administrative ledelse. Risiko- og vesentlighetsvurderingene skal bidra til at 
kommunens ressurser til kontrollarbeid blir brukt mest mulig målrettet. Eierskapskontrollene 
som vurderes å utgjøre størst risiko og vesentlighet er prioritert og nærmere beskrevet i  
vedlagt plan. 
 
Kommunen har årlig 550 timer til rådighet til forvaltningsrevisjon, eierskapskontroll og andre 
undersøkelser. Sett over en fireårsperiode utgjør dette 2200 timer. Gjennomsnittlig antall 
timer per forvaltningsrevisjon er ca. 300 timer, og eierskapskontroll ca. 100 timer. 
 
I planen er det listet opp tre prioriterte eierskapskontroller, to uprioriterte, samt en generell 
kontroll av kommunens eierstyring. Det er ikke sikkert det er mulig å gjennomføre alle disse i 
planperioden, men det er viktig at kontrollutvalget har et tilstrekkelig antall eierskapskontroller 
å ta av. Endringer i risikobildet kan gjøre det nødvendig å gjøre omprioriteringer i planen. 
Kontrollutvalget bør, slik kommuneloven legger opp til, gis fullmakt til å foreta nødvendige 
endringer ved behov.  
Planen inneholder forslag til vinklinger og til spørsmål som skal besvares i de ulike 
eierskapskontrollene. Forslagene er ikke bindende og bør vurderes i forbindelse med 
bestilling av den enkelte eierskapskontroll.  
 
Vurdering og konklusjon 
Kontrollutvalget vedtok følgende i sak 40/20 (møte 10.11.2020):  
Kontrollutvalget ønsker følgende områder/selskap inn i planen: 
1. Orkland Energi Holding AS 
2. Rosenvik Holding AS 
3. Midt-Norge 110-sentral IKS 

 
• Remidt IKS 
• Næringshagen i Orkdalsregionen AS 
• Eierstyring og eiermelding 
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På bakgrunn av kontrollutvalgets vedtak, er det nå utarbeidet en plan for eierskapskontroll for 
2021-2024. 
Endringer i risikobildet kan gjøre det nødvendig å endre prioriteringsrekkefølgen og det vil 
være tidsbesparende om kontrollutvalget kan gjøre endringene selv. Hvis kontrollutvalget 
ønsker å gjennomføre eierskapskontroller som ikke er beskrevet i vedlagt plan skyldes det at 
risikobildet har endret seg, eller at det har oppstått ekstraordinære forhold. Utvalget vil i slike 
tilfeller holde kommunestyret orientert. 
 
Vi anbefaler at kontrollutvalget slutter seg til vedlagt plan, og sender den til kommunestyret 
for endelig behandling og vedtak. 
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Plan for 
eierskapskontroll 
2021-2024 

Orkland kommune  
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Om eierskapskontroll1 
Kommunestyret har det overordnede ansvaret for hele kommunens virksomhet, også den 
som drives av de kommunaleide selskapene. Kommunestyrets styring av disse selskapene 
skjer gjennom selskapets eierorgan. 
Kontrollutvalget skal på vegne av kommunestyret påse at det føres kontroll med kommunens 
eierinteresser i selskaper, eierskapskontroll.  
Eierskapskontroll innebærer å kontrollere om den som utøver kommunens eierinteresser gjør 
dette i samsvar med lov og forskrift, kommunestyrets vedtak og anerkjente prinsipper for god 
eierstyring2. 

Plan for eierskapskontroll 
Eierskapskontroll er et sentralt virkemiddel i kontrollarbeidet. Eierskapskontroll bør av den 
grunn brukes mest mulig planmessig og målrettet.  
Kontrollutvalget har arbeidet med planen høsten 2020. For å finne fram til selskap med 
høyest risiko er planen basert på revisors risiko- og vesentlighetsvurderinger. I tillegg har 
kontrollutvalget fått innspill fra administrativ og politisk ledelse. 
I tillegg til eierskapskontroll i enkeltselskaper så er en generell eierskapskontroll over 
kommunens eierinteresse tatt med i planen 

Risikobildet i kommunen og selskapene vil vanligvis endre seg over tid, og behovet for 
enkelte av de prioriterte eierskapskontrollene kan derfor falle bort. For å ta høyde for 
eventuelle endringer har kontrollutvalget prioritert flere eierskapskontroller enn det har 
ressurser til å gjennomføre. Kontrollutvalget vil vurdere om det er nødvendig å rullere planen 
midt i planperioden.  

Ressurser 
I fireårsperioden 2020-2024 disponerer kontrollutvalget 2200 timer til eierskapskontroll, 
forvaltningsrevisjon og andre undersøkelser.  

Gjennomføring og rapportering 
Eierskapskontrollene gjennomføres av kommunens revisor, Revisjon Midt-Norge SA, etter 
bestilling fra kontrollutvalget. Kontrollutvalget godkjenner revisors prosjektplan før oppstart. 
Etter fullført eierskapskontroll rapporterer revisor til kontrollutvalget. Kontrollutvalget legger 
rapporten fram for kommunestyret med innstilling til vedtak. 
Kontrollutvalget har ansvar for å påse at kommunestyrets vedtak blir fulgt opp og rapportere 
om oppfølgingen til kommunestyret3. Rapporteringen skjer vanligvis gjennom 
kontrollutvalgets årsrapport, men kan i enkelte tilfeller gå som egen sak til kommunestyret. 

Prioriterte selskaper for eierskapskontroll 
Kontrollutvalgets prioriteringer går fram av oversikten på neste side.  

 

  

1 Jf. kommuneloven §§ 23-2 c og 23-4.  
2  KS sine Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll: 
https://www.ks.no/contentassets/fb95418a8bab40d69235844e212abb6f/ks-anbefalinger-
eierstyring_digital.pdf  
3 Jf. forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 5. 
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Prioritert tema/selskap Forslag til spørsmål/innretning 
1. Orkland Energi  

Holding AS 
 

Utøves kommunens eierskap i selskapet i tråd med lov og 
forskrift, eiernes vedtak og etablerte normer for god 
eierstyring? 

2. Rosenvik Holding AS 
 

Utøves kommunens eierskap i selskapet i tråd med lov og 
forskrift, eiernes vedtak og etablerte normer for god 
eierstyring? 

3. Midt-Norge 110-sentral 
IKS 

 

Utøves kommunens eierskap i selskapet i tråd med lov og 
forskrift, eiernes vedtak og etablerte normer for god 
eierstyring? 

Remidt IKS 
 

Utøves kommunens eierskap i selskapet i tråd med lov og 
forskrift, eiernes vedtak og etablerte normer for god 
eierstyring? 

Næringshagen i 
Orkdalsregionen AS 
 

Utøves kommunens eierskap i selskapet i tråd med lov og 
forskrift, eiernes vedtak og etablerte normer for god 
eierstyring? 

Eierstyring og eiermelding 

• I hvilken grad fastsetter eiermeldingen mål for 
kommunens eierinteresser i de ulike selskapene 
kommunen har eierinteresser i? 

• Har kommunen utarbeidet et system og rutiner for 
oppfølging og rapportering om sine selskaper 
(eierstyring)? 

• Utøves kommunens eierskap i selskapene i tråd med 
lov og forskrift, eiernes vedtak og etablerte normer for 
eierstyring? 

 

 

16



 

 

Revisors risiko- og vesentlighetsvurdering 

Orkland kommune 

pr 28.04.2020 
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4.3 SELSKAPER HVOR KOMMUNEN HAR 
EIERINTERESSER  

I figuren under er risikovurderingene knyttet til Orkland kommune sine eierinteresser 

oppsummert, og grunnlaget for vurderingene er nærmere vurdert i fortsettelsen. Selskaper 

som trekkes fram til å ha høy eller moderat risiko, bør få gjennomført både eierskapskontroll 

og forvaltningsrevisjon. Forvaltningsrevisjon i selskaper bør på generelt grunnlag undersøke 

selskapenes måloppnåelse både opp mot eiers ønsker og selskapets formål. Videre er 

selvkost i selskaper som er omfattet av dette spesielt relevant. Selskaper som utøver viktige 

tjenester for kommunen, bør få tjenesteutøvelsen revidert. 

 

Figur 8. Risikovurdering selskaper 

 

 

 

 

 

 

 

 

Midt-Norge 110-sentral IKS 

Interkommunalt Arkiv Trøndelag IKS

Trondheim Havn IKS

Remidt IKS 

TrønderEnergi AS

Rosenvik Holding AS

Orkdal Energi Holding AS

ReMidt Næring AS  

Konsek Trøndelag IKS

Sodvin SA

Næringshagen i Orkdalsregionen AS
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Tabellene nedenfor viser Orkland kommunes eierinteresser i IKS og AS4.  

Tabell 71. Eierandeler i IKS og SA 

 Eierandel (%) Innskudd/bal.verdi (kr) 

Konsek Trøndelag IKS 5,40 125000 

Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS 3,23 1 

Midt Norge 110-sentral IKS 5,47 1 

Trondheim havn IKS 4,16 1 

Remidt IKS 14,00 1 

Revisjon Midt-Norge SA 3,60 120000 

Sodvin SA   

Allskog SA  32000 

Biblioteksentralen SA  4500 

Agdenes regnskap SA  500 

 

Tabell 72. Eierandeler i AS/ASA 

 Eierandel (%) Innskudd/bal.verdi (kr) Aksjer 

Trønderenergi AS 18,40 34 399 555,00 764 638,00 

Torghatten ASA 0,03 136 550,40 339,00 

Norske Skogindustrier ASA 0,00 21 271,25 2 572,00 

Rosenvik Holding AS 54,82 1 654 726,00 662,00 

Næringshagen i Orkdalsregionen AS 14,33 169 831,00 650,00 

Fosenvegene AS "Ei tim te by'n" 3,80 32 500,00 50,00 

Orkdal Energi Holding AS 100,00 63 405 000,00 0,00 

Filmparken AS 0,01 1 365,00 1 365,00 

Nordre Nordmøre Bru- og Tunnelselskap AS 0,00 500,00 2,00 

HMS Tjenesten Orkladal AS 33,32 140 000,00 70,00 

Museene i Sør-Trøndelag AS 4,86 109 000,00 0,00 

Idrettsparken Kunstgress AS 20,00 100 000,00 0,00 

Meldal miljøanlegg AS 34,00 340 000,00 340,00 

Midtnorsk Opplæring AS 0,56 1 000,00 1,00 

Meldal Næringssenter AS 51,00 2 040 000,00 1 298,00 

Sentrumsbygget AS 50,00 900 000,00 900,00 

Grenda Eiendom AS 33,33 1 197 000,00 9 000,00 

Kommunekraft AS 0,31 1 000,00 1,00 

Allvekst AS (Svanem AS) 8,11 300 000,00 300,00 

Remidt Næring AS 26,11 1,00 2 611,00 

4 Det tas forbehold om riktigheten av alle opplysninger knyttet til Orkland kommunes eierskap. Kommunen har også 

andre andeler og medlemsskap som ikke er tatt inn i tabellene.   
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4.3.1 Eierskapskontroll 

Orkland kommune har ikke utarbeidet eierskapsmelding for det samlede eierskapet etter 

sammenslåing av de fire kommunene. KS anbefaler at eierskapsmeldinger behandles årlig, 

mens ny kommunelov har et minstekrav på at eierskapsmeldinger skal behandles minst en 

gang i valgperioden. Det vil være viktig å påse at kommunestyret behandler slik 

eierskapsmelding, slik at man er klar over hva man eier og hvorfor man eier. 

Ifølge KS bør Eierskapsmeldingen som et minimum inneholde en oversikt over kommunens 

virksomhet som er lagt i selskaper og samarbeid, politisk styringsgrunnlag gjennom 

kommunens prinsipper for eierstyring, og juridisk styringsgrunnlag knyttet til de ulike selskaps- 

og samarbeidsformene. Videre mener KS at den også bør ha en formålsdiskusjon og 

selskapsstrategi knyttet til de ulike selskapene, herunder styringsdokumentene, og 

selskapenes samfunnsansvar knyttet til miljø, likestilling, åpenhet, etikk osv. 

På generelt grunnlag er det ofte ordføreren som oppnevnes som eierrepresentant. I de tilfeller 

hvor andre enn ordfører oppnevnes som eierrepresentant, er det ekstra viktig å sikre god 

informasjonsutveksling mellom eierrepresentanten og resten av kommunestyret. Enkelte 

kommuner har etablert et rapportskjema for eierrepresentanter, hvor man fyller ut hvilket 

selskap man har vært i generalforsamling/representantskap for, hvilke saker som var til 

behandling og hvilke vedtak som ble fattet i viktige saker. Det kan også være krav om at 

skjemaet skal refereres i kommunestyret. Det er heller ikke uvanlig at det opprettes eierutvalg 

for å sikre tilstrekkelig involvering i saker knyttet til eierstyring. 

Tre av de tidligere kommunene (Meldal, Agdenes, Snillfjord) har i forrige periode samarbeidet 

om gjennomføring av selskapskontroll (eierskapskontroll + forvaltningsrevisjon i selskap) i 

Hamos forvaltning IKS (ReMidt IKS). I Orkdal kommune ble det i 2015 gjennomført en revisjon 

av kommunens system og praksis for eierstyring. I kontrollen av Hamos IKS ble det blant annet 

påpekt manglende eierskapsmeldinger i flere kommuner, og tilsvarende ble påpekt i kontroll 

av eierstyring i Orkdal. Ved at dette er blitt lovpålagt og pt ikke behandlet i Orkland kommune, 

vil dette være et forhold å følge opp. 

Revisor merker seg også at kommunens eierskap i IKS og SA gjennomgår endringer som 

følge av kommunesammenslåing, eksempelvis endrede eierandeler. Dette skjer både 

gjennom at kommuner slår seg sammen, men også påvirket av endrede eierstrukturer i 

selskapene. Det er derfor relevant å gjennomføre eierskapskontroller i selskap som i vesentlig 

grad er berørt av slike endringer, og se på hvorvidt dette er ivaretatt gjennom god eierstyring. 
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4.3.2 Forvaltningsrevisjon i selskaper 

Selskaper som utfører tjenester for kommunene, og selskaper hvor kommunen har vesentlige 

økonomiske forpliktelser og interesser, vil generelt ha høyere vesentlighet enn selskaper hvor 

kommunen kun har et begrenset økonomisk ansvar. Revisor gjennomgår derfor noen utvalgte 

selskap som yter tjenester til kommunen eller hvor kommunen har en viss økonomisk 

interesse. 

Konsek Trøndelag IKS har som formål å levere sekretariatstjenester for kontrollutvalg for 

deltakerne i tråd med gjeldende lov og forskrift. Selskapet er saksbehandler for 28 

kontrollutvalg i Trøndelag, og yter ikke direkte brukerrettede tjenester i kommunen. Selskapet 

utgjør en veldig begrenset økonomisk risiko for Orkland kommune. Det er ikke gjennomført 

forvaltningsrevisjon i selskapet. Selskapet vurderes til å ha liten risiko. 

Interkommunalt Arkiv Trøndelag IKS er et selskap som leverer arkivtjenester for å hjelpe 

eierne med å oppfylle krav i arkivloven. Selskapet har mange eiere, og leverer en relativt viktig 

tjeneste for eierne sine. Det har ikke blitt gjennomført eierskapskontroll eller 

forvaltningsrevisjon i selskapet tidligere, noe som øker revisors risikovurdering. Selskapet 

vurderes til å ha moderat risiko.  

Midt-Norge 110-sentral IKS har som primæroppgaver å ta imot nødmeldinger, alarmere og 

kalle ut mannskaper, etablere samband og loggføre hendelser. Sentralen favner en lang rekke 

kommuner og brannvesen. Selskapet utfører kritiske tjenester for kommunen og vurderes å 

ha høy risiko. 

Trondheim Havn IKS har som formål å samordne og utvikle en effektiv, sikker og rasjonell 

havnevirksomhet innenfor samarbeidsområdet som skaper forutsetninger for en effektiv og 

konkurransedyktig sjøtransport i Midt-Norge. Selskapet skal sørge for sikkerhet og 

framkommelighet i selskapets havner og deltagerkommunenes sjøområder. Selskapet skal 

også ivareta alle forvaltningsmessige og administrative oppgaver som påligger kommunene 

etter lov om havner og farvann, og håndheve de bestemmelser som etter loven gjelder innenfor 

kommunenes sjøområder. Selskapet har en stor majoritetseier i Trondheim kommune 

(76,26%). Selskapet yter viktige infrastrukturtjenester til kommunen og vurderes på bakgrunn 

av dette til middels risiko. 

Remidt IKS har som formål å på vegne av eierkommunene og i henhold til delegert myndighet 

å utføre den forvaltningsmyndighet og de oppgaver som eierkommuner har i tilknytning til 

innsamling, transport, behandling og omsetning av avfall/slam og alt som naturlig hører med 

til dette i eierkommunene, samt delta i eller etablere andre selskaper til utøvelse av 

virksomheten innenfor denne formålsangivelse. Selskapet yter direkte brukerrettede tjenester 
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som er viktige for innbyggerne i kommunen, og kommunen hefter for selskapets økonomiske 

forpliktelser. Selskapet er en sammenslutning av Hamos, Envina og NIR, og fusjon er 

gjennomført i 2019. To av selskapene har vært gjenstand for eierskapskontroll og 

forvaltningsrevisjon i forrige periode. Med bakgrunn i organisatoriske endringer og betydningen 

av gode tjenester for innbyggerne, er revisors vurdering av risiko satt til moderat.   

Revisjon Midt-Norge SA har som formål å utføre revisjon av de kommuner og 

fylkeskommuner som har medlemskap i foretaket, i tråd med den til enhver tid gjeldende 

kommunelov. Foretaket skal fremme medlemmenes økonomiske interesser gjennom deres 

deltakelse i virksomheten. Foretaket forplikter seg til å dekke medlemmenes behov for 

revisjonstjenester, og medlemmene forplikter seg til å kjøpe hoveddelen av sine 

revisjonstjenester fra samvirkeforetaket. Selskapet yter ikke brukerrettede tjenester i 

kommunen, og kommunen hefter økonomisk kun for andelsinnskuddet. Det er ikke 

gjennomført forvaltningsrevisjon i selskapet5.  

Sodvin SA har som formål å være en lokalt forankret og tilgjengelig eier av datterselskaper 

og tilknyttede selskaper som leverer kvalitet til konkurransedyktige betingelser. Konsernet skal 

gjennom eierinteresser og styrerepresentasjon sikre innflytelse i et selskap som til lavest mulig 

og økonomisk forsvarlig pris, distribuerer energi til morselskapets medlemmer i 

konsesjonsområdet. Selskapet er eier av flere ulike aksjeselskaper innen strømproduksjon, 

teknologi, eiendom og økonomi. Orkland kommunes eierskap vurderes til lav risiko.  

TrønderEnergi AS eies av flere kommuner i Sør-Trøndelag. Selskapet arbeider for å skape 

verdier gjennom miljøvennlig produksjon og energirelaterte tjenester til det beste for regionen. 

På grunn av flere kommunesammenslåinger fra 2020 er det endringer i eiersammensetningen 

i selskapet, og revisor vurderer på bakgrunn av dette selskapet til å ha moderat risiko. Det ble 

gjennomført en selskapskontroll i Trønderenergi i 2014, og det kan derfor være aktuelt med 

en ny gjennomgang. Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon av selskapet i samarbeid med 

flere av eierkommunene kan være en aktuell løsning, da det er mange små eiere i selskapet.  

Rosenvik Holding AS har som formål at de gjennom produksjon og annen næringsvirksomhet 

skal skape grunnlag for avklaring, kvalifisering og rekruttering av arbeidssøkere til arbeidslivet. 

Selskapet skal også gi tilbud om varige arbeidsplasser til egnet målgruppe. Selskapet eies i 

fellesskap med nærliggende kommuner og enkelte andre aktører. Selskapet eier videre alle 

aksjene i Rosenvik AS, og har eierskap i kompetansebedrifter6. Selskapet yter brukerrettede 

5 Revisor har ikke vurdert risiko mht Revisjon Midt-Norge SA 

6 Det tas forbehold om at opplysninger i proff.no og purehelp.no er oppdatert/korrekt. 
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tjenester av en viss betydning i regionen. Det er ikke utført forvaltningsrevisjon i selskapet. 

Revisor vurderer risiko til moderat.     

Næringshagen i Orkdalsregionen AS er et innovasjons- og utviklingsselskap som arbeider 

for vekst og nyskaping i næringslivet i Orkdalsregionen. Selskapet yter ikke brukerrettede 

tjenester, men har utadrettet virksomhet i form av rådgivning. Det er ikke gjennomført 

forvaltningsrevisjon i selskapet. Revisor vurderer risiko til lav. 

Orkdal Energi Holding AS er morselskap i et konsern som driver med produksjon og 

omsetning av strøm og andre energirelaterte tjenester. Selskapet yter infrastruktur innen 

fjernvarme, men har ikke nett for strømforsyning. Morselskapet er 100 % eid av Orkland 

kommune. Formålet er økonomisk avkastning til kommunen. Det er ikke gjennomført 

forvaltningsrevisjon i selskapet. Revisor vurderer risiko til moderat.    

ReMidt Næring AS sitt formål er næringsutvikling knyttet til miljø- og gjenvinningsområdet, 

herunder oppkjøp av selskaper, eie aksjer i andre selskaper, fast eiendom og hva dermed 

naturlig står i forbindelse. I aksjeeieravtalen vises det til at man gjennom å skille ut 

næringsaktiviteten fra de lovpålagte oppgavene i et eget aksjeselskap, kan eierne rendyrke 

næringsutviklingen knyttet til miljø- og gjenvinningssektoren. Selskapet skal være aktivt og 

kunne tilby sine kunder et bredt spekter av tjenester innen avfallshåndtering. Formålet for 

eierkommunene og ReMidt IKS er økonomisk utbytte fra virksomheten ReMidt næring AS. 

Tilsvarende ReMidt IKS er selskapet nyopprettet, og består av en fusjon av flere lignende 

selskaper fra de tidligere selskapenes områder. Det er ikke gjennomført forvaltningsrevisjon i 

selskapet. Revisor vurderer risiko til moderat med bakgrunn i usikkerhet knyttet til å oppnå 

formålet med selskapet.  

 

23



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hovedkontor: Brugata 2, 7715 Steinkjer 

Tlf. 907 30 300 -  www.revisjonmidtnorge.no 
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Årsplan 2021 for kontrollutvalget  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Orkland kommune 08.12.2020 48/20 
 
Saksbehandler Eva J. Bekkavik 
Arkivkode FE - 033 
Arkivsaknr 20/3 - 10 
 
Forslag til vedtak 
1. Kontrollutvalget slutter seg til årsplan 2021 for kontrollutvalget. 
2. Kontrollutvalget vedtar følgende møtedatoer for 2021: 

• 2. mars 
• 4. mai 
• 8. juni 
• 21. september 
• 26. oktober 
• 7. desember 

3. Kontrollutvalget ønsker at det i 2021 tilrettelegges for besøk ved Hamnahaugen helse- og 
omsorgssenter i juni og Snillfjord omsorgssenter i september. 

 
Vedlegg 
Årsplan 2021 
 
Saksopplysninger 
For å kunne planlegge å gjennomføre kontrollarbeidet på en best mulig måte er det 
nødvendig å fastsette en årsplan og møtedatoer for kontrollutvalget.  
Årsplanen inneholder en oversikt over hvilke kontroll- og tilsynsoppgaver som vil stå i fokus i 
løpet av 2021.  I tillegg til de planlagte sakene kan det komme saker fortløpende fra 
kommunestyret, revisor, henvendelser fra innbyggere/andre eller saker som kontrollutvalget 
tar opp på eget initiativ. 
Kontrollutvalgets møteplan bør tilpasses møteplanen for kommunestyret.  
I årsplanen er det lagt opp til to virksomhetsbesøk, kontrollutvalget sekretariat har foreslått 
de to enhetene som kontrollutvalget ønsket å besøke i 2020, men som måtte utsettes pga. 
Covid-19. 
 
Kontrollutvalget har budsjettert med å gjennomføre 6 møter i 2021, og det er naturlig å 
avvikle 3 på våren og 3 på høsten. Kontrollutvalgets møteplan er tilpasset møteplanen for 
kommunestyret.  
Utvalget kan løpende gjennom året, vurdere om det er behov for endringer. 
 
2. mars 2021 
På møte i mars vil kontrollutvalgets årsmelding 2020 legges frem. 
 
4. mai 2021 
I henhold til forskrift om revisjon skal revisor avgi sin revisjonsberetning innen 15. april, så 
fremt årsregnskapet er rettidig avlagt. I så fall vil behandlingen av årsregnskapene for 
Orklandbadet KF og Orkland kommune, med avgivelse av kontrollutvalgets uttalelse, bli en 
viktig sak på møtet i mai. Videre vil bestilling av en forvaltningsrevisjon eller eierskapskontroll 
fra de nye planene være aktuell. 
 
8. juni 2021 
Rapport fra forvaltningsrevisjon av byggeprosjekter er klar til behandling på kontrollutvalgets 
møte i juni. I møteplanen er det lagt opp til to virksomhetsbesøk, det første 
virksomhetsbesøket er planlagt gjennomført i juni. Prosjektplan vedr. bestilt 
forvaltningsrevisjon eller eierskapskontroll vil mest sannsynlig være ferdig og klar for 
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behandling i kontrollutvalget. 
 
21. september 2021 
Viktige saker i september er utarbeidelse av budsjett for kontroll- og tilsynsvirksomheten for 
2022 som legges frem for endelig vedtak i kommunestyret i forbindelse med 
budsjettbehandlingen for 2022. Rapport fra forenklet etterlevelseskontroll for 2020 vil være 
aktuell. 
 
26. oktober 2021 
Revisor vil orientere om revisjonsstrategien for regnskapsåret 2021 på kontrollutvalgets møte 
i oktober. Revisor vil også orientere om risiko- og vesentlighetsvurderinger når det gjelder 
forenkelt etterlevelseskontroll. Videre vil bestilling av en forvaltningsrevisjon eller 
eierskapskontroll være aktuell på oktobermøtet. 
 
7. desember 2021 
I årsplanen er det lagt opp til virksomhetsbesøk nr. to. Kontrollutvalgets årsplan for 2022 må 
vedtas på møtet i desember. Prosjektplan vedr. bestilt forvaltningsrevisjon eller 
eierskapskontroll vil væe klar for behandling i kontrollutvalget. Rapport fra 
forvaltningsrevisjon eller eierskapskontroll som ble bestilt i mai vil mest sannsynlig være klar 
til behandling i kontrollutvalget. 
Sekretariatet foreslår å legge kontrollutvalgets siste møte til 7. desember. Tidspunktet er 
valgt ut fra at de fleste oppgaver for 2021 er ferdigstilt, samtidig kan behandling av saker  
7. desember være tidsnok til å kunne få saker fremmet på kommunestyrets siste møte før jul.  
 
Forslag til møtedatoer for 2021: 
 Januar Februar Mars April Mai Juni 
Kommunestyret 27.  3. 7. 19. 23. 
Formannskapet 20. 3.   17. 10.   24. 21.   28. 5.   26. 2.   16. 
Kontrollutvalget   2.  4. 8. 

 
 
 August September Oktober November Desember 
Kommunestyret   1. 29. 27. 24. 15. 

Formannskapet 25. 8.   22. 20. 3.   17. 1. 
Kontrollutvalget  21. 26.  7. 

 
Konklusjon 
Kontrollutvalgets sekretariat anbefaler at kontrollutvalget avvikler 3 møter på våren og 3 på 
høsten. Forslag til møtedatoer fremgår av kontrollutvalgssekretariatets forslag til vedtak. 
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Møteplan for kontrollutvalget  
 

 

Aktiviteter/saker Mars Mai Juni  September Oktober Desember 

Årsplan      X 

Årsmelding for kontrollutvalget  X      
Kontrollutvalgets uttalelse om 
årsregnskap og årsberetning 

 X     

Forenklet etterlevelseskontroll    X   
Bestilling av forvaltningsrevisjon/ 
eierskapskontroll 

 X   X  

Prosjektplan 
forvaltningsrevisjo/eierskapskontroll   X   X 

Rapport fra forvaltningsrevisjon/ 
eierskapskontroll    X   X 

Revisjonsstrategi     X  

ROV forenkelt etterlevelseskontroll     X  

Budsjettkontroll kontrollutvalget    X   

Budsjett for kontrollutvalget     X   

Oppfølging av politiske vedtak X X X X X X 

Virksomhetsbesøk     X   X 
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Oppfølging av politiske vedtak i Orkland kommune  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Orkland kommune 08.12.2020 49/20 
 
Saksbehandler Eva J. Bekkavik 
Arkivkode FE - 033 
Arkivsaknr 20/306 - 5 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar saken til orientering og ber sekretariatet om å oppdatere oversikten 
"Saker for videre oppfølging" etter eventuelle innspill fremkommet i møtet. 
 
Vedlegg 
Kommunestyret 25.11.2020 
Formannskap 02.12.2020 
Formannskapet 18.11.2020 
Formannskap 04.11.2020 
Hovedutvalg forvaltning 11.11.2020 
Hovedutvalg kultur, idrett og folkehelse 11.11.2020 
Hovedutvalg oppvekst 11.11.2020 
Hovedutvalg teknikk 11.11.2020 
Hoveutvalg helse og mestring 11.11.2020 
 
Saksopplysninger 
I henhold til bestemmelsene om kontroll og tilsyn i kommuneloven skal kontrollutvalget føre 
tilsyn med den kommunale forvaltningen på kommunestyrets vegne. Videre går det i forskrift 
om kontrollutvalg frem at kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets vedtak i tilknytning til 
behandlingen av regnskapet, revisjonsberetningen eller forvaltningsrevisjonsrapporter blir 
fulgt opp.  
 
I tråd med kontrollutvalgets vedtak i sak 05/20 Kontrollutvalgets arbeidsform, legger 
kontrollutvalgets sekretariat frem kopi av sakslistene fra møtene i utvalgene som er avholdt 
etter utsending av sakspapirer til kontrollutvalget møte 10.11.2020. Kontrollutvalgets 
sekretariat tar høyde for gjennomgang av disse sakene i møtet.  
 
Oppfølgingslisten “Saker for videre oppfølging” er pr. 01.12.2020 helt tom. 
 
Kontrollutvalget har fordelt oppfølging av utvalgene på følgende måte: 
Kommunestyret: Aud Inger, Mads, Grethe 
Formannskap: Mads, Grethe 
Hovedutvalg forvaltning: Mads 
Hovedutvalg helse og mestring: Grethe 
Hovedutvalg kultur, idrett og folkehelse: Mads, Aud Inger 
Hovedutvalg oppvekst: Grethe 
Hovedutvalg teknikk: Roald 
 
Saker til oppfølging i perioden 
Saker som krever særskilt oppfølging fra kontrollutvalget er saker av prinsipiell karakter, 
saker der rådmannen gis særskilte pålegg eller saker som har betydning for kommunens 
fremtidige tjenestetilbud, stilling eller omdømme.  
 
Konklusjon 
Kontrollutvalgets sekretariat viser til gjennomgangen av utvalgenes vedtak. 
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Orkland kommune 

  

 

Kommunestyre 
Dato:  25.11.2020 12:00 

Sted: Teamsmøte (sendes på kommune-TV)  

Notat: 

Spørsmål til spørretimen sendes inn skriftlig, frist mandag 23.november. 

 

Gyldig forfall meldes snarest til Servicekontoret tlf. 72 46 73 50 eller på e-post til 

postmottak@orkland.kommune.no. 

Varamedlemmer skal ikke møte uten særskilt innkalling. 

 

Orkanger, 19.11.2020 

 

 
         

   
   

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signaturer. 
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Saksliste
 

Orienteringssaker
15/20 Spørretime budsjett 2021/handlingsplan 2021 - 2024 3 

16/20 Ordfører og rådmann orienterer 5

 

Referatsaker
27/20 Årsmøteprotokoll 26.10.20 Revisjon Midt-Norge SA 6 

28/20 Protokoll - Representantskapets møte 26.10.2020(59593)(1) 15 

29/20 Kontrollutvalgets møteprotokoll til kommunestyret 18 

30/20 Referat fra Styremøte LVMS.pdf 23 

31/20 Referat fra Styremøte LVMS 20.10.2020 27 

32/20 Svar på henvendelse vedrørende flyktningeleiren iMoria 30

 

Politiske saker
87/20 Deling balanse per 31/12/19 - Snillfjord kommune 31 

88/20 Etablering av beredskapsråd i Orkland kommune 41 

89/20 Veteranplan 2020-2023 Orkland kommune 44 

90/20 Videre kartleggingsarbeid for helse- og omsorgstilbudet ved Orkdal helsetun 60 

91/20 Trondheim Havn IKS Endring av selskapsstruktur 92 

92/20 Ny selskapsavtale for Konsek Trøndelag IKS 215 

93/20 Salgs- og skjenkebevilling for ny bevillingsperiode 2020 - 2024 225 

94/20 Høring - Forslag om endring i helse- og omsorgstjenesteloven (godkjenningsmodell for fritt brukervalg)

306 

95/20 20/17182 Adgang til å gjennomføre fjernmøter i Orkland kommune, jfr. kommuneloven § 11-7 310 

96/20 Søknad om fritak fra politiske verv - Knut Inge Gjønnes 315 

97/20 Søknad om permisjon fra politiske verv i Orkland kommune fra d.d til 1. mars 2021. 316

 

Eventuelt
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Orkland kommune 

  

 

Formannskap 
Dato:  02.12.2020 12:00 

Sted: Orkland Rådhus  

Notat: 

 

   

 

Gyldig forfall meldes snarest til Servicekontoret tlf. 72 46 73 50 eller på e-post til 

postmottak@orkland.kommune.no. 

Varamedlemmer skal ikke møte uten særskilt innkalling. 

 

Orkanger, 26.11.2020 

 

 
         

   
   

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signaturer. 
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Saksliste
 

Orienteringssaker
25/20 Ordfører og rådmann orienterer. 3

 

Referatsaker
3/20 Presentasjon fra eiermøte i Orkland Energi 18. november 4

 

Politiske saker
95/20 Handlingsplan 2021-2024 med budsjett for 2021 5 

96/20 Kvartalsrapport 3. kvartal 2020 38 

97/20 Justering driftsbudsjettet desember 2020 77 

98/20 Budsjettjusteringer investering 88 

99/20 Ansvarlig lån Orkland Energi Holding AS 92 

100/20 Avtale om overføring av justeringsrett(tilbakeføring) av merverdiavgift for infrastruktur 101 

101/20 Retningslinjer for tilbakeføring av moms til private utbyggingsprosjekter og for avtaler om

justeringsplikt etter merverdiavgiftsloven 133 

102/20 Retningslinjer for fond til idrettsformål 138 

103/20 Søknad om økonomisk støtte til bytte av kunstgress - Orkdal idrettslag 141 

104/20 "Slakteritomta" i Lensvik - Søknad om å få overta tomt vederlagsfritt eller til redusert pris 145 

105/20 Meldal næringssenter AS - endring husleie 158 

106/20 Forespørsel om oppføring av kommunalt utleiebygg på Jerpstad 161 

107/20 Tiltak for tilpasning av kommunal boligmasse 212 

108/20 Rådmannens lønns- og arbeidsbetingelser 276

 

Eventuelt
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Orkland kommune 

  

 

Formannskap 
Dato:  18.11.2020 12:00 

Sted: Orkland Rådhus  

Notat: 

Kl. 08:30 - 11:30 Eiermøte i Orkland Energi AS. 

 

Gyldig forfall meldes snarest til Servicekontoret tlf. 72 46 73 50 eller på e-post til 

postmottak@orkland.kommune.no. 

Varamedlemmer skal ikke møte uten særskilt innkalling. 

 

Orkanger, 16.11.2020 

 

 
         

   
   

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signaturer. 
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Saksliste
 

Orienteringssaker
24/20 Ordfører og rådmannen orienterer. 3

 

Referatsaker
2/20 Referat fra dialogmøte kommuner i Ytre Trondheimsfjord 4

 

Politiske saker
87/20 Utbyggingsavtale Midt-Norge travbane 65 

88/20 Salgs- og skjenkebevilling for ny bevillingsperiode 2020 - 2024 74 

89/20 Deling balanse per 31/12/19 - Snillfjord kommune 154 

90/20 Videre kartleggingsarbeid for helse- og omsorgstilbudet ved Orkdal helsetun 162 

91/20 Trondheim Havn IKS Endring av selskapsstruktur 193 

92/20 Ny selskapsavtale for Konsek Trøndelag IKS 314 

93/20 20/17182 Adgang til å gjennomføre fjernmøter i Orkland kommune, jfr. kommuneloven § 11-7 323 

94/20 Matkasser til jul 327

 

Eventuelt
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Orkland kommune 

  

 

Formannskap 
Dato:  04.11.2020 12:00 

Sted: Orkland Rådhus  

Notat: 

 

   

 

Gyldig forfall meldes snarest til Servicekontoret tlf. 72 46 73 50 eller på e-post til 

postmottak@orkland.kommune.no. 

Varamedlemmer skal ikke møte uten særskilt innkalling. 

 

Orkanger, 29.10.2020 

 

 
         

   
   

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signaturer. 
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Saksliste
 

Orienteringssaker
22/20 Ordfører og rådmann orienterer 3 

23/20 Administrerende direktør Arild Sørlien Coop Nordvest orienterer 4

 

Politiske saker
83/20 Veteranplan 2020-2023 Orkland kommune 5 

84/20 Etablering av beredskapsråd i Orkland kommune 20 

85/20 Søknad om støtte - Kraftutredning 22 

86/20 Salg av eiendom 1/379, Nedre Dordihaugen 8 29

 

Eventuelt
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Orkland kommune 

  

 

Hovedutvalg Forvaltning 
Dato:  11.11.2020 12:00 

Sted: Orkland Rådhus  

Notat: 

Felles hovedutvalg starter kl. 10:00. Rådmannens forslag til budsjett 2021 og handlingsplan 

2021 - 2024 

 

Gyldig forfall meldes snarest til Servicekontoret tlf. 72 46 73 50 eller på e-post til 

postmottak@orkland.kommune.no. 

Varamedlemmer skal ikke møte uten særskilt innkalling. 

 

Orkanger, 05.11.2020 

 

Rasmus Skålholt 
Leder i utvalg 

   
   

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signaturer. 
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Saksliste
 

Orienteringssaker
15/20 Rådmannens orientering 4

 

Referatsaker
30/20 Klage på byggesak-tillatelse til utbedring av vegkryss Åremsveien og til bygging av ny veg 5 

31/20 Klage-dispensasjon fra kommuneplan-prøveuttak av skifter 10 

32/20 Fylkesmannens vedtak - Klage - reguleringsplan for Midt-Norge travbane 19

 

Delegerte saker
2/20 Administrative vedtak03.10.20 - 01.11.20 34

 

Politiske saker
177/20 787/2 Søknad om lemping av konsesjonsvilkår 38 

178/20 Forskrift om hundehold for Orkland kommune 48 

179/20 Klage på administrativt vedtak om økning av bompengesatser på veien Myrahåggån-Sandåa. 54 

180/20 Forslag til ny forskrift om adgang til jakt etter hjortevilt 101 

181/20 Innføring av beverjakt i hele Orkland 104 

182/20 Lokal forskrift om nedgravde oljetanker 115 

183/20 Lokal forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner 146 

184/20 Lokal forskrift for olje- og fettholdig avløpsvann 152 

185/20 Behandling av klage på vedtatt reguleringsplan for Øyagrenda 161 

186/20 Forslag til reguleringsplan for skiferbrudd Åremmen, gnr 808/2 - 1. gangs behandling 167 

187/20 808/2 søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og reguleringsplan for utbedring av

vegkryss og ny adkomstveg til skiferbrudd, Åremmen 263 

188/20 Gnr/bnr 801/7 dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av eksisterende hytte 274 

189/20 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av hyttetomt på gnr/bnr 109/2 ved

Vasslivatnet 286 

190/20 Forespørsel om planoppstart - vesentlig endring av reguleringsplan for Rishaugen gnr/bnr 715/1 305 

191/20 450/3, Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for uttak av grus, politisk behandling 317 

192/20 Gnr/bnr 795/12 søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av eksisterende

hytte i LNF-område - politisk behandling 330 

193/20 87/2 Svinsøyvegen 97, søknad om tilbygg/påbygg av bygning, samt bruksendring fra driftsbygning til

bolig nr.2. 341 

194/20 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen for fradeling, eiendommen gnr. 560 bnr. 1 354 

195/20 Første gangs behandling - Reguleringsplan for nytt boligområde Øvre Rømmesbakkan

366 

196/20 981/12 Bergsveien 156 Søknad om fradeling av parsell, tilleggsareal til boligtomt 624 

197/20 Klage på planvedtak - Håkkåslåtton 629
38



198/20 915/25 og 32 Tannvikvegen 265, Søknad om dispensasjon for atkomstveg til fritidsbolig 635

 

Drøftingssaker
4/20 Reguleringsplan for Ingdalen, vedtak om endring av planen 640 

5/20 Drøftingssak - kommunens behandling av konsesjonssaker 684 

6/20 Forespørsel om planoppstart Orklaparken sørover - forventninger til planarbeidet. Rådgiver Ingvill

Kanestrøm vil orientere i møtet. 687

 

Eventuelt
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Orkland kommune 

  

 

Hovedutvalg kultur, idrett og folkehelse 
Dato:  11.11.2020 12:00 

Sted: Orkdal folkebad, folkehelsesenter  

Notat: 

Felles hovedutvalg 11.11.20 kl. 10:00.  

Tema: Rådmannens forslag til budsjett 2021 og handlingsplan 2021-2024. 

Det produseres ny sakliste pga ny politisk sak i møtet. 

Lunsj kl. 11:30 

 

 

Gyldig forfall meldes snarest til Servicekontoret tlf. 72 46 73 50 eller på e-post til 

postmottak@orkland.kommune.no. 

Varamedlemmer skal ikke møte uten særskilt innkalling. 

 

Orkanger, 12.11.2020 

 

Olga Irmina Ucinska 
Leder i utvalg 

Inger Marie Meland 
   

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signaturer. 
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Saksliste
 

Orienteringssaker
20/20 Prosess tildeling tilskudd innen idrettsområdet 3 

21/20 Orientering om tilgjengelige midler for Hovedutvalgets disposisjon 4 

22/20 Ungdomsråd v/ Heidi Vatn 5

 

Politiske saker
27/20 473/31, Kvamsveien 1 - Søknad om støtte fra fond bevaringsverdige hus 6 

28/20 Drifts- og aktivitetstilskudd for frivillige organisasjoner - Kulturarv/ kulturvern 16 

29/20 Drifts- og aktivitetstilskudd for frivillige organisasjoner - Humanitære organisasjoner og

pensjonistforeninger 33 

30/20 Drifts- og aktivitetstilskudd for frivillige organisasjoner - Grendehus og forsamlingshus 67 

31/20 Drifts- og aktivitetstilskudd for frivillige organisasjoner - Velforeninger og grendelag 97 

32/20 Drifts- og aktivitetstilskudd for frivillige organisasjoner - Friluftsformål 135 

33/20 Drifts- og aktivitetstilskudd barn og unge 141 

34/20 Kulturmidler 2020 - ytringskultur - innstilling 153 

35/20 Tilskudd til enkeltarrangement - Gospelkonsert i Meldal kirke. 193 

36/20 Søknad om støtte til "digital kirkegang" 197

 

Eventuelt
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Orkland kommune 

  

 

Hovedutvalg Oppvekst 
Dato:  11.11.2020 12:00 

Sted: Orkland Rådhus  

Notat: 

Felles hovedutvalg kl 10:00, med lunsj kl 11:30 

 

 

Gyldig forfall meldes snarest til Servicekontoret tlf. 72 46 73 50 eller på e-post til 

postmottak@orkland.kommune.no. 

Varamedlemmer skal ikke møte uten særskilt innkalling. 

 

Orkanger, 10.11.2020 

 

Stig Kalstad 
Leder i utvalg 

Synnøve Evjen Storsand 
   

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signaturer. 
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Saksliste
 

Orienteringssaker
27/20 Orientering av rådmannen - Ingvill Kvernmo 3 

28/20 Orientering av ressursfordelingsmodell - Kari Mostad 4 

29/20 Orientering om svømmeopplæring - Kari Mostad 5

 

Referatsaker
15/20 Referat samarbeidsutvalget Årlivoll skole12.10.2020 6 

16/20 Referat samarbeidsutvalg Orkanger barneskole 21.09.2020

10

 

Politiske saker
3/20 Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Orkland kommune 13 

4/20 Skolebruksplan for Orkland kommune 30

 

Eventuelt
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Orkland kommune 

  

 

Hovedutvalg Teknikk 
Dato:  11.11.2020 12:00 

Sted: Orkland Rådhus  

Notat: 

Felles hovedutvalg kl 10 (egen innkalling sendes), med lunsj kl 11.30. 

 

Gyldig forfall meldes snarest til Servicekontoret tlf. 72 46 73 50 eller på e-post til 

postmottak@orkland.kommune.no. 

Varamedlemmer skal ikke møte uten særskilt innkalling. 

 

Orkanger, 04.11.2020 

 

Oddvar Kjøren 
Leder i utvalg 

   
   

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signaturer. 
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Saksliste
 

Orienteringssaker
13/20 Aktivitetsplan bygg og anlegg pr 04.11.2020 3

 

Referatsaker
7/20 Administrative vedtak oktober 2020, oversikt 6

 

Politiske saker
9/20 1/421Klage på avslag om fritak av kommunale avgifter 7 

10/20 Skolebruksplan for Orkland kommune 15

 

Eventuelt
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Orkland kommune 

  

 

Hovedutvalg helse og mestring 
Dato:  11.11.2020 12:00 

Sted: Aktivitetshuset  

Notat: 

 

   

 

Gyldig forfall meldes snarest til Servicekontoret tlf. 72 46 73 50 eller på e-post til 

postmottak@orkland.kommune.no. 

Varamedlemmer skal ikke møte uten særskilt innkalling. 

 

Orkanger, 05.11.2020 

 

Hanne Nyhus 
Leder i utvalg 

   
   

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signaturer. 
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Saksliste
 

Orienteringssaker
29/20 Hovedutvalgsleder orienterer 3 

30/20 Kommunalsjef orienterer 4 

31/20 Budsjett 2021 helse og mestring 5 

32/20 Orientering om skabb 6 

33/20 Resultat brukerundersøkelse 7

 

Referatsaker
14/20 Protokoll Eldreråd 2020 - 2023 22.10.2020 8 

15/20 Protokoll Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 15.10.2020 16 

16/20 Referat samarbeidsutvalg ved Orkdal helsetun 15.09.2020 19 

17/20 Referat samarbeidsutvalg ved Orkdal helsetun 27.10-20.docx 21

 

Politiske saker
6/20 Høring - Forslag om endring i helse- og omsorgstjenesteloven (godkjenningsmodell for fritt brukervalg)

27 

7/20 Videre kartleggingsarbeid for helse- og omsorgstilbudet ved Orkdal helsetun 29

 

Eventuelt
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Referatsaker  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Orkland kommune 08.12.2020 50/20 
 
Saksbehandler Eva J. Bekkavik 
Arkivkode FE - 033, TI - &17 
Arkivsaknr 20/464 - 1 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering. 
 
Vedlegg 
Kommunal- og moderniseringsdepratementets svar på spørsmål om ungdomsråd 
Svar til kontrollutvalget i Orkland kommune angående regler om innsyn 
Ingen plikt til å foreslå kandidater til kontrollutvalget 
Ufornuftig å velge en utvalgsleder som motsetter seg dette 
Hva skjer når varaordfører er lensmann og kona er leder av forliksrådet 
Kommunestyret må kunne gi regler om ettergodtgjøring også for andre enn heltidspolitikere 
Kommunen har plikt til å legge til rette for møtepublikum 
Kraftselskaper går til retten for å unngå å bli omfattet av offentlighetsloven 
Nekter å behandle innsynskrav til saken er avklart i retten 
KS tapte sak om betalt matpause 
Riksrevisjonen - Staten driver skjult skattlegging gjennom høye gebyrer 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget har fått følgende dokumenter som referatsaker: 
1. Kommunal- og moderniseringsdepratementets svar på spørsmål om valg av 

ungdomsråd. 
2. Svar fra Forum for kontroll og tilsyn på kontrollutvalgets henvendelse angående regler 

om innsyn. 
3. Må opposisjonen stille liste til valg av kontrollutvalget? 
4. Må den som skal velges til leder av et utvalg, samtykke skriftlig til å bli valgt? 
5. Kan kona til lensmann og varaordfører være leder av forliksrådet? 
6. Kan kommunestyret gi ettergodtgjøring til folkevalgte som ikke har verv som 

hovedbeskjeftigelse? 
7. I hvilken grad plikter kommunen å legge til rette for at befolkningen skal kunne følge med 

på det som skjer under kommunestyremøtene? 
8. Fylkesmennene er uenige om morselskap i offentlig eide energikonsern er omfattet av 

offentlighetsloven. Nå skal dette spørsmålet avklares av domstolen. 
9. To kommunalt eide energiselskap har saksøkt staten for å unngå å bli omfattet av 

offentlighetsloven. Selskapene setter innsynskrav på vent til domstolen har talt. 
10. Storkommunene Ålesund, Orkland og Heim må betale tilbake til ansatte etter dom om 

spisepauser i Arbeidsretten. 
11. Staten tjener over 600 millioner kroner på gebyrer på en rekke offentlige tjenester. En 

skjult skatt, mener Riksrevisjonen. 
 
Kontrollutvalgets sekretariat viser til vedlagte dokumenter som legges frem som referatsaker.  
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Postadresse 
Postboks 8112 Dep 
0032 Oslo 
postmottak@kmd.dep.no 
 

Kontoradresse 
Akersg. 59 
 
www.kmd.dep.no 
 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org.nr. 
972 417 858 

Avdeling 
Kommunalavdelinga 

Saksbehandlar 
Kristin Bjarke 
Pettersen 
22 24 72 45 

Svar på spørsmål om ungdomsråd 

Vi viser til brevet ditt til Barne-,  ungdoms- og familiedirektoratet 28. oktober d.å., som 29. 

oktober blei sendt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.  

 

Vi kan ikkje ta stilling til den konkrete saka du viser til, men vi kan gje deg generell 

informasjon om reglane i kommunelova.  

 

Du viser til at ein kommune ikkje har vald ungdomsråd etter kommune- og fylkestingsvalet 

hausten 2019. Ein ungdom som ønska å stille som kandidat, har i mellomtida blitt over 19 år 

og er dermed ikkje lengre valbar.  

 

Av kommunelova § 5-12 første ledd går det fram at: Kommunestyret og fylkestinget skal selv 

velge et eldreråd, et råd for personer med funksjonsnedsettelse og et ungdomsråd eller 

annet medvirkningsorgan for ungdom. Alle kommunar skal dermed ha eit ungdomsråd eller 

eit anna medverknadsorgan for ungdom, som skal ha en valperiode på inntil to år. Denne 

paragrafen i kommunelova tråtte i kraft hausten 2019 frå og med det konstituerande møtet i 

det enkelte kommunestyret og fylkestinget ved oppstart av valperioden 2019–2023.  

 

Etter kommunelova § 5-2 går det fram at ungdomsrådet er eit anna kommunalt organ, og at 

ungdomsrådet skal opprettast etter krava i kommunelova. Det går videre fram at: For øvrig 

gjelder de samme bestemmelsene som for folkevalgte organer etter § 5-1.  

 

Kommunelova § 7-1 regulerer når ulike organ skal tre i funksjon etter kommune- og 

fylkestingsvalet. Kommunestyre, fylkesting, formannskap, fylkesutval og kontrollutval trer i 

funksjon frå det konstituerande møtet. Andre folkevalde organ, ordførar og varaordførar trer i 

funksjon straks de er vald. For dei folkevalde organa der medlemmane ikkje blir vald i det 
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Side 2 
 

konstituerande møtet, utvidast funksjonstida til dei sitjande medlemmene til det er heldt 

nyval, men ikkje lenger enn til første årsskifte i den nye valperioden. Det same vil også gjelde 

for andre kommunale organ, inkludert ungdomsråd. Før ny kommunelov trådde i kraft, var 

det ikkje krav om at kommunane skulle ha ungdomsråd. Departementet har likevel lagt til 

grunn at ny kommunelov innebar plikt for kommunane til å også velje eit ungdomsråd innan 

årskiftet 2019/2020.  

 

I kommunelova § 5-12 er det gitt ei øvre aldersgrense for å kunne veljast til ungdomsrådet, 

medlemmene i ungdomsrådet skal på valtidspunktet ikkje ha fylt 19 år. Det er i loven ikkje gitt 

reglar om unntak frå denne øvre aldersgrensa. Det er kommunestyret som sjølv skal velje 

medlemmene til ungdomsrådet, jamfør kommunelova § 5-12. Kommunestyret vel også 

samansetninga av rådet og kor mange medlemmer rådet skal ha, jamfør forskrift om 

medvirkningsordninger § 2. Organisasjonar som representerer ungdom har rett til å fremme 

forslag om medlemmer til ungdomsrådet, dette går også fram av forskriften § 2. Ein person 

som ønsker å bli vald til ungdomsrådet, må difor bli vald av kommunestyret. Personen har 

ingen garanti om å bli vald før kommunestyret har fatta vedtak om kven som skal sitte i rådet.  

 

 

Med helsing 

 

 

Ragnhild Spigseth (e.f.) 

kst. avdelingsdirektør 

 

 

Kristin Bjarke Pettersen 

seniorrådgjevar 
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale 
kontrollutvalg og deres sekretariat. 

 
 
Kontrollutvalget i Orkland kommune 
 
 
 

Oslo, 3.10 2020 
 
 
 
Svar på henvendelse angående artikkel om brudd på regler om dokumentinnsyn 
 
Forum for Kontroll og Tilsyn takker for henvendelsen fra kontrollutvalget som vi har mottatt fra 
sekretariatet 5. oktober.  
 
Vi forstår det slik at bakgrunnen for henvendelsen er en artikkel i Kommunal Rapport, «Bernt 
svarer», som kontrollutvalget har behandlet som referatsak i juni i år.   
Artikkelen tar blant annet for seg reglene om dokumentinnsyn og hvilke konsekvenser brudd på 
reglene har for en kommune. Utvalget ble overasket over at det ikke er straffbart å bryte 
innsynsreglene og stiller spørsmål til FKT om dette kan være en problemstilling som FKT kan ta 
videre.  
 
Styret i FKT behandlet henvendelsen 27. oktober: 
 
Vedtak: 
 

1. Styret tar innspillet fra kontrollutvalget i Orkland kommune til orientering 
2. Generalsekretæren svarer Orkland i tråd med styrets innspill 

 
Styret kan forstå at kontrollutvalget i Orkland er overrasket over at det ikke har videre 
konsekvenser for kommuner som bryter reglene om dokumentinnsyn, men styret ønsker ikke å 
ta initiativ til et lovendringsarbeid på dette feltet. FKT vil imidlertid jobbe aktivt for åpenhet og 
innsyn på andre måter. Det er for eksempel viktig å følge opp at kommunenes egne reglement 
inneholder bestemmelser om tilgjengelighet og publisering utover lovens krav om journalføring. 
 
 
 
 
 
Vennlig hilsen  
 
 
Anne-Karin Femanger Pettersen (s)  
Generalsekretær 
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Ingen plikt til å foreslå kandidater til kontrollutvalget 

 

Må opposisjonen stille liste til valg av kontrollutvalget? 

SPØRSMÅL: Etter en konflikt med kommunestyret ba flertallet i kontrollutvalget om at det 
ble foretatt nyvalg av dette. De partiene som sto bak flertallet i utvalget, men som er i 
mindretall i kommunestyret, er ikke villig til å foreslå nye medlemmer. Har opposisjonen plikt 
til å stille liste ved et slikt nyvalg? 

SVAR: Nei, det er ingen plikt til å stille liste eller foreslå kandidater ved valg til folkevalgte 
organer. Etter kommuneloven 2018 er det heller ikke plikt for verken folkevalgte eller andre til 
å ta imot valg til et slikt utvalg. Den som blir foreslått, må gi skriftlig samtykke til å stille til valg 
for å være valgbar, se § 7–2 tredje avsnitt, bokstav c. 

SPØRSMÅL: Dersom det bare blir en liste (fra posisjonen); kan denne listen føre opp en 
«uavhengig» kandidat som kan velges til leder for kontrollutvalget? 

SVAR: Hvis det bare er stilt én liste, må valget gjennomføres som avtalevalg, se § 7–4. 
Forholdsvalg gir ingen mening hvis det ikke er minst to lister å fordele vervene mellom. 
Regler om avtalevalg er gitt i §7-7. Kommunestyret fatter vedtak om slikt valg og det 
utarbeides en innstilling med forslag til medlemmer og varamedlemmer etter reglene i denne 
paragrafen. Det er ingen begrensning i hvem som føres opp på denne, så lenge de som 
foreslås gir skriftlig samtykke til å la seg velge. Kommunestyret velger deretter leder for 
utvalget blant dem som har blitt valgt. Den eneste begrensning av hvem som kan velges som 
leder, er at hun ikke kan være medlem i samme parti eller tilhøre samme gruppe som 
ordføreren. Med «gruppe» må her forstås et fast etablert og løpende samarbeidsforhold 
mellom folkevalgte, som fungerer på samme måte som tradisjonelle partigrupper. 
Avgjørende for hvem som anses som medlem av en slik gruppe, må antakelig være 
forholdene på det tidspunkt ordføreren ble valgt. 
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Ufornuftig å velge en utvalgsleder som motsetter seg dette 
Kommunal Rapport 03.11.2020 
 
Må den som skal velges til leder av et utvalg, samtykke skriftlig til å bli valgt? 
 
SPØRSMÅL: I kommuneloven § 7–2 er det fastsatt at ved valg til folkevalgte organer er det 
et vilkår at den som velges, har samtykket skriftlig til å stille til valg. Gjelder dette også når 
det skal velges leder av utvalg? 
 
SVAR: Bestemmelsen § 7–2 om vilkår for valgbarhet gir i første avsnitt en liste over hvilke 
valg reglene gjelder for. Dette er alle folkevalgte organer i kommunen, blant annet utvalg og 
styrer valgt av kommunestyret eller fylkestinget. Det sies ikke noe om valg av leder i slike. 
Det gjøres det heller ikke i § 5–7 om oppnevning av utvalg. Her står det bare i, andre avsnitt, 
første setning, at «Kommunestyret og fylkestinget velger selv en leder, en nestleder og 
øvrige medlemmer og varamedlemmer til utvalget». 
 
Det er altså tale om tre valg som må gjøres hver for seg og i denne rekkefølge, og der bare 
det første av disse er nevnt § 7–2. I andre avsnitt, bokstav c) kommer så dette særlige kravet 
om skriftlig samtykke til å la seg velge. Spørsmålet er om dette gjelder også ved valg av 
leder for utvalg. For de øvrige vilkårene for valgbarhet i denne bestemmelsener dette ikke 
noe problem, i og med at disse må være oppfylt allerede for å bli innvalgt i det aktuelle 
utvalget. Problemet er om det samtykket som medlemmene har gitt til å bli innvalgt i utvalget, 
kan anses å omfatte også å bli valgt som leder av dette, og hvis ikke, om det da er et slikt 
krav om samtykke også ved valg til verv som leder i et organ den folkevalgte er medlem av. 
 
Kravet om skriftlig samtykke til å ta imot valg var nytt i kommuneloven 2018. Man tok da 
utgangspunkt i bestemmelsen i valgloven § 3–4 nr. 1, som siden 2012 har gitt rett til å kreve 
seg fritatt fra valg til fylkesting eller kommunestyre. Dette ble nå videreført i kommunelovens 
§ 7-2, med den ene forskjell at her kreves det positivt samtykke til å velges, mens valgloven 
bare gir adgang til å nekte. 
 
Av forarbeidene fremgår det at det var valg til kollegiale organer man hadde i tankene, men 
da med ett unntak; valg til formannskapet, «da en slik reservasjonsplikt vil kunne føre til at 
kommunen ikke får valgt et formannskap» (NOU 2016:4 12.3.5 Utvalgets 
vurderinger Ombudsplikten). Dette siste er ikke noe problem ved valg til andre folkevalgte 
organer, herunder utvalg. Her kan man velge mellom alle valgbare innbyggere i kommunen, 
og herunder sørge for at man får inn medlemmer som er villige til og har kompetanse til å 
påta seg verv som leder i utvalget. Går ikke kabalen opp, kan man foreta et nyvalg av hele 
utvalget. 
 
Det er her tale om verv som kan være både viktige for kommunaldemokratiet og svært 
byrdefulle for den enkelte. Hvis man holder fast ved prinsippet om krav om samtykke ved 
valg som leder av slike, vil det kunne oppleves som både unødvendig og urimelig, og det er 
liten grunn til å tro at dette var lovgivers mening. 
 
Vi har altså ikke noe synlig grunnlag i lovteksten for å stille krav om samtykke her, og det er 
klart nok rom for uenighet om vi da kan oppstille et slik regel. Men i og med at det her kan 
være tale om svært tyngende plikter for enkeltpersoner, taler mye for at vi bør tolke 
unntaksregelen i §7-2 andre avsnitt, bokstav c, utvidende, slik at den gjelder også ved valg 
av leder for de organene som er nevnt i første avsnitt. Alternativt kan vi se bestemmelsen om 
dette i § 7–2 som uttrykk for et generelt prinsipp om frivillighet ved valg til folkevalgte verv. 
 
Ved valg av ordfører og varaordfører har vi en tilsvarende problemstilling i kommuner med 
parlamentarisk styringsform. Bestemmelsen i § 6–2 andre avsnitt fastslår at i kommuner som 
følger formannskapsmodellen, må den som skal velges må ha samtykket til å stille til valg. 
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Dette gjentas ikke i tredje avsnitt om valg av ordfører og varaordfører i kommune med 
parlamentarisk styringsform, men det er det neppe tvilsomt at den samme regelen må gjelde 
her. 
 
Uansett vil det ganske opplagt være ufornuftig å velge en utvalgsleder som motsetter seg 
dette. I så fall vil hun i neste omgang kunne søke kommunestyret om fritak fra vervet etter 
bestemmelsen i § 7–9 andre avsnitt under henvisning til at hun «ikke kan ivareta vervet sitt 
uten at det fører til vesentlig ulempe for han eller henne». 
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Hva skjer når varaordfører er lensmann og kona er leder av 
forliksrådet? 
Kommunal Rapport 09.11.2020 
 
Kan kona til lensmann og varaordfører være leder av forliksrådet? 
 
SPØRSMÅL: I forrige kommunestyremøte ble ektefellen til varaordføreren valgt som leder av 
forliksrådet. Varaordføreren er også lensmann. Hun ble erklært habil av kommunestyret og 
valget ble gjennomført uten større diskusjoner. Skaper dette inhabilitetsproblemer? 
 
SVAR: Selve valget var uproblematisk juridisk, se kommuneloven § 11–10 siste avsnitt, der 
det fastslås at en folkevalgt ikke er inhabil når det skal velges personer til offentlige tillitsverv. 
 
Men ektefellen til varaordfører vil være inhabil til å delta ved forliksrådets saksbehandling i 
sak der kommunen er part, da dette må anses som særegne omstendigheter « … som er 
skikket til å svekke tilliten til hans uhildethet» etter domstolsloven § 108. 
 
Det samme gjelder også i andre saker der varaordføreren og lensmannen har vært personlig 
involvert eller har private interesser i saken. Slike forhold vil også gjøre lensmannen inhabil til 
å delta i etterforskning eller strafforfølging i sak mot kommunen, se straffeprosessloven, jf. 
§ 55 a første avsnitt nr. 4, som angir lensmann som en del av påtalemyndighetens 
tjenestemenn, og § 60 som gjentar bestemmelsen i domstolsloven § 108 om «særegne 
forhold» for disse. 
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Kommunestyret må kunne gi regler om ettergodtgjøring 
også for andre enn heltidspolitikere 
Kommunal Rapport 16.11.2020 
 
I hvilken grad har politikere rett til ettergodtgjørelse? 
 
SPØRSMÅL: I kommuneloven § 8–6 har vi en bestemmelse om rett for folkevalgte «som har 
vervet som hovedbeskjeftigelse» til å søke om ettergodtgjøring. Kan kommunestyret også gi 
slik ettergodtgjøring til folkevalgte som ikke har slikt verv som hovedbeskjeftigelse? 
 
SVAR: Bestemmelsen i § 8–6 sier bare noe om hvem som kan søke om slik godtgjøring, 
men skal etter forarbeidene (Prop. 46 L. 2017–2018 merknader til § 8-6) forstås slik at den 
«fastslår at folkevalgte som har hatt det å være folkevalgt som sin hovedbeskjeftigelse, men 
som ikke blir gjenvalgt, eller som må fratre i løpet av valgperioden, har krav på forlenget 
godtgjøring i inntil seks måneder, det vil si ettergodtgjøring», jf. § 8–6 andre setning, der det 
er en bestemmelse om at kommunestyret «skal selv gi forskrift om lengden slik 
ettergodtgjøring kan ha, men ikke utover alminnelig oppsigelsestid for fast ansatte i 
kommunen eller fylkeskommunen». 
 
Det er da ikke grunnlag for å lese bestemmelsen som en uttømmende regulering av 
adgangen til å gi slik ettergodtgjøring, og dermed en innskrenking i det kommunale 
selvstyret. Kommunestyret må kunne gi regler om ettergodtgjøring også for andre byrdefulle 
verv der det synes rimelig, men da med samme tidsbegrensning som for regler om rett til 
ettergodtgjøring for politikere som har vervet som hovedbeskjeftigelse, «ikke utover 
alminnelig oppsigelsestid for fast ansatte i kommunen eller fylkeskommunen», altså nå seks 
måneder. 
 

56

https://lovdata.no/LTI/lov/2018-06-22-83/%C2%A78-6
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-46-l-20172018/id2593519/?q=%C2%A7%208&ch=15#match_7


Kommunen har plikt til å legge til rette for møtepublikum 
Kommunal Rapport 23.11.2020 – Jan Fridthjof Bernt, professor emeritus ved Universitetet i Bergen 
 
I hvilken grad plikter kommunen å legge til rette for at befolkningen skal kunne følge med på 
det som skjer under kommunestyremøtene? 
 
SPØRSMÅL: I vår kommune holdes nå kommunestyremøtene i en gammel gymnastikksal. 
Årsaken til det er at kommunestyresalen er for liten. Det er begrenset med plass i den 
gymnastikksalen også. 
 
Det legges ikke opp til videooverføring av møtene, og lydforholdene i forrige møte var 
dårlige. 
Dette betyr at allmennheten og pressen har mindre mulighet til å følge med på det som skjer 
enn vanlig. Er dette lovlig? 
 
SVAR: I kommuneloven § 11–5 fastslås at «Alle har rett til å være til stede i møter i 
folkevalgte organer». 
 
I dette ligger at kommunen har plikt til å legge til rette for at alle interesserte skal ha mulighet 
til å følge forhandlingene i møtet, men det har vært lagt til grunn at man må kunne begrense 
antallet tilhørere av plasshensyn, så lenge lokalet er stort nok til at rimelig antall kan være til 
stede. 
Det kan nå være grunn til å spørre om denne begrensningen i kommunens plikt til å legge 
forholdene til rette for tilhørere fortsatt gjelder, når man i dag forholdsvis enkelt kan sørge for 
fjernoverføring av møtet, på nettet eller ved utplassering av TV-skjerm på et egnet sted. 
Men noen avgjørelse om dette har vi ikke så vidt jeg vet, verken fra departementet eller 
Sivilombudsmannen. 
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Kraftselskaper går til retten for å unngå å bli omfattet av 
offentlighetsloven 
Kommunal Rapport 11.11.2020 
 
Fylkesmennene er uenige om morselskap i offentlig eide energikonsern er omfattet av 
offentlighetsloven. Nå skal dette spørsmålet avklares av domstolen. 
 
– Vi mener Fylkesmannens vedtak er feil, og det gir offentlig eide energikonsern en 
konkurranseulempe i forhold til de private. Vi vil ha like konkurransevilkår, sier advokat Kaare 
Andreas Shetelig. 
 
Han representerer energiselskapene BKK AS og Trønderenergi AS. 
 
Tar sakene til retten 
Etter et innsynskrav fra NRK vedtok Fylkesmannen i Vestland i mars at morselskapet i 
energikonsernet BKK AS er omfattet av offentlighetsloven, noe som gir offentligheten 
innsynsrett i selskapets dokumenter. BKK AS mener Fylkesmannens konklusjon er uriktig og 
tok ut søksmål mot staten. I starten av november møttes partene i retten. I denne saken var 
Energi Norge partshjelper for BKK. 
 
Et tilsvarende vedtak fattet Fylkesmannen i Trøndelag i april i forbindelse med 
energikonsernet Trønder Energi AS. Også her kom Fylkesmannen fram til at morselskapet i 
Trønderenergi er omfattet av offentlighetsloven, og energikonsernet svarte med søksmål. 
Rettssaken er berammet i Oslo tingrett i februar, og det er samme advokat som fører denne 
saken for energikonsernet.  
 
– Vi ønsker å avklare de rettslige spørsmålene i denne saken, og det er første gang dette 
behandles i retten. Jeg ønsker ikke å prosedere saken i mediene, sier Shetelig. 
 
Offentlighetslovens §2 
Lova gjeld for 
a) staten, fylkeskommunane og kommunane 
b) andre rettssubjekt i saker der dei gjer enkeltvedtak eller utferdar forskrift, 
c) sjølvstendige rettssubjekt der stat, fylkeskommune eller kommune direkte eller indirekte 
har ein eigarandel som gir meir enn halvparten av røystene i det øvste organet i 
rettssubjektet, og 
d) sjølvstendige rettssubjekt der stat, fylkeskommune eller kommune direkte eller indirekte 
har rett til å velje meir enn halvparten av medlemmene med røysterett i det øvste organet i 
rettssubjektet. 
Bokstavane c og d gjeld ikkje rettssubjekt som hovudsakleg driv næring i direkte konkurranse 
med og på same vilkår som private.  
 
Ikke utsatt for konkurranse 
Begge energikonsernene eies hovedsakelig av kommuner på Vestlandet og i Trøndelag, og 
dermed gjør offentlighetsloven seg gjeldende. Offentlig eide selskap som driver 
næringsvirksomhet i direkte konkurranse med private aktører gis imidlertid unntak fra lovens 
virkeområde, og dette stridens eple. 
 
– Utgangspunktet er at all virksomhet som kontrolleres av det offentlige, også 
aksjeselskaper, er underlagt offentlighetsloven. I disse sakene mener staten at det er 
datterselskapene, og ikke morselskapene, som er utsatt for direkte konkurranse. 
Morselskapene er dermed omfattet av offentlighetsloven, sier regjeringsadvokat Nils Sture 
Nilsson. 
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Mener vedtakene er feil 
Fylkesmennene i Vestland og Trøndelag mener at morselskapene i BKK og Trønder Energi 
ikke driver næring i direkte konkurranse med private aktører. 
 
«Fylkesmannen er ikke uenig med BKK AS i at selskapet driver konkurranse med andre 
morselskap og energiselskap i Norden. Vi kan likevel ikke se at det er godtgjort at BKK AS 
driver sin virksomhet hovedsakelig i direkte konkurranse med private energikonsern slik det 
stilles krav om i lovteksten», skriver Fylkesmannen i Vestland i sitt vedtak. 
 
Både BKK og Trønder Energi mener de driver i konkurranse med private aktører. I 
stevningen peker BKK på at det foreligger en rekke energikonsern som selger kraft i de 
samme markedene som BKK-konsernet. Både BKK og Trønderenergi mener at offentlige 
virksomheter skal ha samme rammevilkår som konkurrentene. 
 
«BKK AS mener at Fylkesmannens vurdering og standpunkt her er feil. Det foreligger en 
rekke private energikonsern som selger kraft i de samme markedene som BKK-konsernet», 
skriver advokat Shetelig i stevningen. 
 
Sprikende praksis 
Fylkesmannens praksis i vurderingen av innsynsrett i morselskap i energikonsern er 
sprikende, og dette er noe av grunnen til at konsernene nå har tatt saken til retten. 
Fylkesmannen i Troms vedtok i 2010 at morselskapet i Troms Kraft AS ikke er omfattet av 
offentlighetsloven, og den samme vurderingen gjorde Fylkesmannen i Rogaland samme år i 
forbindelse med innsynsrett i Haugaland Kraft. Fylkesmannen i Møre og Romsdal 
konkluderte samme år med at Tafjord Kraft AS og Tussa Kraft AS er omfattet av 
offentlighetsloven, og den samme vurderingen falt Fylkesmannen i Hordaland ned på for 
Sunnhordland Kraftlag AS året etter. 
 
«Samlet sett gir den sprikende fylkesmannspraksisen ikke nødvendig veiledning for 
spørsmålet om, og når, et morselskap i et energikonsern er omfattet av loven», skriver BKKs 
advokat i stevningen. 
 
Regjeringsadvokaten er enig i at Fylkesmennenes sprikende tolkning av om kraftselskapene 
er underlagt offentlighetsloven bidrar til å skape et noe uklart juridisk landskap. 
 
– Motparten ønsker seg en rettslig prøvning av spørsmålet for å få klargjort hva som er riktig 
juridisk forståelse, og det kan være fornuftig for begge parter, sier Nilsson. 
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Nekter å behandle innsynskrav til saken er avklart i retten 
Kommunal Rapport 24.11.2020 
 
To kommunalt eide energiselskap har saksøkt staten for å unngå å bli omfattet av 
offentlighetsloven. Selskapene setter innsynskrav på vent til domstolen har talt. 
 
«Trønder Energi AS vil ikke behandle innsynsbegjæringen før dette spørsmålet er endelig 
avgjort av domstolene», skriver Trønder Energi AS i sitt varsel om stevning av staten. 
 
Det samme skriver energiselskapet BKK i sitt varsel om søksmål mot staten. 
 
Omfattet av loven 
Uttalelsene fra de kommunalt eide energiselskapene kommer etter at fylkesmennene i 
henholdsvis Trøndelag og Vestland, behandlet klager på avslag på dokumentinnsyn i de to 
selskapene. 
 
Begge fylkesmennene vedtok at energiselskapene var omfattet av offentlighetsloven. 
Dermed gjelder innsynsretten for virksomhetens dokumenter. 
 
«Fylkesmannen er enig i at Trønder Energi AS driver næring og forretningsvirksomhet og 
ikke myndighetsutøvelse. Men ingen deler av virksomheten til Trønder energi AS drives i 
konkurranse med private», skrev Fylkesmannen i Trøndelag i sitt vedtak i april. 
 
Hvis den offentlig eide virksomheten ikke driver næring i konkurranse med private aktører, er 
selskapet omfattet av offentlighetsloven. 
 
Har ventet et år 
Norges Miljøvernforbund har i over ett år ventet på å få fullt innsyn i en PowerPoint-
presentasjon fra Trønder Energi AS. 
 
Selv om Fylkesmannen har vedtatt at innsynsretten gjelder i de etterspurte dokumentene, 
må de fortsatt smøre seg med tålmodighet. Rettssaken er berammet i februar neste år, og en 
rettskjennelse kan ankes til neste rettsinstans. 
 
En rettskraftig dom kan dermed ligge langt fram i tid. De er kritiske til at energiselskapet 
unnlater å behandle innsynskravet på nytt. 
 
– Innsynsretten i offentlige selskaper er en viktig demokratisk rett. Når Trønder Energi ikke 
forholder seg til Fylkesmannens vedtak, så hever de seg over norsk lov. Det er alvorlig, sier 
leder Kurt Oddekalv i Norsk Miljøvernforbund. 
 
Venter på dom 
Både BKK og Trønder Energi er representert av advokat Kaare Andreas Shetelig. Han viser 
til at hans klienter ønsker en prinsippavklaring fra domstolen på om morselskap i offentlig 
eide energikonsern er omfattet av offentlighetsloven eller ikke. 
 
– Dette er legitimt. Særlig sett i lys av at ulike fylkesmannsembeter har kommet til forskjellige 
konklusjoner om hvilke selskaper som er underlagt offentlighetsloven i bransjen. Når det 
foreligger en dom vil naturlig nok partene forholde seg til den, uttaler Shetelig til Kommunal 
Rapport. 
 
Fylkesmannen i Trøndelag opphevet Trønder Energis avslag på innsyn i de etterspurte 
dokumentene. Fylkesmannen viser til at normal saksgang er at organet behandler 
innsynskravet på nytt, men denne saken er spesiell. 
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– Det er sjelden en sak om innsynsrett bringes inn for domstolen. Når det har skjedd er det 
naturlig at innsynskravet blir satt på vent til saken er behandlet i retten, sier seksjonsleder 
Kjetil Ollestad ved juridisk avdeling hos Fylkesmannen i Trøndelag. 
 
Vedtaket gjelder 
Offentlighetsloven har ingen rettslig tvangskraft. Offentlige organer kan sanksjonsfritt bryte 
lovens bestemmelser. Den juridiske ekspertisen viser til at et søksmål for å unngå å bli 
omfattet av offentlighetsloven er noe helt nytt i Norge. 
 
– Dette er upløyd mark. Organet er bundet av vedtaket fra Fylkesmannen, men ikke noe mer 
enn en kommune ville ha vært. Selskapene har på samme måte som kommunene, rett til å 
gå til domstolene og få prøvd gyldigheten av Fylkesmannens vedtak. Men inntil det foreligger 
dom for noe annet, gjelder vedtaket, sier professor emeritus i jus Jan Fridthjof Bernt ved 
Universitetet i Bergen. 
 
Professor i forvaltningsrett, Jan Fridthjof Bernt, mener at saken burde vært behandlet av 
Sivilombudsmannen.  
I stedet for et søksmål mener Bernt at det hadde klart vært bedre om saken hadde blitt lagt 
fram for Sivilombudsmannen. 
 
– Da kunne vi fått en mye raskere avklaring av dette spørsmålet, sier Bernt. 
 
Komplisert juss 
Professor emeritus i offentlig rett Erik Boe ved Universitetet i Oslo, er enig med Bernt om at 
det jusen i denne saken er upløyd mark. 
 
– Jeg har aldri vært borti dette spørsmålet før. Jeg kan forstå at selskapet vil få avgjort det 
omtvistede juridiske spørsmålet med rettskraftig virkning. På den andre siden. Tiden man må 
vente på å få avklart saken i retten kunne føre til at saken blir uaktuell for den som har krevd 
innsyn, sier Boe. 
 
Han peker at dette er komplisert jus. Ved å behandle innsynskravet mener Boe at noe av 
grunnen til å ty til søksmål vil falle vekk. 
 
– Jeg vil nok falle ned på at jeg er enig med selskapet. Det er fornuftig å vente med 
behandlingen av innsynsbegjæringen til domstolen har behandlet søksmålet, sier Boe. 
Professor emeritus i forvaltningsrett Erik Boe mener det er fornuftig å vente med 
behandlingen av innsynskravet til retten har behandlet saken. 
 
Uenig i argumentasjon 
I søksmålet mot staten skriver Trønder energi AS blant annet at selskapet vil få en utilsiktet 
konkurranseulempe hvis det blir omfattet av offentlighetsloven. 
 
«Konkurrenter kan endog kreve å få innsyn i dokumenter hos Trønder Energi AS. Herunder 
dokumenter som kan inneholde opplysninger som kan avsløre forretningsmessige, 
økonomiske og strategiske beslutninger», står det i varselet om søksmål. 
 
Dette mener begge professorene er feil. Offentlighetsloven har flere lovparagrafer som gjør 
det mulig å unnta slike opplysninger som Trønder Energi peker på. 
 
– Denne argumentasjonen blir et bomskudd. I offentlighetsloven er det unntaksparagrafer 
som ikke bare gir organet rett, men også plikt, til å unnta slike opplysninger, sier Boe. 
 
– Denne problematikken blir godt fanget opp i offentlighetsloven, sier Bernt. 
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Journal og innsynsbegjæringer 
Advokaten til energiselskapene presiserer at det sentrale poenget i anførselen om 
konkurranseulempe, er om morselskap i offentlig eide energikonsern må føre journal og 
forholde seg til innsynsbegjæringer. Han peker på at dette er en plikt morselskap i private 
energiselskap ikke har. 
 
– At det finnes fritakshjemler, endrer ikke på dette. Heller ikke at opplysninger i ulike 
dokumenter som hver for seg ikke oppfyller lovens fritakskrav, kan gjøre det samlet, sier 
advokat Shetelig. 
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KS tapte sak om betalt matpause 
Kommunal Rapport 17.11.2020 
 
Storkommunene Ålesund, Orkland og Heim må betale tilbake til ansatte etter dom om 
spisepauser i Arbeidsretten. 
 
NTB 
Ved kommunesammenslåingene i januar 2020 fjernet flere kommuner den betalte 
matpausen for kontoransatte. I de gamle kommunene hadde noen betalt spisepause eller 
delvis betalt spisepause, mens andre ikke hadde det. 
 
KS har ment at ved en kommunesammenslåing så oppstår det en helt ny enhet og at 
arbeidstidsordningen i denne nye kommunen må følge hovedregelen på 37,5 timer. KS 
mente gamle avtaler om lavere arbeidstid ikke kunne overføres til en ny kommune. 
 
KS har pålagt alle nye kommuner og fylkeskommuner å innføre 37,5 timers arbeidstid med 
tillegg av spisepause for alle kontoransatte, uavhengig av den arbeidstiden de hadde før 
sammenslåingen. 
 
Delta og Fagforbundet mente det stred mot hovedtariffavtalen og tok ut søksmål mot KS og 
tre av kommunene som hadde økt arbeidstiden. 
 
Økt arbeidstid etter sammenslåing reverseres 
Mandag ettermiddag kom dommen i Arbeidsretten. 
Arbeidsretten mener KS sin oppfatning om at gamle avtaler ikke kan videreføres i en ny 
kommune ikke er korrekt. Retten peker på at KS selv opp gjennom årene har hatt ulike 
standpunkt knyttet til den tariffrettslige situasjonen ved kommunesammenslåinger. 
 
«Hovedinntrykket er at praksis ved kommunesammenslåinger ikke gir tilstrekkelige 
holdepunkter for at kommunene som følge av sammenslåingen ensidig kan beslutte å 
innføre felles arbeidstid i den nye kommunen», skriver Arbeidsretten. 
 
Arbeidsretten har i sin tolkning av avtaleverket kommet til at en ensidig beslutning om å øke 
arbeidstiden for ansatte i kontoradministrasjonen er tariffstridig. 
Fagforbundet og Delta fikk dermed fullt medhold i sitt syn om at ansattes 
arbeidstidsordninger ikke skal annulleres i en ny kommune. 
 
– Dommen er klar på at KS og kommunene ikke har adgang til å fastsette dårligere 
arbeidsvilkår i kommuner og fylkeskommuner som slås sammen, sier Delta-leder Lizzie 
Ruud Thorkildsen. 
 
En rekke kommuneansatte får dermed etterbetaling for den tiden de ikke fikk betalt 
matpause i 2020. 
 
Nyttig avklaring 
Dommen vil få betydning for langt flere enn de kommunene Ålesund, Heim og Orkland som 
var part i retten. 
Advokat for KS Øyvind Gjelstad sier til NRK at de vil ta dommen til etterretning. 
 
– Vi gikk inn saken med et annet syn, men har ikke fått medhold i det. For oss er det uansett 
nyttig at Arbeidsretten har kommet med en avklaring, sier Gjelstad. 
 
Les hele dommen her: 
Landsorganisasjonen i Norge med Fagforbundet mot KS, Ålesund, Orkland og Heim 
kommuner 
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Riksrevisjonen: Staten driver skjult skattlegging gjennom 
høye gebyrer 
Kommunal Rapport 03.11.2020 
 
Staten tjener over 600 millioner kroner på gebyrer på en rekke offentlige tjenester. En skjult 
skatt, mener Riksrevisjonen. 
 
NTB 
Riksrevisjonen har kontrollert om staten følger Stortingets forutsetninger for gebyrfinansiering 
av tjenester som tinglysing av eiendom, registrering i løsøreregisteret og teoriprøven for 
førerkort. Undersøkelsen viser at staten krever inn for høye gebyrer. I henhold til regelverket 
skal mottakeren av en tjeneste nemlig ikke betale mer enn det koster å produsere og levere 
den. 
 
– Gebyrer på offentlige tjenester skal ikke være høyere enn kostnadene. At vi som 
innbyggere betaler 627 millioner kroner mer enn det faktisk koster å levere tjenestene 
Riksrevisjonen har sjekket, er en skjult skatt. Det kan ikke statsforvaltningen pålegge oss, 
konstaterer riksrevisor Per-Kristian Foss. 
 
Pågått i årevis 
Å pålegge brukerne unødvendig høye gebyrer er noe som har pågått i flere år, påpeker han. 
 
– Den økonomiske kreativiteten her har vært ganske stor. Og det er ikke et honnørord i 
denne sammenhengen. 
 
I 2019 hadde 12 departementer og 36 virksomheter nærmere 5,3 milliarder kroner i inntekter 
fra 80 ulike gebyrordninger. I undersøkelsen er sju gebyrordninger under fire departementer 
– Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, 
Samferdselsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet – gransket nærmere. 
Disse sto for 82 prosent av de totale gebyrinntektene i fjor. 
 
Betydelige avvik 
Revisjonen viser blant annet at flere av gebyrordningene som er overpriset, ikke har blitt 
nedjustert til kostnaden for tjenesten fordi det ikke har vært funnet inndekning i budsjettet for 
å redusere den skjulte skatten. 
 
– For fire av de sju gebyrordningene som inngår i undersøkelsen, er det betydelige avvik 
mellom kostnadene for tjenestene og gebyrsatsene som er fastsatt i forskriftene, heter det i 
rapporten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
For å lese selve rapporten, bruk denne lenken: 
https://www.riksrevisjonen.no/globalassets/rapporter/no-2020-2021/stortingets-
forutsetninger-for-gebyrfinansiering-av-offentlige-tjenester.pdf 
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Eventuelt  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Orkland kommune 08.12.2020 51/20 
 
Saksbehandler Eva J. Bekkavik 
Arkivkode FE - 033, TI - &17 
Arkivsaknr 20/464 - 2 
 
Forslag til vedtak 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
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Godkjenning av protokoll fra dagens møte 
Behandles i utvalg Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Orkland kommune 08.12.2020 52/20 

Saksbehandler Eva J. Bekkavik 
Arkivkode FE - 033, TI - &17 
Arkivsaknr 20/464 - 3 

Forslag til vedtak 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 08.12.2020, godkjennes. 
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