
 
 

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkland kommune 
Arkivsak: 20/253 

Møtedato/tid: 09.06.2020 kl. 09:00 
Møtested: Rådhuset, Kommunestyresalen 

 
 
MERK: Møtet avvikles som fjernmøte, i tråd med midlertidig forskrift om gjennomføring av 
fjernmøter i folkevalgte organer mv. av 13.3.2020 fastsatt av KMD med hjemmel i 
kommuneloven § 11-7 fjerde ledd. 
 
Kontrollutvalget møtes fysisk i kommunestyresalen, det vil legges til rette for tilhørere fra 
publikum og presse på https://orkland.kommunetv.no/ 
 
Eventuelle forfall, eller spørsmål om habilitet, meldes til Konsek Trøndelag IKS  
v/ Eva J. Bekkavik på telefon 468 51 950, eller e-post: eva.bekkavik@konsek.no   
 
Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. 
 
Trondheim, 02.06.2020 
 
 
Mads Løkeland-Stai (sign.) 
Leder av kontrollutvalget 

Eva J. Bekkavik 
seniorrådgiver  
Konsek Trøndelag 

 
 
 
 
 
 
 
Kopi: Varamedlemmer, ordfører, rådmann og Revisjon Midt-Norge SA 
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Orkdal kommunes behandling av jordskiftesak - orientering til 
kontrollutvalget  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Orkland kommune 09.06.2020 19/20 
 
Saksbehandler Eva J. Bekkavik 
Arkivkode FE - 033 
Arkivsaknr 20/273 - 5 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 
 
Vedlegg 
Orientering til kontrollutvalget om Orkdal kommunes behandling av jordskiftesak 
 
Saksopplysninger 
På kontrollutvalgets møte 11.02.2020 i sak 8/20 Eventuelt, ba kontrollutvalget sekretariatet 
om å se på en henvendelse fra en innbygger vedr. en jordskiftesak på gnr/bnr 14/14 - 
Folloøya 11. 
 
Kontrollutvalgets sekretariat har i brev av 20.05.2020 bedt rådmannen i Orkland kommune 
om en orientering om jordskiftesak vedr. gnr/bnr 14/14 - Folloøya 11. 
Rådmannen er bedt om å orientere om følgende: 
Hvem som hadde søksmålskompetanse på vegne av Orkdal kommune og for hvilke type 
saker, herunder også hvem slik myndighet kunne videredelegeres til og om dette var i tråd 
med kommuneloven samt gjeldende delegasjonsreglement for Orkdal kommune. 
 
Konklusjon 
Kontrollutvalgets sekretariat viser til rådmannens orientering i møtet og anbefaler 
kontrollutvalget å ta redegjørelsen til orientering. 
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Postadresse: 
Postboks 2564 
7735 Steinkjer 

Fakturaadresse: 
Postboks 1258 Torgarden 
7462 Trondheim 
post@konsek.no  

Bank: 8601.13.04038 
Org.nr: 988 799 475  

 

Orkland kommune 
Postboks 83 
7301 ORKANGER 

Vår saksbehandler: Eva J. Bekkavik, tlf.  468 51 950 
E-post: eva.bekkavik@konsek.no  

Deres ref.:   
Vår ref.: 20/273-6     

Oppgis ved alle henvendelser  
Vår dato: 20.05.2020 

 

 
 
 

Orientering til kontrollutvalget om Orkdal kommunes behandling av 
jordskiftesak  
På kontrollutvalgets møte 11.02.2020 i sak 8/20 Eventuelt, ba kontrollutvalget sekretariatet om å se på 
en henvendelse fra en innbygger vedr. en jordskiftesak på gnr/bnr 14/14 - Folloøya 11. 
 
Under henvisning til kontrollutvalgets vedtak, så bes rådmannen om en orientering om hvem som 
hadde søksmålskompetanse på vegne av Orkdal kommune og for hvilke type saker, herunder også 
hvem slik myndighet kunne videredelegeres til og om dette var i tråd med kommuneloven samt 
gjeldende delegasjonsreglement for Orkdal kommune. 
 
  
Kontrollutvalget har berammet sitt møte til tirsdag 9. juni 2020 kl. 09:00. 
Under henvisning til kontrollutvalgets vedtak i sak 8/20, ber vi herved om at rådmannen i Orkland 
kommune orienterer på kontrollutvalgets møte 09.06.2020. 
 
 
 
 
Med hilsen 
Konsek Trøndelag IKS 
 
Eva J. Bekkavik 
seniorrådgiver 
 
 
Dette brevet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur. 
 
 
 
 

 
Kopi til: 

Kontrollutvalgets leder 
Ordfører 
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Oppfølging av tidligere tilsynsrapporter og forvaltningsrevisjoner 
på Orkdal helsetun - orientering til kontrollutvalget  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Orkland kommune 09.06.2020 20/20 
 
Saksbehandler Eva J. Bekkavik 
Arkivkode FE - 033 
Arkivsaknr 20/254 - 5 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 
 
Vedlegg 
Orientering til kontrollutvalget om oppfølging av tidligere tilsynsrapporter og 
forvaltningsrevisjoner på Orkdal helsetun 
 
Utrykt vedlegg 
Forvaltningsrevisjonsrapport tjenestekvalitet ved helsetunet mars 2018 
Fylkesmannens tilsynssak-pasient september 2018 
Fylkesmannens tilsyn med tjenesten til eldre i sykehjem februar-mai 2017 
 
Saksopplysninger 
På kontrollutvalgets møte 05. mai 2020 ble det under sak 17/20 Eventuelt, vedtatt å be 
rådmannen om en orientering om oppfølging av tidligere tilsynsrapporter og 
forvaltningsrevisjoner på Orkdal helsetun 
 
Kontrollutvalget fattet enstemmig følgende vedtak: 
Kontrollutvalget ber rådmannen om en orientering om oppfølging av tidligere tilsynsrapporter 
og forvaltningsrevisjoner på Orkdal helsetun. Orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 9. 
juni.  
Pårørenderepresentant inviteres også til møtet 
 
Kontrollutvalgets sekretariat har i brev av 20.05.2020 bedt rådmannen om å gi 
kontrollutvalget en orientering om oppfølging av tidligere tilsynsrapporter og 
forvaltningsrevisjoner på Orkdal helsetun. 
 
Konklusjon 
Kontrollutvalgets sekretariat viser til ordfører og rådmannen sin orientering i møtet og 
anbefaler kontrollutvalget å ta redegjørelsen til orientering. 
 
 

5



 
 

Postadresse: 
Postboks 2564 
7735 Steinkjer 

Fakturaadresse: 
Postboks 1258 Torgarden 
7462 Trondheim 
post@konsek.no  

Bank: 8601.13.04038 
Org.nr: 988 799 475  

 

Orkland kommune 
Postboks 83 
7301 ORKANGER 

Vår saksbehandler: Eva J. Bekkavik, tlf.  468 51 950 
E-post: eva.bekkavik@konsek.no  

Deres ref.:   
Vår ref.: 20/254-6     

Oppgis ved alle henvendelser  
Vår dato: 20.05.2020 

 

 
 
 

Orientering til kontrollutvalget om oppfølging av tidligere 
tilsynsrapporter og forvaltningsrevisjoner på Orkdal helsetun  
På kontrollutvalgets møte 05. mai 2020 ble det under sak 17/20 Eventuelt, vedtatt å be 
rådmannen om en orientering om oppfølging av tidligere tilsynsrapporter og 
forvaltningsrevisjoner på Orkdal helsetun 
 
Kontrollutvalget fattet enstemmig følgende vedtak: 
Kontrollutvalget ber rådmannen om en orientering om oppfølging av tidligere tilsynsrapporter 
og forvaltningsrevisjoner på Orkdal helsetun. Orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 9. 
juni.  
Pårørenderepresentant inviteres også til møtet. 
 
 
Kontrollutvalget har berammet sitt møte til tirsdag 09.06.2020 kl. 09:00. 
 
Under henvisning til kontrollutvalgets vedtak i sak 17/20, ber vi herved om at rådmannen i Orkland 
kommune orienterer på kontrollutvalgets møte 09.06.2020. 
 
 
 
 
Med hilsen 
Konsek Trøndelag IKS 
 
Eva J. Bekkavik 
seniorrådgiver 
 
 
Dette brevet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur. 
 
 
 
 

 
Kopi til: 

Kontrollutvalgets leder 
Ordfører 
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Rutiner og frister på attestasjon og anvisning av fakturaer - 
orientering til kontrollutvalget  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Orkland kommune 09.06.2020 21/20 
 
Saksbehandler Eva J. Bekkavik 
Arkivkode FE - 033 
Arkivsaknr 20/254 - 8 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 
 
Vedlegg 
Orientering til kontrollutvalget om rutiner og frister på attestasjon og anvisning av fakturaer 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget har fått en henvendelse fra en leverandør som leverer brøyting til Orkland 
kommune vedr. rutiner og frister på attestasjon og anvisning av fakturaer. 
 
En faktura fra denne leverandøren ble ikke betalt innen frist og leverandøren tok kontakt med 
Orkland kommune 45 dager etter utsending av faktura. Svaret leverandøren fikk var at 
12 personer måtte attestere fakturaen før den kunne gå til utbetaling. 
 
På bakgrunn av denne henvendelsen så ønsket kontrollutvalget en orientering om rutiner og 
frister på attestasjon og anvisning av fakturaer. 
 
Kontrollutvalgets sekretariat har i brev av 20.05.2020 bedt rådmannen om å gi 
kontrollutvalget en orientering om rutiner og frister på attestasjon og anvisning av fakturaer. 
 
Konklusjon 
Kontrollutvalgets sekretariat viser til rådmannens orientering i møtet og anbefaler kontrollutvalget 
å ta redegjørelsen til orientering. 
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Postadresse: 
Postboks 2564 
7735 Steinkjer 

Fakturaadresse: 
Postboks 1258 Torgarden 
7462 Trondheim 
post@konsek.no  

Bank: 8601.13.04038 
Org.nr: 988 799 475  

 

Orkland kommune 
Postboks 83 
7301 ORKANGER 

Vår saksbehandler: Eva J. Bekkavik, tlf.  468 51 950 
E-post: eva.bekkavik@konsek.no  

Deres ref.:   
Vår ref.: 20/254-7     

Oppgis ved alle henvendelser  
Vår dato: 20.05.2020 

 

 
 
 
 

Orientering til kontrollutvalget om rutiner og frister på attestasjon og 
anvisning av fakturaer  
Kontrollutvalget har fått en henvendelse fra en leverandør som leverer brøyting til Orkland 
kommune vedr. rutiner og frister på attestasjon og anvisning av fakturaer. 
 
En faktura fra denne leverandøren ble ikke betalt innen frist og leverandøren tok kontakt med 
Orkland kommune 45 dager etter utsending av faktura. Svaret leverandøren fikk var at 
12 personer måtte attestere fakturaen før den kunne gå til utbetaling. 
 
På bakgrunn av denne henvendelsen så ber kontrollutvalget rådmannen om en orientering 
om rutiner og frister på attestasjon og anvisning av fakturaer i Orkland kommune. 
Kontrollutvalget har berammet sitt møte til tirsdag 09. juni 2020 kl. 09:00. 
 
 
 
 
 
Med hilsen 
Konsek Trøndelag IKS 
 
Eva J. Bekkavik 
seniorrådgiver 
 
 
Dette brevet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur. 
 
 
 
 

 
Kopi til: 

Kontrollutvalgets leder 
Ordfører 
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Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Orkland kommune 09.06.2020 22/20 
 
Saksbehandler Eva J. Bekkavik 
Arkivkode FE - 217, TI - &30 
Arkivsaknr 20/13 - 10 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget slutter seg til utkast til plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 og legger den 
frem for kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 
1. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 og slutter seg til 

kontrollutvalgets prioriteringer i planen: 
1. Xxxxxx 
2. Xxxxxx  
3. Xxxxxx 
4. Xxxxxx  
5. Xxxxxx  
6. Xxxxxx 
7. Xxxxxx 
8. Xxxxxx 
9. Xxxxxx 
10. Xxxxxx 
11. Xxxxxx 

2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i planen 
 
Vedlegg 
Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget skal påse at det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens virksomhet og 
av selskaper kommunen har eierinteresser i. Forvaltningsrevisjonene skal følge en plan, som 
kontrollutvalget skal lage i løpet av det første året etter at det er konstituert.  
 
Vedlagt utkast til plan angir et uprioritert forslag til hvilke tjenesteområder som skal 
undersøkes i planperioden. Planen bygger på risiko- og vesentlighetsvurderinger som er 
utført av kommunens revisor, Revisjon Midt-Norge SA. Revisors vurderinger er supplert med 
innspill til risikoområder fra kommunens politiske og administrative ledelse. Revisjonens 
risiko- og vesentlighetsvurderinger av selskaper er ikke ferdig før tidligst 4. juni og vil bli 
ettersendt kontrollutvalget før utvalgets møte 9. juni. 
Risiko- og vesentlighetsvurderingene skal bidra til at kommunens ressurser til kontrollarbeid 
blir brukt mest mulig målrettet. Forvaltningsrevisjon i selskaper med flere eiere, kan derfor 
være hensiktsmessig å samordne med øvrige eiere.  
Områdene som vurderes å være av størst vesentlighet er nærmere beskrevet i vedlagt plan.. 
 
Kommunen har årlig ca.550 timer til rådighet til forvaltningsrevisjon, eierskapskontroll og 
andre undersøkelser. Sett over en fireårsperiode utgjør dette ca. 2200 timer. Gjennomsnittlig 
antall timer pr forvaltningsrevisjon er ca.300 timer, og eierskapskontroller ca. 100 timer. 
Kommunen kan på bakgrunn av dette forvente til sammen 6-7 forvaltningsrevisjoner og 1-3 
eierskapskontroller i perioden, avhengig av omfang.  
 
I planen er det listet opp 11 områder/temaer. Det vil ikke være mulig å gjennomføre alle 
disse i planperioden, men det er viktig at kontrollutvalget har et tilstrekkelig antall 
forvaltningsrevisjoner å ta av. Erfaringsmessig vil det være forvaltningsrevisjoner som 
naturlig vil gå ut av planen av ulike årsaker.  
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Vurdering 
På bakgrunn av kontrollutvalgets vedtak i sak 12/20, basert på revisors risiko- og 
vesentlighetsvurderinger, innspill fra politisk og administrativ ledelse er det nå utarbeidet en 
plan for forvaltningsrevisjon for 2020-2024.  
 
Forslag til områder/temaer (uprioritert) går fram av oversikten i planen. Kontrollutvalget må 
foreta en prioritering av områder/temaer før de sender planen over til kommunestyret for 
endelig behandling og vedtak. Utvalget må også diskutere hvilke selskaper de ønsker å ta 
inn i planen (basert på revisors risiko- og vesentlighetsvurdering). 
 
Det vil ikke være mulig å gjennomføre alle forvaltningsrevisjonene i perioden, men det er 
viktig at kontrollutvalget har et tilstrekkelig antall forvaltningsrevisjoner å ta av.  
I oversikten gis det også forslag til hvilke spørsmål forvaltningsrevisjonen bør gi svar på. 
Forslag til spørsmål/vinkling/innretningen er ikke bindende for kontrollutvalget, og vil bli 
nærmere vurdert i forbindelse med oppstart av hver enkelt forvaltningsrevisjon. 
 
Kontrollutvalget bør, slik kommuneloven legger opp til, gis fullmakt til å foreta 
omprioriteringer innenfor planen. 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 forvaltningsrevisjoner som ikke 
er beskrevet i den vedlagte planen 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 sende den til kommunestyret for 
endelig vedtak. 
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Plan for 
forvaltningsrevisjon 
2020-2024 

Orkland kommune  
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Om forvaltningsrevisjon1 
Kontrollutvalget skal påse at det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens virksomhet og 
av selskaper kommunen har eierinteresser i. Forvaltningsrevisjon er systematiske 
vurderinger av økonomi, produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra 
kommunestyrets vedtak.  

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

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

Gjennomføring og rapportering 
Forvaltningsrevisjonene gjennomføres av kommunens revisor, Revisjon Midt-Norge SA, etter 
bestilling fra kontrollutvalget. Kontrollutvalget godkjenner revisors prosjektplan før oppstart. 
Etter fullført forvaltningsrevisjon rapporterer revisor til kontrollutvalget. Kontrollutvalget legger 
rapporten fram for kommunestyret med innstilling til vedtak. 
Kontrollutvalget har ansvar for å påse at kommunestyrets vedtak blir fulgt opp og rapportere 
om oppfølgingen til kommunestyret2. Rapporteringen skjer vanligvis gjennom 
kontrollutvalgets årsrapport, men kan i enkelte tilfeller gå som egen sak til kommunestyret. 

Prioriterte områder for forvaltningsrevisjon 
Kontrollutvalgets prioriteringer går fram av oversikten på neste side. I oversikten gis det også 
forslag til hvilke spørsmål forvaltningsrevisjonen bør gi svar på. Forslag til 
spørsmål/vinkling/innretningen er ikke bindende for kontrollutvalget.  

 

  

1 Jf. kommuneloven §§ 23-2 c og 23-3.  
2 Jf. forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 5. 
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Prioritert område/selskap Forslag til spørsmål/vinkling/innretning 

Eldreomsorg 

Orkland kommune har fire sykehjem, ulik kultur og 
retningslinjer kan være krevende i en ny kommune. Er det 
lik tildeling av tjenester på de fire sykehjemmene i den nye 
kommunen? Hvordan opplever brukere og pårørende 
tjenestene som blir gitt ved sykehjemmene? Er det 
tilstrekkelig medvirkning fra brukere og pårørende ved 
sykehjemmene? Drives sykehjemmene i tråd med 
regelverket på utvalgte områder som: internkontroll, 
avvikssystem, dokumentasjon, kompetanse og 
legemiddelhåndtering? 
Det kan også være aktuelt å gjennomføre en 
forvaltningsrevisjon på kjøkkendrift ved sykehjemmene. Her 
kan det være aktuelt å se på organisering, kvalitet, 
kundegrunnlag, tilbud, økonomi og logistikk og om dette er i 
tråd med kommunestyrets vedtak og forutsetninger. 

Vannforsyning og avløp 

Rent drikkevann er en forutsetning for menneskers liv og 
helse. Generelle bestemmelser om avløp er gitt for å 
beskytte miljøet mot uheldige virkninger av utslipp av 
avløpsvann.  
Sikrer kommunen innbyggerne et tilfredsstillende 
vannforsyningssystem? Hvordan er vedlikeholdet?  Hvordan 
er beredskapen? Hvordan er vannkvaliteten?   
Sikrer kommunen innbyggerne et tilfredsstillende 
avløpssystem? Hvordan er vedlikeholdet? Hvordan er 
beredskapen? 

Byggeprosjekter  
 

Det er viktig at kommunen gjennomfører en effektiv 
byggeprosess, hensiktsmessig prosjektstyring og 
organisering for å sikre at byggeprosjektet gjennomføres i 
samsvar med lov og forskrift, kommunestyrets vedtak, samt 
egne rutiner og god praksis.  
Har kommunen etablert retningslinjer og rutiner for 
planlegging og gjennomføring av byggeprosjekt, og følges 
disse? Er det etablert rutiner for utarbeidelse av 
kostnadsoverslag og oppfølging av prosjektets kostnader?  
Er det utarbeidet rutiner for å gjennomføre risikoanalyser, 
og sikres det at denne gjennomføres? Er den økonomiske 
styringen i gjennomføringen av byggeprosjekter 
tilfredsstillende? Har kommunen etablert et fungerende 
system for å redusere arbeidslivskriminalitet og sosial 
dumping? Er det etablert rutiner for rapportering i 
prosjekter? 

Kommunal bolig 

Å bo godt og trygt er viktig for at man skal kunne ta 
utdanning, danne familie, være i arbeid og ta vare på 
helsen. Boligen er også en ramme for et sosialt liv og gir 
tilhørighet til et nærmiljø og lokalsamfunn.  
Hvilke mål og strategier er vedtatt for forvaltning av hele 
kommunens bygningsmasse? Hvordan er forvaltningen av 
utleieboliger når det gjelder standard, vedlikehold, 
arealutnyttelse og tildeling av utleieboliger (nok boliger til de 
som trenger det, strategi for det boligsosiale arbeidet – 
handlingsplan, saksbehandling og system for tildeling av 
boliger – tidfestede kontrakter)? 
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Krisehåndtering 

Kommunene har en sentral rolle i arbeidet med 
samfunnssikkerhet og et omfattende ansvar for å forebygge 
og håndtere kriser. 
Etterlever kommunen kravene til kommunal beredskapsplikt 
i forskrift om kommunal beredskapsplikt? 
Er kommunes beredskapsplan oppdatert? Gjennomfører 
kommunen lovpålagte øvinger? Har kommunen et system 
for opplæring som sikrer at alle som er tiltenkt en rolle i 
kommunens krisehåndtering har tilstrekkelige 
kvalifikasjoner?  Evalueres krisehåndteringen etter øvelser 
og uønskede hendelser? Sikrer kommunen god og 
oppdatert informasjon om krisehåndtering til kommunens 
innbyggere? 

Internkontroll 

Internkontroll handler om å ha kontroll med at virksomheten 
når målene som er satt, at virksomheten driver etter 
gjeldende regelverk, og at rapporteringen er riktig.  
Har Orkland kommune etablert et overordnet system for 
internkontroll? Er det etablert et godt kontrollmiljø? Blir 
risikovurderinger brukt i internkontrollen i kommunen? Er 
det etablert kontrollaktiviteter som skal sikre at sentrale 
arbeidsprosesser følger kommunen sine krav og 
retningslinjer? Hvilke rutiner er etablert for å sikre en god 
internkontroll i den enkelte enhet, og hvordan fungerer de i 
praksis? 

Spesialundervisning og 
tilpasset opplæring 

Elever som ikke får tilfredsstillende utbytte av opplæringen, 
har rett på spesialundervisning 
Er rutinene for å få innvilget spesialundervisning lik på alle 
skolene i den nye kommunen? Skjer tildeling av 
spesialundervisning i samsvar med intensjonene i 
regelverket? Mottar elever med vedtak om 
spesialundervisning et tilfredsstillende tilbud? 
Praktiserer kommunen tilpasset opplæring gjennom den 
ordinære undervisningen?  
Er det etablert rutiner som følges for samhandling mellom 
barnehager, skole og PPT som sikrer tidlig innsats? 
Er lærertettheten god nok? Er lærerkompetansen i skolene 
god nok? 

Næringslivets og 
innbyggeres påvirkning i 
plan- og byggesaker 

Det har vært mange oppslag i norsk media om 
næringslivets påvirkning i plan og byggesaker. Hvordan 
sikrer Orkland kommune at reglene om habilitet følges av 
de ansatte og folkevalgte?  
Hvordan håndterer Orkland kommune innspill og påvirkning 
fra næringslivet og innbyggere i kommunen? Er kontakten 
med næringslivet og innbyggere beskrevet i kommunens 
etiske retningslinjer? Blir retningslinjer for medvirkning i plan 
og byggeprosesser fulgt? Sikrer kommunen likebehandling i 
forbindelse med plan- og byggesaker? 

Kommunens rolle som 
tilsynsmyndighet 
 

Kommunen har en plikt til å føre tilsyn og til å følge opp 
ulovligheter.  
Utfører kommunen tilsyn i et slikt omfang at det er i stand til 
å avdekke ulovligheter? Gjennomfører kommunen 
ulovlighetsoppfølging når et tilsyn avdekker avvik? Bruker 
kommunen pålegg, tvangsmulkt, overtredelsesgebyr eller 
tilbaketrekking av ansvarsrett for å få avviket rettet? 

Selskap xxx  
Selskap xxx  
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Oppfølging av politiske vedtak i Orkland kommune  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Orkland kommune 09.06.2020 23/20 
 
Saksbehandler Eva J. Bekkavik 
Arkivkode FE - 033 
Arkivsaknr 20/306 - 1 
 
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 
Kommunestyre 20.05.2020 
Kommunestyre 04.03.2020 
Kommunestyret 29.01.2020 
Formannskap 13.05.2020 
Formannskap 29.04.2020 
Formannskap 15.04.2020 
Formannskap 03.04.2020 
Formannskap 25.03.2020 
Formannskap 13.03.2020 
Formannskap 26.02.2020 
Formannskap 05.02.2020 
Formannskap 22.01.2020 
Hovedutvalg Forvaltning 06.05.2020 
Hovedutvalg Forvaltning 21.04.2020 
Hovedutvalg Forvaltning 01.04.2020 
Hovedutvalg Forvaltning 12.02.2020 
Hovedutvalg Forvaltning 15.01.2020 
Hovedutvalg helse og mestring 12.05.2020 
Hovedutvalg helse og mestring 06.05.2020 
Hovedutvalg helse og mestring 01.04.2020 
Hovedutvalg helse og mestring 12.02.2020 
Hovedutvalg helse og mestring 15.01.2020 
Hovedutvalg kultur, idrett og folkehelse 19.05.2020 
Hovedutvalg kultur, idrett og folkehelse 22.04.2020 
Hovedutvalg kultur, idrett og folkehelse 12.02.2020 
Hovedutvalg kultur, idrett og folkehelse 15.01.2020 
Hovedutvalg Oppvekst 04.05.2020 
Hovedutvalg Oppvekst 31.03.2020 
Hovedutvalg Oppvekst 12.02.2020 
Hovedutvalg Oppvekst 15.01.2020 
Hovedutvalg Teknikk 29.04.2020 
Hovedutvalg Teknikk 31.03.2020 
Hovedutvalg Teknikk 12.02.2020 
Hovedutvalg Teknikk 15.01.2020 
 
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.  
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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 
før 02.06.2020. Kontrollutvalgets sekretariat tar høyde for gjennomgang av disse sakene i 
møtet.  
 
Oppfølgingslisten “Saker for videre oppfølging” er pr. 02.06.2020 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:  20.05.2020 12:00 

Sted: Nettmøte på Teams  

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, 14.05.2020 

 

 
         

   
   

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signaturer. 
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Varamedlemmer skal ikke møte uten særskilt innkalling. 
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72/20 Mindre endring av reguleringsplan for Laksøra - forlengelse av vei på eiendommene gbnr. 10/36/8 og

18 139 

73/20 10/708, Søknad om dispensasjon fra maks BYA for oppføring av bolig og garasje 147 

74/20 Mindre endring av reguleringsplan for Grønøra Næringspark - Innovasjonssenter Orkland 158 

75/20 Søknad om dispensasjon - ny pumpestasjon Norsk Kylling, eiendommen gnr. 257 bnr. 122 175 

76/20 Heggøya 5, 559/163. Søknad om dispensasjon for oppføring av gjerdei strid med byggegrense mot vei

217 

77/20 510/14, Klage på vilkår for byggetillatelse - tilbygg til fritidsbolig 238

 

Eventuelt

42



 

Orkland kommune 

  

 

Hovedutvalg Forvaltning 
Dato:  21.04.2020 12:00 

Sted: Nettmøte på Teams  

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, 16.04.2020 

 

Rasmus Skålholt 
Leder i utvalg 

   
   

 

 

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

Orienteringssaker
4/20 Rådmann orienterer 3 

5/20 Folkevalgtopplæring:

-Plan- og bygningsloven og kommuneplanens arealdel

-Motorferdsel i utmark

 

4

 

Referatsaker
14/20 795/44 Vedtak i klagesak-dispensasjon-kommunens vedtak oppheves 5

 

Delegerte saker
1/20 Adm. vedtak Plan, byggesak og geodata 10.03.-14.04.20 8

 

Politiske saker
60/20 Kompenserende tiltak for naturmangfold ved nedbygging av Furumokjela - godkjenning av plan 12 

61/20987/1, Søknad om dispensasjon fra byggeforbud langs sjø for oppføring av redskapshus 85 

62/20 510/14, Klage på vilkår for byggetillatelse - tilbygg til fritidsbolig 98 

63/20 Forslag til reguleringsplan for Resdalen hyttegrend 128 

64/20 Tilsynsstrategi for byggesaksområdet 168 

65/20 5/54, Søknad om dispensasjon for etablering av frisørsalong i bolighus 175 

66/20 260/5, Plassen, Dispensasjon for riving av hus regulert til bevaring 181 

67/20 Aaremsanden Hyttefelt tomt 52, politisk behandling 298 

68/20 Første gangs behandling - reguleringsplan for bolig og næringsområde på Vormstad 305 

69/20 Mindre endring av reguleringsplan for Hegg camping - bestemmelser og situasjonsplan 355 

70/20 Gnr. 757/2, Leksaveien 426,dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av hyttetomt 377 

71/20 Forespørsel om oppstart av reguleringsplanarbeid for utvidelse av Bjørklihaugen steinbrudd 394 

72/20 Søknad om utvidelse av kjøreperiode for snøskuter våren 2020 400 

73/20 Motorferdsel i utmark for kjøring med ATV på barmark - tilrettelegging for turisme 403 

74/20 784/34 Motorferdsel i utmark for kjøring med ATV - barmark 404 

75/20 155/25 Motorferdsel i utmark for kjøring med ATV - barmark 405 

76/20 273/28 Motorferdsel i utmark for kjøring med firehjuls terrengrullestol - barmark 406 

77/20 781/3 Motorferdsel i utmark for kjøring med UTV - barmark 407

 

Drøftingssaker
1/20 Ulovlighet - hjemmel og rutiner - drøftingsnotat hovedutvalg forvaltning 21.04.20 408

 

Eventuelt 44



 

Orkland kommune 

  

 

Hovedutvalg Forvaltning 
Dato:  01.04.2020 12:00 

Sted: Nettmøte på Teams  

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, 27.03.2020 

 

Rasmus Skålholt 
Leder i utvalg 

   
   

 

 

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

Orienteringssaker
2/20 Rådmannen orienterer 4 

3/20Gang- og sykkelvei Vormstad - løsningsmuligheter 5

 

Referatsaker
7/20 Kartlegging og prioritering av tiltak i kroksjøer og flomløp i Orkdal 2018 6 

8/20 Delegerte vedtak 05.02.20 - 09.03.20 29 

9/20 Vedtak i klagesak - reguleringsplan for havneområde og industri på Grønøra Vest - Orkland kommune -

kommunens vedtak stadfestes 35 

10/20 1/315 Klagebehandling-klage på byggesak 56 

11/20 Opphevelse - dispensasjon for prøveuttak av skifer på gnr 108/2 i Orkland kommune, tidligere Agdenes

kommune 61 

12/20

Klagebehandling - byggesak - avslag på byggesøknad - Agdenes 18/24 - Slettvika hyttefelt 48 - Orkland

kommune 66 

13/20 795/44 Vedtak i klagesak-dispensasjon-kommunens vedtak oppheves 67

 

Politiske saker
33/20 Motorferdsel i utmark for kjøring med snøskuter ifbm restaurering av jakthytte i Husdalen

statsallmenning 70 

34/20 Motorferdsel i utmark for kjøring med snøskuter og ATV ifbm el-installasjoner 78 

35/20 601/2 Konsesjon på eiendommen Vaula 85 

36/20 Søknad om dispensasjon for oppføring av uthus/garasje på eiendommen 522/3 ved Vålåskaret i

Resdalen 133 

37/20 Reguleringsplan for eiendommen 522/2, Håkkåslåtton i Vålåskaret 144 

38/20 Søknad om konsesjon på erverv av eiendommen gnr. 474 bnr. 1, Meldal klokkergård. 184 

39/20 727/1/2, Søknad om dispensasjon for bygging av vei til fritidseiendom Verrafjordsveien 1236 215 

40/20 Reguleringsplan for Linkjeldåsen steinbrudd- sluttbehandling 220 

41/20 Søknad om endring av reguleringsbestemmelser for Maurbakkmyra motorsport og skianlegg (Snillfjord

motorcrossbane) 276 

42/20 Andre gangs behandling - reguleringsplan for nye Liavoll Barnehage 280 

43/20 Mindre endring av reguleringsplan for Volløyan C6B 316 

44/20 Andre gangs behandling av reguleringsplan for Njardarplass 322 

45/20 109/1, Vormstad park - ny plan for gatetun 421 

46/20 Strandveien 38,oppføring av enebolig med garasje og flytting av bevaringsverdig uthus påinternt på

eiendommen 433 

47/20 260/5, Plassen, Dispensasjon forriving av hus regulert til bevaring 446 

48/20 Lokal adresseforskrift i Orkland kommune 546 
46



49/20 5/290, Drivhusgata 41-49, Søknad om dispensasjon fra pbl. 29-4 for plassering av boligblokk 552 

50/20 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for deling av eiendommen gnr. 229/19 til fritidsformål 563 

51/20 Mindre reguleringsendring - endring av BRA i reguleringsbestemmelsene til vedtatt plan for gnr. 188/1

m.fl. 570 

52/20 977/1, Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av naust ved Sverrivatnet 578 

53/20 935/1, Moldtunveien 1033, Dispensasjon for bygging i 100-metersbeltet mot sjø, pbl. § 1-8 588 

54/20 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for prøveuttak av skifer på gnr. 808 bnr. 2, Åremmen 599 

55/20 Gnr. 214/ 4 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av eksisterende bebyggelse 704 

56/20 Fossætra hytteområde - mindre reguleringsendring 717 

57/20 194/4 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av tilleggsareal til boligtomt 728 

58/20 Første gangs behandling - nytt planforslag for områdeplan kvartalet Orkdalsveien, Willmans vei, Søster

Signes vei og J.O. Røhmesmos vei 739 

59/20 710/9, Værnesveien 331, dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av tilleggsareal til

710/35 886

 

Eventuelt

47



 

Orkland kommune 

  

 

Hovedutvalg Forvaltning 
Dato:  12.02.2020 12:00 

Sted: Meldal kommunehus  

Notat: 

Til møteinnkallingen HU Forvaltning 12. februar: 

Orienteringer/ folkevalgtopplæring:  

• Kommunekart  

• Innføring i jordloven 

• Innføring i konsesjonsloven 

 

I tillegg blir det en kort omvisning i kommunehuset 

 

 

 

Gyldig forfall meldes snarest til Servicekontoret tlf. 72 48 30 00 eller på e-post til 

postmottak@orkland.kommune.no. 

Varamedlemmer skal ikke møte uten særskilt innkalling. 

 

Orkanger, 10.02.2020 

 

Rasmus Skålholt 
Leder i utvalg 

   
   

 

 

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

Orienteringssaker
1/20 Orientering/folkevalgtopplæring 3

 

Referatsaker
2/20 Delegerte vedtak 01.01.20 - 04.02.20 4 

3/20 Vedtak om opphør av bruk, samt tvangsmulkt 10 

4/20 Årsrapport for 2019 12 

5/20 Årsrapport Meldal kommune 2019 14 

6/20 Årsrapport Agdenes kommune 2019 17

 

Politiske saker
16/20 Søknad om konsesjon på erverv av eiendommen gnr. 474 bnr. 1, Meldal klokkergård. 20 

17/20 Søknad om dispensasjon fra motorferdsel i utmark - kjøring av skispor på Søvasskjølen 50 

18/20 Søknad om dispensasjon fra motorferdsel i utmark - kjøring med snøskuter i Urvatnet-Litjbumyran

naturreservat 58 

19/20 475/5 Søknad om konsesjon på erverv av landbrukseiendom 65 

20/20 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel – deling av gardstun fra landbrukseiendommen Moholt

Gnr 980 Bnr 12 76 

21/20 Søknad om dispensasjon fra motorferdsel i utmark - kjøring med snøskuter for kartlegging av trase for

rekreasjonsløyper 90 

22/20 Endring av reguleringsplan for Langvatnet - Svartsætra - 1. gangs behandling 95 

23/20 Mindre endring av reguleringsplan Raustein II - omregulering av areal fra friluftsområde til

byggeområde fritidsbolig 142 

24/20 Mindre reguleringsendring Hardmoen hyttefelt - adkomstveg til gnr. 239/1/7 150 

25/20 533/37, Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Krokbekken hyttefelt 186 

26/20 578/35, Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Drogsetmoen boligområde 195 

27/20 Vurdering av rekkefølgekrav til gangveg, Mosøyan næringsområde 202 

28/20 527/6, søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av fritidsboligtomt 214 

29/20 Klage på vedtak om opphevet byggestopp for bygging av naust på eiendommen gnr/bnr 781/10 227 

30/20 794/44 og 69, Øyangsveien 800, Klage på avslag på dispensasjon for etablering av vei til fritidsbolig

250 

31/20 510/14, Klage på vilkår for byggetillatelse - tilbygg til fritidsbolig 264 

32/20 Bevaringsverdige bygg - Retningslinjer for tildeling av midler fra fond bevaringsverdige hus i Orkland

kommune 295

 

Eventuelt
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Orkland kommune 

  

 

Hovedutvalg Forvaltning 
Dato:  15.01.2020 12:00 

Sted: Orkland Rådhus  

Notat: 

 

Møtet starter med befaring kl. 11:00 

Oppmøtested på Tråvparken, Fannrem 

-Tomt tilhørende Ola Lefstad på  202/14 (Solhus) 

-ST-kvartalet 

 

Gyldig forfall meldes snarest til Servicekontoret tlf. 72 48 30 00 eller på e-post til 

postmottak@orkdal.kommune.no. 

Varamedlemmer skal ikke møte uten særskilt innkalling. 

 

Orkanger, 13.01.2020 

 

Rasmus Skålholt 
Leder i utvalg 

   
   

 

 

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

Referatsaker
1/20 Tiltaksplan for restaurering av kroksjø ved Kjerstad 3

 

Delegerte saker
 

Politiske saker
1/20 Søknad om dispensasjon for motorferdsel i utmark - kjøring av skispor på Søvasskjølen 23 

2/20 Ervervsløyve for snøskuter i deler av Orkland kommune for perioden 2020 - 2022 31 

3/20 257/323/0/0 Pålegg om å endre fortau i samsvar med reguleringsplan og byggetillatelse Gjølmesaleen

34 

4/20 Reguleringsplan for Midt-Norge Travbane, første gangs behandling 51 

5/20 Anmodning om utsatt iverksetting av vedtak om tvangsmulkt, Grønørveien 19 212 

6/20 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av bolig på eiendommen 202/14

218 

7/20 Andre gangs behandling - endring av reguleringsplan for Furumoen 224 

8/20 Forespørsel om planoppstart - Innovasjonssenter Orkland 260 

9/20 Første gangs behandling - Områdeplan for kvartalet Orkdalsveien, Willmans vei, Søster Signes vei og

J.O. Rømmesmos vei 274 

10/20 Fjordgata 26 B, klage på bruksendring av del av enebolig 412 

11/20 23/1, 23/2, 23/3, 23/6, Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av 4 tomter til

boligformål 429 

12/20 Mindre endring av reguleringsplan for gnr. 188/1 m.fl. på Søvasskjølen - justering og utvidelse av tomt

nr. 2 461 

13/20 Mindre endring av reguleringsplan for Krokbekken hyttefelt - Vei til 533/28 473 

14/20 121/1, Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av fritidsboligtomt 479 

15/20 476/57, Grøtaveien 2,Dispensasjon fra høydebestemmelser i pbl. § 29-4 for Meldal helsetun 487

 

Eventuelt
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Orkland kommune 

  

 

Hovedutvalg helse og mestring 
Dato:  12.05.2020 09:00 

Sted: Nettmøte Teams  

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, 07.05.2020 

 

Hanne Nyhus 
Leder i utvalg 

   
   

 

 

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

Orienteringssaker
13/20 Orientering om lærlinger i Orkland 3 

14/20 Orientering om enheten Orkdal helsetun 5

 

Eventuelt
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Orkland kommune 

  

 

Hovedutvalg helse og mestring 
Dato:  06.05.2020 09:00 

Sted: Nettmøte Teams  

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, 30.04.2020 

 

Hanne Nyhus 
Leder i utvalg 

   
   

 

 

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

Orienteringssaker
9/20 Orientering om utredning av nytt helsebygg Orkanger og Fannrem v/WSP 3 

10/20 Orientering om nye Meldal Helsetun 5 

11/20 Orientering om TT-kort-ordningen 6 

12/20 Orientering om lærlinger i Orkland 7

 

Eventuelt

55



 

Orkland kommune 

  

 

Hovedutvalg helse og mestring 
Dato:  01.04.2020 09:00 

Sted: Nettmøte Teams  

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, 27.03.2020 

 

Hanne Nyhus 
Leder i utvalg 

   
   

 

 

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

Orienteringssaker
7/20 Orientering - Status korona 3 

8/20 Orientering - Fysioterapitilbudet i Orkland 4

 

Eventuelt

57



 

Orkland kommune 

  

 

Hovedutvalg helse og mestring 
Dato:  12.02.2020 10:30 

Sted: Orkland Rådhus  

Notat: 

Oppmøte Orkland Rådhus kl. 10.30. 

Maxitaxi til Snillfjord omsorgssenter for omvisning og møte. 

 

 

Gyldig forfall meldes snarest til Servicekontoret tlf. 72 48 30 00 eller på e-post til 

postmottak@orkland.kommune.no. 

Varamedlemmer skal ikke møte uten særskilt innkalling. 

 

Orkanger, 05.02.2020 

 

Hanne Nyhus 
Leder i utvalg 

   
   

 

 

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

Referatsaker
1/20 Mandat for samarbeidsutvalg ved helseinstitusjonene i Orkland.pdf 3

 

Orienteringssaker
4/20 Orientering om håndtering av Coronavirus i kommunen v/kommuneoverlegen 5 

5/20 Orientering beredskapsarbeid v/beredskapssjef 6 

6/20 Orientering nye omsorgsboliger v/prosjektleder Øyvind Engvik 7

 

Eventuelt
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Orkland kommune 

  

 

Hovedutvalg helse og mestring 
Dato:  15.01.2020 12:30 

Sted: Hamnahaugen helse- og omsorgssenter  

Notat: 

Oppmøte Orkland Rådhus kl. 10.30 

Omvisning ved Blekkan omsorgsbolig og Hamnahaugen helse- og omsorgssenter  

 

Gyldig forfall meldes snarest til Servicekontoret tlf. 72 48 30 00 eller på e-post til 

postmottak@orkdal.kommune.no. 

Varamedlemmer skal ikke møte uten særskilt innkalling. 

 

Orkanger, 10.01.2020 

 

Hanne Nyhus 
Leder i utvalg 

   
   

 

 

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

Orienteringssaker
1/20 Orientering fra Hjemmetjenesten 3 

2/20 Orientering om legetjenesten 5 

3/20 Orientering om administrativ styringsdialog 7

 

Eventuelt
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Orkland kommune 

  

 

Hovedutvalg kultur, idrett og folkehelse 
Dato:  19.05.2020 12:00 

Sted: Orkland Rådhus kommunestyresal  

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, 15.05.2020 

 

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
9/20 Kunstisbane på Løkken / Rolf Ervik og Inge Storås 3 

10/20 Status kultur og idrett 4

 

Politiske saker
7/20 Søknad om tilskudd - Parkliv Streaming-festival 2020 5

 

Eventuelt
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Orkland kommune 

  

 

Hovedutvalg kultur, idrett og folkehelse 
Dato:  22.04.2020 09:00 

Sted: Nettmøte Teams  

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, 17.04.2020 

 

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
6/20 Orkland bibliotek - ved Sigrid Haugen Flor 3 

7/20 Ungdom og fritid 4 

8/20 Status Korona innen Kultur og Idrett 5

 

Politiske saker
5/20 Tilskudd til løypemaskiner og snøscooter i Orkland 6 

6/20 Søknad om tilskudd til Byfest 2020 8

 

Drøftingssaker
2/20 Tiltakspakker til Kultur, Idrett og Frivillighet 13

 

Eventuelt
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Orkland kommune 

  

 

Hovedutvalg kultur, idrett og folkehelse 
Dato:  12.02.2020 12:00 

Sted: Orklandbadet  

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, 11.02.2020 

 

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
4/20 Orklandbadet KF 3 

5/20 Orkanger Idrettsforening 4

 

Politiske saker
3/20 Søknad om støtte til Ungdomsmesterskap i Knyken skisenter 5 

4/20 Søknad om tilskudd til konsert i Gammelgruva 21

 

Eventuelt
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Orkland kommune 

  

 

Hovedutvalg kultur, idrett og folkehelse 
Dato:  15.01.2020 12:00 

Sted: Orkla Industrimuseum  

Notat: 

Oppmøte Løkken Kulturhus med befaring kl. 12:00 

 

Gyldig forfall meldes snarest til Servicekontoret tlf. 72 48 30 00 eller på e-post til 

postmottak@orkdal.kommune.no. 

Varamedlemmer skal ikke møte uten særskilt innkalling. 

 

Orkanger, 10.01.2020 

 

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
1/20 Løkken Kulturhus v/ Helge Rolstadås 3 

2/20 Orkla Industrimuseum v/ Torbjørn Lefstad 4 

3/20 Orkla Gjestebolig v/ Are Hilstad 5

 

Politiske saker
1/20 Høring politisk plattform for Norsk kulturskoleråd 6 

2/20 Retningslinjer for Orkland kulturskole-saksfremlegg 16

 

Drøftingssaker
1/20 Tilskuddsordninger-struktur og gruppering v/ Kai Roger Magnetun 20

 

Eventuelt
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Orkland kommune 

  

 

Hovedutvalg Oppvekst 
Dato:  04.05.2020 12:00 

Sted: Nettmøte på Teams  

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, 27.04.2020 

 

Stig Kalstad 
Leder i utvalg 

   
   

 

 

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

Orienteringssaker
11/20 Orientering fra oppvekstsektoren 3 

12/20 1. kvartalsrapportering økonomi 4

 

Referatsaker
5/20 Referat samarbeidsutvalget Årlivoll skole 13.02.2020 5 

6/20 Referat SUOrkanger barnehage 11.02.20 8 

7/20 Referat fra samarbeidsutvalg, Evjen barnehage 9

 

Eventuelt
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Orkland kommune 

  

 

Hovedutvalg Oppvekst 
Dato:  31.03.2020 09:00 

Sted: Nettmøte Teams  

Notat: 

Teamsmøte: 

Hovedutvalgets medlemmer logger seg på Teams. Lenke til Teams blir sendt på epost. 

 

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, 27.03.2020 

 

Stig Kalstad 
Leder i utvalg 

   
   

 

 

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

Orienteringssaker
9/20 Kommunalsjefen orienterer om status Korona og forhold i oppvekstsektoren 3

 

Eventuelt
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Orkland kommune 

  

 

Hovedutvalg Oppvekst 
Dato:  12.02.2020 09:00 

Sted: Grøtte skole  

Notat: 

Møtet starter med befaring på Grøtte barnehage 

 

Gyldig forfall meldes snarest til Servicekontoret tlf. 72 48 30 00 eller på e-post til 

postmottak@orkland.kommune.no. 

Varamedlemmer skal ikke møte uten særskilt innkalling. 

 

Orkanger, 07.02.2020 

 

Stig Kalstad 
Leder i utvalg 

   
   

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signaturer. 
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Saksliste
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5/20 Grøtte skole med omvisning 4 
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8/20 Status økonomi 7

 

Referatsaker
1/20 Referat fra SU-møte 21.01.20 8 

2/20 Skolerute for 2020-2021 - Orkland kommune 10 

3/20 Rapport over delegerte saker Oppvekst januar 2020 13 

4/20 Referat fra møte i samarbeidsutvalget for Årlivoll barnehage - 27. januar 2020 14

 

Politiske saker
1/20 Vaktsamarbeid i barnevernet 16 

2/20 Åpningstid Mølnbukt barnehage 20
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Orkland kommune 

  

 

Hovedutvalg Oppvekst 
Dato:  15.01.2020 09:00 

Sted: Lensvik skole  

Notat: 

 

   

 

Gyldig forfall meldes snarest til Servicekontoret tlf. 72 48 30 00 eller på e-post til 

postmottak@orkdal.kommune.no. 

Varamedlemmer skal ikke møte uten særskilt innkalling. 

 

Orkanger, 08.01.2020 

 

Stig Kalstad 
Leder i utvalg 

   
   

 

 

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

Orienteringssaker
1/20 Befaringsrapporter Orkanger ungdomsskole 3 

2/20 Lensvik skole med omvisning, ved rektor/enhetsleder Erlend Ysland 13 

3/20 Lensvik barnehage med omvisning, ved styrer/enhetsleder Torill Leinhardt 14
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Orkland kommune 

  

 

Hovedutvalg Teknikk 
Dato:  29.04.2020 09:00 

Sted: Teamsmøte - nettmøte  

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, 27.04.2020 

 

Oddvar Kjøren 
Leder i utvalg 

   
   

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signaturer. 
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Politiske saker
4/20 VA-norm for Orkland kommune 6

 

Referatsaker
2/20 Foreløpig tilbakemelding - søknad om kommunal overtakelse av Drogsetmoen vannverk 57 

3/20 Overvannshåndtering - forslag til endringer i forurensningsloven og vass- og avløpsanleggslova 58

 

Delegerte saker
2/20 Administrative vedtak mars 2020 - oversikt 61
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Orkland kommune 

  

 

Hovedutvalg Teknikk 
Dato:  31.03.2020 12:00 

Sted: Nettmøte Teams  

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, 26.03.2020 

 

Oddvar Kjøren 
Leder i utvalg 

   
   

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signaturer. 
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Orienteringssaker
4/20 Aktivitetsplan bygg og anlegg- Orkland 3 
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Orkland kommune 

  

 

Hovedutvalg Teknikk 
Dato:  12.02.2020 09:15 

Sted: Orkland Rådhus  

Notat: 

Befaring til Krokstadøra: oppmøte Orkland Rådhus v/ kinoinngang  kl.9.15 (Vi samkjører).  

- Befaring nybygg på Krokstadøra 

 

Husk: uthenting av verneutstyr på TESS for dere som ikke har ordnet med det. 

 

Gyldig forfall meldes snarest til Servicekontoret tlf. 72 48 30 00 eller på e-post til 

postmottak@orkland.kommune.no. 

Varamedlemmer skal ikke møte uten særskilt innkalling. 

 

Orkanger, 05.02.2020 

 

Oddvar Kjøren 
Leder i utvalg 

   
   

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signaturer. 
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Orkland kommune 

  

 

Hovedutvalg Teknikk 
Dato:  15.01.2020 12:00 

Sted: Orkland Rådhus  

Notat: 

 

   

 

Gyldig forfall meldes snarest til Servicekontoret tlf. 72 48 30 00 eller på e-post til 

postmottak@orkdal.kommune.no. 

Varamedlemmer skal ikke møte uten særskilt innkalling. 

 

Orkanger, 08.01.2020 

 

Oddvar Kjøren 
Leder i utvalg 

   
   

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signaturer. 
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Referatsaker  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Orkland kommune 09.06.2020 24/20 
 
Saksbehandler Eva J. Bekkavik 
Arkivkode FE - 033, TI - &17 
Arkivsaknr 20/253 - 1 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering. 
 
 
Vedlegg 
Hvorfor er tilsyn og kontroll blitt så viktig 
Valgbarhet og habilitet i kontrollutvalget 
Valg av kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg 
Kontrollutvalget må sette seg selv på dagsorden 
Uheldig med posisjonsflertall i kontrollutvalg 
Kontrollutvalgsleder mener forslag om å overføre fullmakter i Vestland er lovstridig 
Bruk av fjernmøte kan nå avgjøres av organets leder som ledd i innkallingen 
Et interkommunalt havnesamarbeid kan kontrolleres av kontrollutvalget i hver av 
deltakerkommunene 
Ingen straff for brudd på regler om dokumentinnsyn 
Ingen enkeltperson kan trekke en sak fra saklisten til et folkevalgt organ 
Nå kan barnevernet ta imot bekymringsmeldinger digitalt 
Kommuner kan ikke gå konkurs 
Kommunene kan fastsette svært inngripende tiltak 
 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget har fått følgende dokumenter som referatsaker: 
1. Tre utviklingstrekk, blant mange, kan bidra til å forklare framveksten av tilsyn og kontroll i 

offentlig styring. 
2. Valgbarhet til kontrollutvalget reguleres av de generelle valgbarhetsreglene i 

kommuneloven §§ 7-2 og 7-3. I tillegg er det særlige valgbarhetsregler for kontrollutvalget 
i § 23-1 tredje ledd. 

3. Ny rapport fra FKT viser at posisjonen har flertallet i en tredjedel av landets 
kontrollutvalg. 

4. Norges Kommunerevisorforbund har registrert undersøkelsen Forum for Kontroll og 
Tilsyn (FKT) har gjort om kontrollutvalgene i kommunene etter valget 2019. 
Undersøkelsen har flere interessante funn det er verdt å reflektere over. 

5. Hvis andre oppfatter at det er bukken som passer havresekken, hjelper det lite at de som 
sitter i kontrollutvalg, vet at de ikke er partiske. 

6. Fylkesrådmannen i Vestland vil overføre myndighet fra fylkestinget til et utvidet 
fylkesutvalg og fylkesordføreren. Lederen av kontrollutvalget advarer. 

7. Hvordan reguleres fjernmøter og formannskapets mulighet til å ta over saker som skulle 
vært for kommunestyret? 

8. Er det havnestyret eller kontrollutvalget som er kontrollorgan for et interkommunalt 
havnestyre? 

9. Kan man kreve at et utvalgsmøte skal holdes på nytt hvis kommunen ikke har informert 
offentligheten godt nok om når møtet skal holdes og hvilke saker som skal behandles? 

10. Kan man uten videre trekke en sak etter at den er ført opp på sakslista? 
11. De kommunale barnevernstjenestene mottar over 50.000 bekymringsmeldinger hvert år. I 

løpet av april vil alle kommuner få mulighet til å ta i bruk den nye løsningen. 
12. Budsjettet er i ubalanse, kan kommunestyret vedta betalingsinnstilling? 
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13. Smittevernloven gir kommunene fullmakt til å iverksette svært inngripende 
smitteverntiltak der det er nødvendig. Det sier områdedirektør Tor Allstrin i KS 
advokatene. 

 
Kontrollutvalgets sekretariat viser til de vedlagte dokumentene som legges frem som 
referatsaker.  
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Hvorfor er tilsyn og kontroll blitt så viktig? 
Kommunal Rapport 22.04.2020 

Tre utviklingstrekk, blant mange, kan bidra til å forklare framveksten av tilsyn og kontroll i 
offentlig styring. 

Noe er galt i offentlig sektor, og tiden er kommet for å bytte ut «New Public Management» 
med en tillitsreform, skriver Jonas Gahr Støre i et innlegg på frifagbevegelse.no 29.11.2019. 

Siden har flere tatt til orde for å erstatte et mål- og resultatbasert styringssystem med 
innføring av et tillitsbasert styringssystem i offentlig sektor. 

Hvorfor er tilsyn og kontroll blitt så viktig i offentlig styring, og er det slik at tillit ikke er forenlig 
med det å bli målt og kontrollert? 

Offentlig forvaltning griper dypere inn i det man før anså for å være familienes og borgernes 
private sfære. 
I forbindelse med arbeidet med veilederen «Samordning mellom statlig tilsyn og kommunal 
egenkontroll» som Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil utgi i løpet av våren, 
stilte arbeidsgruppen seg disse spørsmålene. 

Vi kom fram til at tre forklaringer, blant mange, kan bidra til å forklare framveksten tilsyn og 
kontroll: 

1) Den gjensidige avhengigheten mellom folks hverdagsliv og de offentlige tjenestene og 
myndighetsutøvelse har økt kraftig de siste tiårene. Dette handler om den 
samfunnstransformasjonen som har brakt kvinnene ut i arbeidslivet og den tilsvarende 
offentlige overtakelsen av ansvaret for barn, eldre, syke og hjelpetrengende. 

På samme vis griper offentlige reguleringer, krav til plan og løyver, osv. i stadig sterkere grad 
inn i innbyggernes private disposisjoner, av hensyn til jord og miljø osv. Offentlig forvaltning 
griper dypere inn i det man før anså for å være familienes og borgernes private sfære. 

Kommunene er blitt den viktigste tjenesteprodusenten og samtidig en viktig 
myndighetsutøver. Begge rollene er basert på en omfattende nasjonal lovgivning. 
Oppmerksomheten rettet mot kommunene har blitt mye større som ledd i denne 
utviklingsprosessen. 

2) Både innbyggernes forventninger og profesjonskrav har vært med å drive fram denne 
omfattende lovgivning om brukerrettigheter og lovbaserte plikter rettet mot kommunene. 
Rettighetslovgivningen snevrer inn rommet for lokalpolitiske prioriteringer. Den siste 
maktutredningen beskriver en utvikling der makt forskyves fra politikkens sfære til den 
rettslige. 

Brukergrupper oppfatter ofte denne utviklingen som grunnleggende positiv. 

Uansett forteller den omfattende rettighetslovgivningen og reguleringen av kommunepliktene 
noe vesentlig om endrede betingelser for offentlig tjenesteproduksjon: Den er ikke lenger 
bare styrt av profesjonelt begrunnet praksis og faglige standarder, men like mye av offentlig 
rett. Tjenestene er blitt rettsliggjort. 
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Det forsterker oppmerksomheten om tilsyn og kontroll som styringsvirkemiddel, for tilsyn er jo 
nettopp kontroll med tjenesters eller myndighetsutøvelsens lovlighet. Egenkontrollen i 
kommunene utvikles i samme retning. 

3) Et tredje utviklingstrekk er at offentlig forvaltning organiseres og styres annerledes enn før. 
Beslutningsmyndigheten er flyttet nedover i organisasjonene, som har blitt mindre 
hierarkiske. Også dette er utviklingstrekk som kan bidra til å forklare noe av veksten i 
kontroll- og tilsynsaktiviteter. 

Med sterke avhengigheter mellom innbyggere og forvaltning, settes tilliten mellom tjenestene 
og innbyggere stadig på prøve. Omfattende survey- og innbyggerundersøkelser viser 
betydelig tillit til de offentlige tjenestene fra befolkningen, som aldri har vært mer omfattende, 
samtidig med medieoppslag om mangler og misnøye. 

Tillit mellom innbyggere og forvaltning handler både om å skape realistiske forventninger, og 
om å skape trygghet for at tjenestene er tilgjengelige i det omfang og den kvalitet lovverket 
foreskriver. 

Tilsyn og kontroll er viktig i denne sammenhengen, som sentrale styringsvirkemiddel for 
rettssikkerhet og forsvarlige tjenester. 

Statlige tilsyn og kommunal egenkontroll har hvert sitt utgangspunkt, (hhv. statlig og 
lokalpolitisk styring) men er nært forbundet i tema, metode og innretning. Stat og kommune 
har derfor felles interesse i å innrette tilsyns- og kontrollvirksomheten så effektivt og 
samordnet som mulig. 

Uten samordning og gjensidig tilpasning risikerer vi at tilsyn og egenkontroll blir rettet mot 
samme objekt eller tema på samme tid. Det tærer på knappe fagressurser, belaster 
tjenester, ledelse og medarbeidere og kan derfor svekke både legitimiteten til og 
oppslutningen om viktige kontrollaktiviteter. 

På den andre siden så vil godt samordnede og faglig treffsikre tilsyn og forvaltningsrevisjoner 
kunne gi svært nyttige bidrag til læring og forbedring i de kommunale tjenestene, forhåpentlig 
med økt tillit som resultat. 
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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 
Kommunalavdelingen 

Saksbehandler 
Erland Aamodt 
22 24 68 28 

Svar på henvendelse om valg til kontrollutvalg - valgbarhet og habilitet 

 

Vi viser til e-post 8. januar 2020, hvor dere stiller to spørsmål til departementet. 

 

Spørsmål 1: Er statlig ansatte i NAV valgbare til kontrollutvalget? 

 

Valgbarhet til kontrollutvalget reguleres av de generelle valgbarhetsreglene i kommuneloven 

§§ 7-2 og 7-3. I tillegg er det særlige valgbarhetsregler for kontrollutvalget i § 23-1 tredje 

ledd. Ingen av disse bestemmelsene inneholder et generelt forbud mot at statlige ansatte 

kan velges som medlemmer av kontrollutvalget. Kommuneloven § 23-1 tredje ledd bokstav f 

bestemmer at ansatte i den aktuelle kommunen er utelukket fra valg. Departementet mener 

at denne bestemmelsen ikke kan tolkes utvidende slik at også ansatte i staten er å anses 

som utelukket fra valg. Dette må også gjelde statlig ansatte i NAV. 

 

Spørsmål 2: Dersom statlige ansatte i NAV er valgbare til kontrollutvalget, er disse inhabile 

dersom KU behandler saker der vedkommende sin leder (=NAV-leder) er "part" i saken (som 

ansvarlig for den kommunale NAV-tjenesten) som utvalget skal behandle? 

 

Ifølge forvaltningsloven § 8 andre ledd skal det kollegiale organet selv treffe avgjørelse om et 

medlem er inhabil. Departementet kan derfor ikke gi et konkret svar på dette spørsmålet. 

Noen generelle utgangspunkter for en slik vurdering vil vi likevel kunne gi. 

 

Om et medlem er inhabil reguleres av forvaltningsloven § 6. I bestemmelsens første ledd 

ramses det opp en rekke forhold som automatisk fører til inhabilitet. Felles for disse 

forholdene er at de knyttes til partsbegrepet i loven. Enten må man selv være "part" i saken 

eller så må man ha en nærmere bestemt relasjon til en "part" i saken. Det må derfor i 

Forum for Kontroll og Tilsyn 

Postboks 41 Sentrum 

0101 OSLO 

 

  

 

 

Deres ref 

 

Vår ref 

20/238-2 

Dato 

23. mars 2020 
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Side 2 
 

prinsippet vurderes om avgjørelsen som kontrollutvalget skal treffe "retter seg mot" den 

ansattes leder eller om "saken ellers direkte gjelder" lederen. Dersom lederen etter denne 

vurderingen er å anse som part, må det vurderes om den ansatte har en slik relasjon til 

lederen som beskrevet i et av de ulike alternativene i § 6 første ledd bokstav b) til e). 

 

Dersom man ikke er å anse som inhabil etter § 6 første ledd, vil neste steg i vurderingen 

være den generelle regelen i § 6 andre ledd. Bestemmelsen sier at man er inhabil "når andre 

særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet". Om disse 

vilkårene er oppfylt vil bero på en bred skjønnsmessig vurdering hvor det, ifølge 

bestemmelsen, "blant annet skal legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig 

fordel, tap eller ulempe for ham selv eller noen han som har nær personlig tilknytning". Både 

fordi vurderingen er konkret og fordi den beror på en bred skjønnsmessig vurdering, vil 

departementet ikke kunne gi noen nærmere veiledning for vurderingen av denne saken. 

 

   

 

 

Med hilsen 

 

 

Siri Halvorsen (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Erland Aamodt 

utredningsleder 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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Valg av kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg 

Ny rapport fra FKT viser at posisjonen har flertallet i en tredjedel av landets kontrollutvalg. 

Innholdet i denne rapporten skulle vært presentert på FKTs sekretariatskonferanse i mars av 
kontrollsjef Kjell Tore Wirum, Follo kontrollutvalgssekretariat. Han er også og 1.vara til FKT-
styret. 

Undersøkelsen som rapporten bygger på, har som hovedmål å se på kommunenes og 
fylkeskommunenes etterlevelse av kommunelovens § 23-1 ved valg av kontrollutvalg for 
perioden 2019-2023. Opplysningene er hovedsakelig innhentet fra den respektive 
kommunes nettside, protokoller fra konstituerende kommunestyre/fylkestingsmøte hvor det 
er blitt foretatt valg av kontrollutvalg samt protokoller fra kommunestyre-/fylkestingsmøte hvor 
det er blitt foretatt suppleringsvalg av medlemmer til kontrollutvalg. 

Et interessant funn er at posisjonen har flertallet i en tredjedel av landets kontrollutvalg. 

Du kan laste ned rapporten her: 

https://www.fkt.no/wp-content/uploads/2020/04/rapport-valg-av-kommunale-og-
fylkeskommunale-kontrollutvalg-siste.pdf 
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Kontrollutvalget må sette seg selv på dagsorden 
Av Rune Tokle, daglig leder i NKRF, publisert 08.05.2020 
 
NKRF mener | Norges Kommunerevisorforbund har registrert undersøkelsen Forum 
for Kontroll og Tilsyn (FKT) har gjort om kontrollutvalgene i kommunene etter valget 
2019. Undersøkelsen har flere interessante funn det er verdt å reflektere over. 
 
Undersøkelsen peker på at flertallet av kommunene har valgt minimumsstørrelsen på fem 
medlemmer, noe som viser at det var helt riktig at minstekravet ble endret fra tre til fem 
medlemmer gjennom den nye kommuneloven. Det er i hvert fall fort gjort å tenke seg at hvis 
loven ikke hadde blitt endret på dette punkt, ville mange kontrollutvalg fortsatt hatt tre 
medlemmer, noe som er for få i forhold til utvalgets viktige funksjon. 
 
NKRF støttet endringen til minst fem medlemmer, og vi støttet også at lederen skulle komme 
fra et annet parti enn ordføreren. Det er likevel overraskende at det i hvert tredje utvalg er 
posisjonen som har flertall. Nå kan imidlertid begrepene «opposisjon» og «posisjon» i 
kommuner som styres etter formannskapsmodellen, som jo er de aller fleste, ikke være like 
lett å definere. 
 
Det er også et spørsmål om man skal lovfeste hvem som skal ha flertall i 
kontrollutvalget. Kanskje skal man la kommunene bestemme dette selv – ved at de 
velger kompetente personer som kan gjøre en forskjell. 
 
Det er også et spørsmål om man skal lovfeste hvem som skal ha flertall i kontrollutvalget. 
Kanskje skal man la kommunene bestemme dette selv – ved at de velger kompetente 
personer som kan gjøre en forskjell. En lovfesting av at opposisjonen skal ha flertall, kan 
gjøre kontrollutvalget til en arena for opposisjonen. Man vil kanskje tenkte at dette er naturlig, 
men på den annen side er det viktig at kontrollutvalget ikke blir en arena for kamp mellom 
posisjon og opposisjon. Da mister kontrollutvalget fort tillit. 
 
Opposisjonen bør avstå fra å drive politisk omkamp eller gå på ordførerjakt og fordele all 
skyld til det sittende flertallet. Like mye som posisjonen bør avstå fra et servilt forsvar for det 
sittende flertallet og alt som skjer i kommunen. Skal kontrollutvalget ta sin oppgave på alvor, 
må man gå gjennom alle sider av en sak, og komme med sitt vedtak og anbefalinger 
uavhengig av hvem som styrer kommunen til enhver tid. Dette kan være vanskelig og 
utfordrende, men bare på den måten oppnår kontrollutvalget den posisjonen det skal ha i 
den kommunale egenkontrollen. 
 
Skal kontrollutvalget ta sin oppgave på alvor, må man gå gjennom alle sider av en sak, 
og komme med sitt vedtak og anbefalinger uavhengig av hvem som styrer kommunen 
til enhver tid. 
 
Undersøkelsen viser at det er langt flere menn enn kvinner blant lederne av 
kontrollutvalgene, og at også sammensetninga av utvalgene viser at menn er i flertall. Dette 
gjenspeiler et generelt samfunnsproblem, nemlig at kvinner ofte er i mindretall i folkevalgte 
organer, noe som utfordrer disse organenes representativitet. Vi stiller oss bak oppfordringa 
om flere kvinner inn i folkevalgte organer, også i kontrollutvalgene. Her har vi som har den 
kommunale egenkontrollen som virkeområde, et ansvar, ved å trekke fram dyktige kvinner 
både i tillitsverv og som foredragsholdere på kurs og konferanser. 
 
Lederartikkelen i Kommunal Rapport 7. mai 2020 sier at man må kunne forvente at 
kontrollutvalgene har et våkent blikk og en bevissthet når det gjelder å overholde lovkravet 
om at hvert kjønn skal være representert med minst 40 prosent. Vi er selvsagt enige i det, 
men her er det kommunestyret som har hovedansvaret. Det er derfor viktig at 
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kommunestyret er seg dette ansvaret bevisst, spesielt siden det er kommunestyret, og ikke 
kontrollutvalget, som er i en posisjon der kontrollutvalgets sammensetning som helhet kan 
vurderes – før utvalget blir valgt. 
 
FKTs undersøkelse viser også at mange kontrollutvalg er lite synlige på kommunenes 
nettsider. Dette er et problem som har vært omtalt og debattert i Kommunal Rapport. Én ting 
er synligheten på kommunens nettsider – og det er viktig i seg selv – noe annet er 
kontrollutvalgets synlighet i medier og overfor innbyggerne. Mange kan bidra til å gjøre 
kontrollutvalget mer synlig, deriblant ordføreren og kommunestyret, men de som sitter i den 
beste posisjonen til å gjøre kontrollutvalget mer synlig er kontrollutvalget selv! Her har også 
kontrollutvalgssekretariatet en viktig rolle – ved å bistå både kontrollutvalget og kommunen i 
dette arbeidet. 
 
Her har også kontrollutvalgssekretariatet en viktig rolle – ved å bistå både 
kontrollutvalget og kommunen i dette arbeidet. 
 
Vi tør påstå at det ikke er mangel på saker for landets kontrollutvalg, man kan velge og 
vrake. I noen kommuner er det flere problemsaker enn i andre, men én ting har alle 
kontrollutvalg felles: Alle kommuner har et forbedringspotensial, og alle har et grunnleggende 
behov for tillit for at lokalsamfunnet skal fungere. Her er kontrollutvalget et viktig verktøy for 
kommunestyret. 
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Uheldig med posisjonsflertall i kontrollutvalg 
Kommunal Rapport 07.05.2020 

Hvis andre oppfatter at det er bukken som passer havresekken, hjelper det lite at de som 
sitter i kontrollutvalg, vet at de ikke er partiske. 

Posisjonen har flertallet i ett av tre kontrollutvalg, viser en fersk undersøkelse Forum for 
kontroll og tilsyn har fått gjennomført. Kommunal Rapport refererer at posisjonen utgjør 
flertallet i nøyaktig 119 av 355 kommunale kontrollutvalg. 

Tillit er kontrollutvalgs viktigste kapital. 
Det er naturlig å diskutere hvor heldig dette er. Og det er en god anledning å gjøre det nå. 

Generalsekretær Anne-Karin Femanger Pettersen i Forum for kontroll og tilsyn sier hun tror 
dette er et tema de kan tenke seg å ta opp med departementet. Kommunal Rapport støtter 
den tanken. 

Vi vet at kommunelovutvalget diskuterte om det burde lovfestes at opposisjonen skulle ha 
flertallet i kontrollutvalget, men den nye kommuneloven sier ikke noe om dette. Vi kan spørre 
om lovfesting ville vært riktig. Posisjonsflertall kan også utføre egenkontroll. Samtidig kan et 
opposisjonsflertall også falle for fristelsen til å fremme sine politiske interesser. 

Det den nye kommuneloven sier, er at lederen av kontrollutvalget skal komme fra 
kommunestyrets opposisjon. Det er bra at dette er lovfestet og at alle kommunene, ifølge 
undersøkelsen, har fulgt opp. Dette utgjør en betydelig endring, som er både positiv og 
naturlig utvikling. 

Verre er det at undersøkelsen viser brudd på lovkravet om minimum 40 prosent av hvert 
kjønn i kontrollutvalget. 19 kommuner skal ha sviktet her, og kontrollutvalgene burde skapt 
tilstrekkelig blest om dette lenge før Forum for kontroll og tilsyn avdekket det. 

Så våkent blikk og såpass bevissthet må vi kunne forvente av kontrollutvalg. Det er pinlig for 
utvalgene som ikke har brydd seg om noe så enkelt og så nært som dette. I alle fall 
Fylkesmannen i Troms og Finnmark er nå på ballen. Her må det nyvalg til. 

Det er heller ikke tillitvekkende at praksisen for valg av varamedlemmer til kontrollutvalg flere 
steder ser ut til å være i strid med loven. Dette kan verken kontrollutvalg eller kommuner leve 
med. 

Tillit er kontrollutvalgs viktigste kapital. For å bygge den tilliten som trengs, gjelder det å 
opptre klokt. Kommunal Rapport vil anbefale et så gjennomsiktig system som mulig. Det vil 
være hensiktsmessig om det er posisjonen eller opposisjonen i kommunestyret som har 
flertall i kontrollutvalget. 

Det viktigste med debatt om maktfordeling i kontrollutvalgene nå er bevisstgjøring. 

God egenkontroll vil bygge opp under det lokale selvstyret, som det heter i KS’ 
folkevalgtopplæring. Kontrollutvalget må kunne gjennomføre den løpende kontrollen med 
den kommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret og fylkestinget – med tillit. 
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Kontrollutvalgsleder mener forslag om å overfør fullmakter 
i Vestland er lovstridig 
Kommunal Rapport 25.03.2020 

 
Fylkesrådmannen i Vestland vil overføre myndighet fra fylkestinget til et utvidet fylkesutvalg 
og fylkesordføreren. Lederen av kontrollutvalget advarer. 
 
– Det bekymrer meg å se hvor enkelt mange fylker og kommuner som ser ut til å forflytte 
demokratiske beslutninger fra de øverste politiske organ og helt ned til personnivå, sier 
kontrollutvalgsleder Dan Femoen (H) i Vestland fylkeskommune.  
Han arbeider som advokatfullmektig i Front Advokatfirma i Bergen. 
 
Ekstraordinær situasjon 
Fylkesrådmannen i Vestland innstiller fylkestinget til å overføre beslutningsmyndighet til 
fylkesutvalget og til fylkesordføreren i såkalte «hastesaker» for en periode fram til 1. august. 
Saken behandles politisk torsdag.  
 
Tilsvarende vedtak har blitt fattet i en rekke kommuner rundt omkring i landet. 
 
Fylkesrådmannen viser i sin saksutredning til at koronaepidemien har satt landet i en 
ekstraordinær situasjon, som krever en klargjøring av myndighetsdelingen i 
fylkeskommunen. Han peker på at kommuneloven åpner for å overføre fullmakter fra et 
organ til et annet i såkalte «hastesaker».  
 
Det pekes på at dette også gjelder i saker som betegnes som prinsipielle, der det ikke er tid 
til å innkalle til møte i det øverste organ. 
 
«Fylkesrådmannen legger til grunn at vilkåret om at det ikke er tid til å kalle inn til fylkesting i 
situasjonen vi nå er i, er oppfylt», heter det i saksframlegget. 
 
Mener det er lovstridig 
Fylkesrådmannen mener at det vil være svært lite hensiktsmessig, og legge beslag på store 
administrative ressurser, å kalle inn til fjernmøte i fylkestinget i denne situasjonen.  
 
Han ber derfor om å overføre myndighet fra fylkestinget til fylkesutvalget. Og i saker det ikke 
er tid til å kalle inn til fjernmøter i fylkesutvalget, skal fylkesordføreren få myndighet til å treffe 
hasteavgjørelser.  
 
Lederen av kontrollutvalget mener at dette kan være lovstridig. 
 
– I denne saken legger fylkesrådmannen opp til at fylkesutvalget kan delegere myndighet fra 
fylkestinget til fylkesordfører. Fylkesutvalget kan ikke delegere fullmakter fra fylkestinget til 
fylkesordfører, det kan kun fylkestinget gjøre, sier Femoen. 
 
Utvider politisk utvalg 
Partiene Rødt og Pensjonistpartiet er ikke representert i fylkestinget, og for å sikre 
demokratisk involvering, ønsker fylkesrådmannen å gi disse partiene hver sin midlertidige 
representant i de sakene som skulle vært avgjort for fylkesutvalget.  
 
Også dette mener Femoen vil være et lovstridig vedtak. 
 
– Medlemmene i fylkesutvalget er valgt for fire år, og man har ikke rettslig grunnlag til utvide 
et utvalg på denne måten. Jeg er veldig overrasket over de juridiske vurderingene i denne 
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saken, og blir dette vedtatt, vil det kunne medføre en rekke saksbehandlingsfeil, sier 
Femoen. 
 
– Relevant og viktig bekymring 
Leder av politisk sekretariat Bertil Søfteland i Vestland fylkeskommune viser til at 
saksutredningen har blitt gjort i en uoversiktlig situasjon, der intensjonen er å sikre 
fylkeskommunen nødvendig vedtakskompetanse og demokratisk representasjon.  
 
Han peker på at forutsetningen for at fylkesutvalget skal utøve myndighet i saker som skulle 
vært avgjort av fylkestinget, er at det ikke er tid til å kalle inn fylkestinget. 
 
– Vi mener saksutredningen er i tråd med intensjonen i kommuneloven, men bekymringen 
fra Femoen er høyst relevant og viktig. Jeg kan se at vi kanskje kunne vært tydeligere på 
våre vurderinger og konklusjoner, men det vil bi gitt en muntlig orientert til fylkesutvalget i 
morgen om dette, sier Søfteland. 
 
Er bekymret 
Femoen er kritisk til at fylkeskommuner og kommuner nå er villig til fjerne seg fra tydelige 
demokratiske prinsipper ved å gi enkeltpolitikere nærmest en blankofullmakt i hastesaker. 
Han kan ikke forstå at det skal være vanskelig og krevende å innkalle utvalgene til fjernmøter 
på video i hastesaker. 
 
– Jeg er bekymret for at saker som i utgangspunktet med enkelthet kan flyttes eller 
gjennomføres gjennom fjernmøte, blir omdefinert til å være hastesaker og overlatt til de få. Vi 
har godt tilrettelagt teknologi for fjernmøter i dag, slik at det vil ikke være særlig tidkrevende å 
innkalle og gjennomføre, sier Femoen. 
 
Raskere å samle utvalget 
Fylkesrådmann Rune Haugsdal i Vestland viser til at flere av politikerne i fylkesutvalget er 
heltidspolitikere, og at disse i større grad vil kunne snu seg rundt og ta del i hastemøter enn 
65 representanter i fylkestinget. 
 
– Tanken er at man raskere kan samle fylkesutvalget enn fylkestinget. Man kan være enig 
eller uenig i saksframlegget, men jeg ønsker å legge dette fram for politikerne slik at de kan 
ta en vurdering av saken, sier Haugsdal. 
 
Bør vurdere fjernmøter 
I forarbeidene til kommuneloven uttalte departementet at «det skal noe til før en 
hastefullmakt kan benyttes», og departementet viser til at kommunene i størst mulig grad bør 
vurdere om det er mulig å treffe en avgjørelse i et fjernmøte i stedet for å behandle saken 
som en hastesak. 
 
– Men vi må ikke sette oss i en situasjon, der vi velger så enkle løsninger at vi flytter den 
demokratiske kontrollen fra de øverste folkevalgte organene helt ned til enkeltpersoner, sier 
Femoen. 
 
Samme krav til saksbehandling 
Jussprofessor Jan Fridthjof Bernt ved Universitetet i Bergen viser til at kommuneloven gir en 
vid adgang til å overføre fullmakter fra fylkestinget eller kommunestyret til et folkevalgt organ, 
og også til andre enn ordfører i saker som ikke er av prinsipiell betydning. Og både ordfører 
og andre folkevalgte organer kan tildeles generell hastekompetanse av fylkestinget, uten 
noen slik begrensning. 
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Han peker på at fylkestinget uansett vil kunne gi ordfører eller fylkesutvalg slik myndighet når 
det er nødvendig å treffe vedtak så raskt at det ikke er mulig å innkalle fylkestinget, verken 
fysisk eller i fjernmøte, for eksempel i en sak om endring av budsjettet.  
 
– Men kravene til saksbehandling og innsynsretten i saksdokumentene er de samme her, 
også om fylkesordfører skal fatte vedtak i saken. Fylkesrådmannen skal ha fått sett på saken 
og legge den fram med sine synspunkter og eventuelt innstilling før vedtak treffes, sier Bernt. 
 
– I strid med loven 
Å utvide fylkesutvalget med to ekstra medlemmer i slike saker vil derimot være ulovlig, men 
Bernt mener det er en sympatisk tanke. 
 
– Det må i så fall gjøres ved at disse inviteres til møtet og får lov til å legge fram sitt syn på 
saken før den tas under behandling, uten selv å delta i saksbehandlingen. Fylkesutvalget er 
valgt for fire år, og man kan ikke formelt endre sammensettingen av dette ved å velge inn 
flere medlemmer, eller utvide det i noen saker. Å gi slike nye medlemmer stemmerett vil 
være klart i strid med loven, og vedtak fattet med deres stemmer vil kunne bli ugyldige, sier 
Bernt. 
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Bruk av fjernmøte kan nå avgjøres av organets leder som 
ledd i innkallingen 
Kommunal Rapport mars 2020 
 
Hvordan reguleres fjernmøter og formannskapets mulighet til å ta over saker som skulle vært 
for kommunestyret? 

SPØRSMÅL: I flere kommuner er det lansert forslag for å begrense møtevirksomheten i 
folkevalgte organer. Ett er å la formannskapet ta over saker som ellers skulle behandles av 
kommunestyret, enten ved delegeringsvedtak eller som hastevedtak. Et annet er at ordfører 
gis en hastefullmakt i situasjoner der det ikke er mulig eller forsvarlig å innkalle 
kommunestyret eller annet folkevalgt organ. Endelig foreslås at folkevalgte organer treffer 
vedtak ved fjernmøte. Hvilken adgang til å ta i bruk slike virkemidler etter kommuneloven? 

SVAR: 

(1) Kan kommunestyret la formannskapet ta over sine oppgaver? 

Det rettslige utgangspunktet er etter kommunelovens § 5–3 at kommunestyret er det øverste 
ansvarlige organet i kommunen, og andre – folkevalgte eller tilsatte – bare kan treffe vedtak 
der dette enten er fastsatt direkte i lov, eller ved fullmakt – delegeringsvedtak – i siste instans 
fra kommunestyret selv. 

Utgangspunktet er her (kommunelovens § 5-3) at kommunestyret står ganske fritt til å 
delegere vedtaksmyndighet til andre organer i kommunen så langt ikke annet er fastsatt i 
kommuneloven eller i andre lover, normalt ved at det sies at slike vedtak skal treffes av 
«kommunestyret selv». 

Dette gjelder blant annet vedtak om kommunens årsbudsjett og endringer i dette 
(kommuneloven § 14-2, jf. § 14-5) og vedtak om reguleringsplan som ikke bare er begrenset 
planvedtak i overensstemmelse med arealdelen i en mindre enn fire år gammel 
kommuneplan (plan- og bygningsloven § 12-2). 

I tillegg er det fastsatt at delegering til ordføreren eller kommunedirektøren bare kan skje «i 
saker som ikke har prinsipiell betydning» (kommunelovens § 6–1 fjerde avsnitt og § 13–
1 sjette avsnitt). 

Det betyr at som alminnelig regel står kommunestyret ganske fritt til å delegere nesten all 
vedtaksmyndighet til formannskapet eller folkevalgte utvalg, og til kommuneråd (byråd) i 
kommuner med parlamentarisk styringsform. Slik delegering kan være helt generelt utformet, 
begrenset til visse sakstyper, eller i et mer eller mindre presist angitt tidsrom – eventuelt inntil 
kommunestyret bestemmer noe annet, og kan være innrammet med krav om kvalifisert 
flertall for vedtak eller rett for mindretall til å kreve saken lagt fram for kommunestyret. 

Slik omfattende delegering kan oppleves som problematisk, ikke bare i parlamentarisk styrte 
kommuner, men også særlig av små partier som ikke er representert i formannskapet eller 
de aktuelle utvalgene. 

Dette er det imidlertid som alminnelig regel, opp til flertallet i kommunestyret å avgjøre. En 
tredel av medlemmene av kommunestyret kan riktignok kreve at en sak som i 
utgangspunktet er delegert til annet organ, eller et vedtak truffet av dette, tas opp til 
behandling eller overprøving i kommunestyret (kommunelovens § 11–3 første avsnitt, andre 
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setning), om nødvendig ved at det innkalles til ekstraordinært møte i dette 
(kommunelovens. § 11–2 andre avsnitt, bokstav c. 

Men i siste instans er det kommunestyrets flertall som avgjør om saken skal tas til 
realitetsbehandling der (kommunelovens § 11–3 fjerde avsnitt). 

(2) Kan formannskapet eller ordfører treffe vedtak i saker som haster? 

I den utstrekning kommunestyret kan delegere generell vedtaksmyndighet til andre, kan de 
selvsagt delegere til disse med den begrensning at dette bare gjelder når saken haster så 
mye at man ikke kan vente til kommunestyret selv kan ta den. 

Bestemmelsen i kommunelovens § 11–8 om at kommunestyret kan gi slik fullmakt til 
formannskap, kommuneråd, folkevalgt utvalg eller ordføreren er derfor et langt stykke på vei 
overflødig, men kan ha betydning i saker som ellers ikke kunne delegeres, mest praktisk 
bevilgninger som krever budsjettendring eller for å gjøre det mulig for ordfører å treffe vedtak 
i sak «av prinsipiell betydning». 

Forutsetningen for at noen i kommunen skal ha slik hastekompetanse, er imidlertid at 
kommunestyret selv har truffet vedtak om at det skal være en slik ordning. I motsatt fall må 
saken vente til kommunestyret selv kan treffe vedtak. 

(3) Kan folkevalgte organer gå over til å bruke fjernmøte? 

I kommunelovens § 11–7 er det gitt regler om «fjernmøter». Fjernmøte er her definert som et 
møte der deltakerne ikke sitter i samme lokale, men benytter tekniske hjelpemidler som 
medfører at de kan se, høre og kommunisere med hverandre. 

I loven er det fastsatt at denne møteformen bare kan benyttes av folkevalgte organer der 
kommunestyret har fastsatt at det skal være adgang til det, og ikke i saker som etter § 11–5 i 
loven skal behandles i lukket møte, altså om tilsattes tjenestemessige forhold og der det vil 
komme fram opplysninger som er underlagt taushetsplikt etter lov. 

Men disse kravene er langt på vei suspendert fram til 1. august ved midlertidig forskrift av 13. 
mars 2020, om fjernmøter for å begrense spredning av Covid-19 (korona). Samme dag 
opphevet departementet den eldre forskriften om fjernmøter og skriftlig saksbehandling, der 
det blant annet var en regel om at en tredel av organets medlemmer kunne kreve at en sak 
skulle utsettes til ordinært møte kunne holdes, og at det skal være mulig for tilhørere å 
overhøre det som foregår i møtet, hvis ikke dette er lukket. 

Rammene for bruk av fjernmøter blir dermed: 

(i) Beslutning om bruk av denne møteformen treffes av organets leder som ledd i 
innkallingen til møtet. Dette sies ikke uttrykkelig i loven eller forskriften, men ligger 
innebygget i at det er leder som innkaller til møter. I møtet kan så et flertall vedta at saken 
utsettes til den kan behandles i ordinært møte. 

(ii) Innkalling til møtet kan skje telefonisk. Dette var sagt uttrykkelig i den nå opphevde 
generelle forskriften, og når denne regelen ikke ble videreført her, skulle det strengt tatt bety 
at de alminnelige reglene i § 11–3 om utsendelse av innkalling til møtet skulle gjelde også 
her. Men det har åpenbart ikke vært meningen, så vi må kunne lese inn i forskriften en 
underforstått forutsetning om at telefonisk innkalling fortsatt skal kunne brukes. 
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(iii) Kravet om at deltakerne i møtet skal kunne se hverandre, er tatt ut. Men her ligger klart 
nok en forutsetning om at dette bare gjelder der det ikke lar seg gjennomføre av tekniske 
årsaker. 

(iv) Kravet om at tilhørere skal ha mulighet til å overhøre de deler av møtet som ikke er 
lukket, gjelder fortsatt, men her er det gjort et unntak i den nye forskriften for situasjoner der 
kommunen «ikke har tekniske løsninger for å sikre at allmennheten får tilgang til møtet». 

Dette kan neppe begrunne at man helt avskjærer muligheten for andre enn deltakerne til å 
overhøre det som blir sagt. Normalt vil det være uproblematisk å legge den samme 
overføring som skjer mellom medlemmene, ut på nettet til alminnelig innsyn, og i alle fall må 
lovens krav om åpne møter kunne ivaretas ved at det skjer direkte overføring til oppstilt TV-
skjerm på et angitt sted. 

For øvrig gjelder de generelle reglene i loven om sakliste, gjennomføring av møtet, votering 
og møtebok. 
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Et interkommunalt havnesamarbeid kan kontrolleres av 
kontrollutvalget i hver av deltakerkommunene 
Kommunal Rapport 06.04.2020 

 
Er det havnestyret eller kontrollutvalget som er kontrollorgan for et interkommunalt 
havnestyre? 

SPØRSMÅL: Under den gamle kommuneloven ble det på grunnlag av § 27 i denne etablert 
et regionalt havnesamarbeid med fire kommuner, der den ene kommunen er største eier og 
kontorkommune, de andre tre kommunene mindre eiere. Havnen er organisert med et 
havneråd som består av fire medlemmer oppnevnt av de fire kommunestyrene. Havnerådet 
har selv opprettet et eget havnestyre/driftsstyre som er oppnevnt av havnerådet med 
brukerrepresentanter. 

Det er spesielt forholdet mellom kontrollutvalget i kontorkommunen (største eier) og de 
interne styringsorganene jeg gjerne ville ha en kommentar om. Er dette 
havnestyret/driftsstyret samarbeidets kontrollorgan og rapporterer sitt arbeid til havnerådet, 
som igjen rapporterer sitt kontrollarbeid til de fire eierkommunestyrene? 

SVAR: I havne- og farvannsloven § 4 er det fastsatt at kommunens myndighet etter denne 
loven kan delegeres «til interkommunalt samarbeid etter bestemmelsene i kommuneloven og 
til selskap etablert i henhold til lov 29. januar 1999 nr. 6 om interkommunale selskaper» 

Her er det altså tale om det første alternativet, og man forutsetter at her videreføres reglene 
om interkommunalt samarbeid. Reglene i kommuneloven 2018 om dette er imidlertid helt 
andre enn den runde fullmakten til å etablere interkommunale styrer. I kommuneloven § 31–
2 er det fastsatt at interkommunalt samarbeid opprettet etter den gamle kommunelovens § 
27 må omdannes til interkommunalt politisk råd etter § 18–1 eller kommunalt 
oppgavefellesskap etter § 19–1 senest fire år etter at bestemmelsene om slike trådte i kraft, 
det vil i praksis si fire år etter det konstituerende møte i de aktuelle kommunestyrene høsten 
2018. Inntil så har skjedd, gjelder bestemmelsene i kommuneloven av 1992 § 27 og 
vedtektene vedtatt i medhold av denne. 

Reglene i den nye kommuneloven om kontroll med et slikt interkommunalt samarbeid gjelder 
imidlertid allerede nå. Det gjelder også bestemmelsene om kontrollutvalg i § 23-2, der det 
blant annet heter at et kontrollutvalg skal påse at den økonomiske forvaltningen foregår i 
samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, at det utføres forvaltningsrevisjon av 
kommunens virksomhet og selskaper kommunen har eierinteresser i, og at det føres kontroll 
med forvaltingen av kommunens eierinteresser i selskaper mv. 

For å oppfylle sine forpliktelser etter denne bestemmelsen kan kontrollutvalget i hver 
deltakerkommune kreve de opplysninger og foreta de undersøkelser som det mener er 
nødvendig for å gjennomføre slik kontroll blant annet i kommunale oppgavefellesskap, som 
vel er den riktige betegnelsen på havnestyret etter den nye loven. De deltakende 
kommunestyrene kan gi nærmere regler om denne kontrollen og hva den kan omfatte, men 
ikke frata kontrollutvalgene deres overordnede tilsyns- og rapporteringsplikt. 

Bestemmelser i vedtektene for havnestyret om interne styrings- og kontrollorganer der kan 
ikke tre i stedet for kontrollutvalgets tilsyn og rapportering til de deltakende kommunene. 
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Ingen straff for brudd på regler om dokumentinnsyn 
Kommunal Rapport 11.05.2020 

Kan man kreve at et utvalgsmøte skal holdes på nytt hvis kommunen ikke har informert 
offentligheten godt nok om når møtet skal holdes og hvilke saker som skal behandles? 

SPØRSMÅL: Medlemmer i et plan- og bygningsutvalg har sendt en lovlighetsklage fordi de 
mener at verken sakslisten eller saksdokumentene var gjort tilgjengelig for offentligheten på 
en tilfredsstillende måte i forkant av utvalgets møte. Kan fylkesmannen oppheve alle vedtak 
som er gjort i et møte som følge av at kommunelovens bestemmelser om offentliggjøring av 
saksdokumenter ikke er oppfylt? 

SVAR: I kommuneloven § 11–3 første avsnitt, tredje setning, fastslås at innkallingen til møte 
i kommunalt folkevalgt organ skal inneholde dokumentene i saker som skal behandles i 
møtet. I offentleglova § 10 er det fastsatt at disse saksdokumentene skal journalføres etter 
reglene i arkivforskriften, og er som alminnelige regel offentlige fra utsendelsen, se 
offentleglova § 4 andre avsnitt, andre setning, og § 16 første avsnitt, bokstav a og b. I 
kommuneloven § 11–3 tredje avsnitt har vi i tillegg en bestemmelse om offentliggjøring av 
saksdokumentet til møte i folkevalgt organ som lyder: «Saklisten til møtet og andre 
møtedokumenter som ikke er unntatt fra offentlighet, skal være tilgjengelige for 
allmennheten.» Kravet om tilgjengelighet må også her anses som oppfylt når dokumentene 
er journalført og tilgjengelig for innsyn på forespørsel. 

Brudd på denne regelen vil ikke i seg selv kunne medføre at vedtak som treffes i møte, blir 
ugyldige. Brudd på offentleglova eller på bestemmelsen i kommuneloven § 11–3 om 
tilgjengelighet for allmennheten av saksdokumentene blir ikke sett som en feil som kan ha 
påvirket vedtakets innhold, så lenge de folkevalgte har blitt tilsendt dokumentene før møtet 
slik kommuneloven § 11–3 krever, eller det folkevalgte organet vedtar at det likevel vil 
behandle saken, se § 11–3 siste avsnitt. Det er heller ikke straffbart å bryte reglene om rett til 
dokumentinnsyn i de to lovene. Brudd på journalføringsplikten i arkivforskriften kan riktignok i 
prinsippet straffes med bøter, men jeg kjenner ikke til eksempler på at dette har blitt gjort i 
praksis. 
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Ingen enkeltperson kan «trekke» en sak fra saklisten til et 
folkevalgt organ 
Kommunal Rapport 27.04.2020 

Kan man uten videre trekke en sak etter at den er ført opp på sakslista? 

SPØRSMÅL: Er det noen som kan gi meg en betraktning på lovligheten av å trekke en sak 
som er satt opp til behandling på sakslisten til for eksempel formannskap eller 
kommunestyret? 

Gjerne med lovhenvisninger. 

SVAR: Ingen enkeltperson kan «trekke» en sak fra saklisten til et folkevalgt organ når den er 
satt opp der i innkallingen til et møte. Da er det bare det folkevalgte organet selv som kan ta 
den ut igjen, ved vedtak etter kommuneloven § 11-3 om å «utsette realitetsbehandlingen» av 
saken. Ordføreren eller organets leder, og kommunedirektør eller den som møter på hennes 
vegne, kan ikke gjøre dette på egen hånd, verken før eller i møtet. 

Ordfører og leder for organet kan fremme forslag om at saken tas av saklisten, men dette må 
formelt vedtas med tilslutning fra et flertall av de som møter og stemmer i saken. 
Kommunedirektøren og hennes stedfortreder har ingen formell forslagsrett, og kan dermed 
ikke fremtvinge votering over om saken skal utsette. Hun kan gi uttrykk for sitt syn i møtet og 
har plikt til å si fra hvis hun mener saken ikke er forsvarlig utredet (§ 13-1 tredje avsnitt) , 
men er avhengig av at en av de folkevalgte lar seg overbevise om dette og fremmer formelt 
forslag om utsetting. 
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Nå kan barnevernet ta imot bekymringsmeldinger digitalt 
Kommunal Rapport 20.04.2020 

I løpet av april vil alle kommuner få mulighet til å ta i bruk den nye løsningen. 

De kommunale barnevernstjenestene mottar over 50.000 bekymringsmeldinger hvert år. 

– I dag må bekymringsmeldinger sendes i posten. Med den nye løsningen kan innbyggerne 
sende bekymringsmelding til barnevernet digitalt. Dermed blir det enklere å melde, vi kan gi 
raskere hjelp til barn som trenger det og kommunen sparer verdifull tid, sier styreleder i KS, 
Bjørn Arild Gram, i en pressemelding. 

Alle kommuner vil i løpet av april få tilbud om å etablere løsningen, melder Barne-, ungdoms- 
og familiedirektoratet (Bufdir).  

Sensitive opplysninger 
Løsningen ligger på FIKS-plattformen, en felles kommunal arkitektur som kommuner og 
fylkeskommuner sammen står bak gjennom KS. 

– Her er det mange sensitive opplysninger som ikke må komme på avveie. Det er viktig at 
løsningen er sikker, og vi er derfor ekstra opptatt av at løsningen ved bruk av FIKS-
plattformen og de nasjonale fellestjenestene den samhandler med, er godt rustet for å 
ivareta personvernet og informasjonssikkerheten, sier områdedirektør Kristin Weidemann 
Wieland i KS. 

Løsningen består av to deler, en melding for privatpersoner og en for offentlig ansatte. 

Alle som melder bekymring får tilgang til samme skjema, kvalitetssikret informasjon om 
hvordan meldingene behandles og hvordan barnevernstjenesten kan kontaktes. 

De får også umiddelbar tilbakemelding på at meldingen er mottatt og sendt til riktig 
barnevernstjeneste. 

Svikt i mottak av meldinger 
Bufdir-direktør Mari Trommald er fornøyd over at den nye, digitale løsningen er på plass.  

Hun opplyser at tidligere tilsynsrapporter fra Helsetilsynet har dokumentert til dels alvorlig 
svikt i mottak og håndtering av slike meldinger. 

– Jeg er svært glad for at vi nå får på plass et digitalt meldesystem for både profesjonelle og 
privatpersoner som er bekymret for et barn. Bekymringsmeldingene er et viktig sikkerhetsnett 
for barn og unge, sier hun til eget nettsted. 
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Kommuner kan ikke gå konkurs 
Kommunal Rapport 20.04.2020 

Budsjettet er i ubalanse, kan kommunestyret vedta betalingsinnstilling? 

SPØRSMÅL: Fylkesmannen har opphevet 2020-budsjettet i vår kommune fordi det er i «formell 
ubalanse» med nesten 12 millioner kroner. I 2019 var merforbruket ca. 10 millioner kroner. Det 
samlede underskuddet nærmer seg 40 millioner kroner. Kommunen medgir i tillegg at noen av 
budsjettpostene er ulovlig lave fordi de ikke gir rom for å dekke lovhjemlede minstekrav til 
nødvendig bistand til livsopphold og forsvarlige tjenester. 

Et medlem av kommunestyret foreslår at det treffes vedtak etter bestemmelsen i kommuneloven 
der det står: «Når en kommune eller fylkeskommune på grunn av vanskeligheter som ikke er helt 
forbigående, ikke kan betale forfalt gjeld, plikter kommunestyret eller fylkestinget selv å treffe 
vedtak om betalingsinnstilling. Melding om slikt vedtak skal straks sendes departementet». 

Kan kommunestyret treffe slikt vedtak her, og har det eventuelt plikt til dette? 

SVAR: En kommune kan ikke gå konkurs. I stedet kan og skal kommunestyret fatte vedtak om 
betalingsinnstilling i slike situasjoner. Bestemmelsen om dette i kommuneloven av 1992 ble 
videreført i kommuneloven 2018 § 29-2, første setning. 

Vedtak om betalingsinnstilling etter lovens regler trer i kraft umiddelbart ved kommunestyrets 
vedtak. Men fylkesmannen vil føre kontroll med om lovens vilkår for slik betalingsinnstilling er 
oppfylt, og vil kunne oppheve vedtaket hvis det ikke gjør det. Det at det foreligger «økonomisk 
ubalanse» vil ikke i seg selv være nok, heller ikke at fylkesmannen underkjenner budsjettet fordi 
det er urealistisk eller ikke i balanse. Slikt underskudd – eller «insuffisiens» – er ikke i seg selv 
tilstrekkelig til å iverksette betalingsinnstilling. Det vil bare etter kommunelovens § 28–1 utløse inn 
innmelding i Robek, med utvidet statlig kontroll og godkjenningsmyndighet for budsjett og andre 
vedtak om forpliktelser av langvarig karakter. For at man skal kunne gå til betalingsinnstilling, må 
det være tale om en likviditetskrise – «insolvens» – der man rett og slett ikke har eller kan 
fremskaffe å midler til betale «forfalt gjeld», herunder bundne løpende utgifter til lønn, husleie 
mm, og dekning av lovpålagte forpliktelser som utbetaling av økonomisk bistand til nødvendig 
livsopphold, overtidsbetaling for å sikre forsvarlig bemanning i helse- og omsorgstjenester, 
dekning av utgifter til nødvendig spesialundervisning i grunnskolen mm. 

Så vidt jeg vet er det ingen kommuner som så langt har iverksatt slik betalingsinnstilling. Jeg 
mener å ha hørt at noen har ønsket å gjøre det, men ble stoppet av fylkesmannen fordi hun fant 
at lovens vilkår for slikt vedtak ikke var til stede. 

Betalingsinnstilling betyr ikke at forpliktelsen bortfaller, bare at man utsetter å betale der man kan 
gjøre det, men også det vil jo kunne ramme hardt de som har et krav mot kommunen. Ansvaret 
for å få kommunen på beina igjen ligger da på den tilsynsnemnda som departementet oppnevner. 
Den må da utarbeide en plan etter kommunelovens § 14–1 for inndekning av det underskuddet 
som har oppstått. Hvis dette ikke kan skje i løpet av de neste fire årene etter siste år regnskapet 
viser underskudd, må kommunen søke departementet om samtykke til inndekning i løpet av et 
lengre tidsrom, fastsatt av departementet. 

Det er vel grunn til å tro at departementet vil strekke seg langt når det gjelder slike langvarige 
nedbetalingsplaner. Dette for å unngå å få et fullstendig tilsynsansvar for både lovmessigheten og 
den økonomiske forsvarligheten av den kommunale virksomheten etter reglene om 
betalingsinnstilling. Departementet vil vel heller satse på den mer avgrensede 
godkjenningsmyndigheten av budsjett og vedtak med store økonomiske konsekvenser. 
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KS-advokat: Kommunene kan fastsette svært inngripende tiltak 
Kommunal Rapport 24.03.2020 

Smittevernloven gir kommunene fullmakt til å iverksette svært inngripende smitteverntiltak 
der det er nødvendig. Det sier områdedirektør Tor Allstrin i KS advokatene. 

Nordlandskommunenes «søringkarantene» har skapt kraftig debatt de siste dagene. Norsk 
Industri har kommet med kraftig angrep på de lokale karantenene. Regjeringen har uttalt at 
den ikke utelukker å stramme inn på kommunenes anledning til å lage lokale regler. 

Kommuneoverlegen i Rennebu mener at regjeringen med det vil overstyre alle 
kommuneoverleger. Ap har gitt støtte til nordnorske karanteneregler. Etter at Bodø valgte å 
forlenge karantenereglene tirsdag, uttalte jussekspert at karantenereglene antakelig ikke er 
ulovlig. 

Områdedirektør og advokat i KS advokatene, Tor Allstrin, sier at Norge er nå i en særegen 
situasjon, hvor enkelte områder av landet er hardere rammet enn andre.  

– Det er viktig at hver kommune vurderer hvordan den best mulig kan ivareta sitt ansvar, og 
det er lett å ha forståelse for at mange kommuner ønsker å iverksette ulike og lokalt 
tilpassede tiltak for å beskytte innbyggerne, sier han. 

Kan gå lenger enn staten 
Han sier videre at etter smittevernlovens § 4–1 kan en kommune fastsette svært inngripende 
smitteverntiltak der det er nødvendig «for å forebygge en allmennfarlig sykdom eller for å 
motvirke at den blir overført». 

– Kommunen må selvsagt handle innenfor den kompetansen kommunen er gitt i loven, men 
kan ellers velge tiltak som går lenger enn hva staten har gjort gjeldende for landet som 
helhet. For øvrig fremgår det generelt av Grunnloven § 49 at det må lov til for å begrense det 
lokale selvstyret, sier Allstrin. 

20 kommuner har laget lokale forskrifter i medhold av smittevernloven, og kunngjort disse i 
Lovdata. Andre har laget vedtak, og publisert disse på sine nettsider. Ifølge Allstrin er det i 
bunn og grunn ingen forskjell på disse. Så lenge forvaltningslovens krav til saksbehandling er 
oppfylt, er de lokale vedtakene i praksis å regne som lokale forskrifter. 

Rom for debatt 
Han vil ikke kommentere hvert enkelt av de konkrete tiltakene og restriksjonene som 
kommunene har innført. 

– Det er imidlertid viktig at det også i perioder med særskilt høyt press på lokale og nasjonale 
myndigheter er rom for debatt rundt offentligrettslige vedtak. Samtidig må vi ikke glemme at 
mye av initiativet som tas for å finne løsninger i forskjellige deler av landet vårt er et utslag av 
den dugnadsånden som det nå oppfordres til – også fra sentralt hold, sier Allstrin. 
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Eventuelt  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Orkland kommune 09.06.2020 25/20 
 
Saksbehandler Eva J. Bekkavik 
Arkivkode FE - 033, TI - &17 
Arkivsaknr 20/253 - 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 09.06.2020 26/20 
 
Saksbehandler Eva J. Bekkavik 
Arkivkode FE - 033, TI - &17 
Arkivsaknr 20/253 - 3 
 
Forslag til vedtak 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 09.06.2020, godkjennes. 
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