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Forvaltningsrevisjonsrapport byggeprosjekter - 
kommunedirektørens oppfølging av vedtak  
Behandles i utvalg Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Orkland kommune 07.12.2021 44/21 

Saksbehandler Eva J. Bekkavik 
Arkivkode FE - 217, TI - &58 
Arkivsaknr 20/344 - 15 

Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar kommunedirektørens tilbakemelding til orientering. 
Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en orientering om prosjektmetodikken, 
orienteringen gis på utvalgets siste møte før sommeren 2022. 

Vedlegg 
Kommunedirektørens oppfølging av anbefalinger i  rapportens punkt 6.2. 
Vedlegg til kommunedirektørens oppfølging av anbefalinger 

Saksopplysninger 
På kontrollutvalgets møte 8. juni 2021 (sak 19/21) ble rapport fra forvaltningsrevisjon om 
byggeprosjekter behandlet. 

Nedenfor kommer et kort utdrag fra forvaltningsrevisjonsrapporten. 
Revisjon Midt-Norge SA formulerte følgende problemstillinger for prosjektet: 
1. Har Orkland kommune tilstrekkelig rutiner og prosedyrer for planlegging av

investeringsprosjekter?
2. Forelå det et forsvarlig beslutningsgrunnlag for kommunestyrene før vedtak om

gjennomføring av utvalgte investeringsprosjekt?
3. I hvilken grad påser Orkland kommune at bestemmelser knyttet til avtaler om lønns- og

arbeidsvilkår etterleves i inngåtte kontrakter?

Revisjonens konklusjon 
Har Orkland kommune tilstrekkelig rutiner og prosedyrer for planlegging av 
investeringsprosjekter? 
Revisor konkluderer med at Orkland kommune kan bli bedre på rutiner og prosedyrer for 
planlegging av investeringsprosjekter.  
Rutinen som er videreført i Orkland kommune framstår ikke som fullverdig for å sikre 
tilstrekkelig planlegging for samtlige investeringsprosjekt i kommunen. Planlegging av 
investeringsprosjekt ser ut til å være basert på innarbeidet praksis. En prosjektmodell med 
tydelig faseinndeling og beslutningspunkter ville ha sikret en mer likeverdig og forutsigbar 
behandling av alle investeringsprosjekter i kommunen.   

Forelå det et forsvarlig beslutningsgrunnlag for kommunestyrene før vedtak om 
gjennomføring av Folkehelsesenteret? 
Revisor konkluderer med at beslutningsgrunnlaget kunne vært bedre.  
Prosjektet fremstår som et politisk ønske hvor behovet ikke er vurdert i tilstrekkelig grad. 
Alternative konsepter til et folkehelsesenter eller nullalternativet til prosjektet er ikke utredet. 
Det ble utarbeidet en forstudie, men det er uklart om kommunestyret fikk den forelagt da den 
var ferdig utarbeidet. Kostnadsramme, finansieringsmåte og usikkerhet er beskrevet.  
Det er noe usikkert om utredningen om familiens hus ble ivaretatt på et tidlig tidspunkt i 
planlegging av prosjektet, da det medførte en betydelig økning i kostnadsrammen etter at 
beslutningen var tatt. Uansett, framstår ønsket om å iverksette prosjektet stor blant 
kommunestyret, ettersom de vedtok å gjennomføre prosjektet til tross for rådmannens 
anbefalinger.  
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En behovsanalyse og en utredning av ulike konsepter for et folkehelsesenter kunne ha gitt 
kommunestyret et bedre bilde av om behovet var reelt, og om det eventuelt kunne ha blitt 
dekket gjennom andre tiltak, som igjen kunne ha påvirket vedtaket om å gjennomføre 
investeringsprosjektet. 

Forelå det et forsvarlig beslutningsgrunnlag for kommunestyrene før vedtak om 
gjennomføring av Meldal Helsetun? 
Revisor konkluderer med at kommunestyret i Meldal fikk et forsvarlig beslutningsgrunnlag før 
vedtaket om gjennomføring av nytt Meldal Helsetun.  
Prosjektet har vært omfattende behandlet i kommunestyret med et innholdsrikt grunnlag, og 
informasjonen som er gitt har vært oppdatert. Informasjonen er lagt frem til riktig tid, sett i 
sammenheng med fremdrift/stadiet i prosjektet.  
Den økonomiske rammen har økt underveis i prosjektet grunnet utvidelsen av helsesenteret. 
Siden omfanget og kostnaden av prosjektet har økt betydelig underveis, kan det tyde på at 
behovsanalysen ikke dekket det reelle behovet kommunen hadde. Utredningen av 
alternative konsepter kan også ha vært utilstrekkelig.   

Forelå det et forsvarlig beslutningsgrunnlag for kommunestyrene før vedtak om 
gjennomføring av brannstasjonen på Orkanger? 
Revisor konkluderer med at kommunestyret i tidligere Orkdal kommune ble forelagt et svakt 
beslutningsgrunnlag da bygging av ny brannstasjon ble vedtatt gjennomført.  
Behovet for å gjøre noe med brannstasjonen er tydelig etter tilsyn, men krav om mål og krav 
til prosjektet er ikke beskrevet.  
Kommunestyret har selv bedt om bedre beslutningsgrunnlag for brannstasjonen, men 
informasjon ble kun gitt til formannskapet. Det er en svakhet at de som har ønsket 
utredningen ikke får det, samt at det gir kommunestyret mindre mulighet til å vurdere om 
prosjektet bør igangsettes. 
Kommunestyret har heller ikke blitt forelagt alternativer for tomt, og det ble reist spørsmål om 
prosessen knyttet til kjøp av tomt. Revisor mener at en slik utredning burde vært forelagt 
kommunestyret forut for behandlingen for å sikre åpenhet rundt prosessen og vise at 
alternativer og konsekvenser er belyst.  
Begrunnelse for utvidelsen av prosjektet tilknyttet Sivilforsvaret ble heller ikke begrunnet 
utover kommentarer gitt i forbindelse med handlingsplan. Revisor mener dette burde vært 
utredet for kommunestyret med både begrunnelse for behovet, mål og hvilke alternativer 
som lå til grunn. Vedtaket hadde blant annet stor økonomisk betydning for prosjektrammen.  
I det store og hele framstår beslutningsgrunnlaget gitt til kommunestyret som for svakt til å 
sikre en god beslutning om gjennomføring av prosjektet.  

I hvilken grad påser Orkland kommune at bestemmelser knyttet til avtaler om lønns- 
og arbeidsvilkår etterleves i inngåtte kontrakter? 
Revisor konkluderer med at Orkland kommune i liten grad påser at bestemmelser knyttet til 
avtaler om lønns- og arbeidsvilkår etterleves i inngåtte kontrakter.  
Kommunen har et stort fokus på å bruke seriøse aktører – entreprenører og 
underentreprenører i kontraktinngåelsen, men et svakt fokus på om bestemmelsene faktisk 
etterleves.  
Det er ikke praksis for å gjennomføre systematiske risikovurderinger for å avdekke behovet 
for kontroll av lønns- og arbeidsvilkår med hovedentreprenør/underentreprenør. 
Prosjektlederne som er ansvarlig for å kontrollere dette har ulik praksis, og det gjøres ulikt fra 
prosjekt til prosjekt. Dermed har kommunen ingen garantier for at 
hovedentreprenører/underentreprenører etterlever bestemmelsen knyttet til lønns- og 
arbeidsvilkår i de inngåtte kontraktene i alle investeringsprosjektene i kommunen.    

Revisors anbefaling 
• Rådmannen bør oppdatere eller utarbeide et investeringsreglement/prosjektmodell for å

sikre tilstrekkelig planlegging for alle investeringsprosjekt i kommunen.
• Rådmannen bør sørge for at det gis et tilstrekkelig beslutningsgrunnlag til politisk nivå
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ved investeringsprosjekter. Beslutningsgrunnlaget bør inneholde: 
o Behovsanalyse
o Målsetninger og krav til prosjektet
o Alternativvurderinger og nullpunktalternativet
o Kostnadsramme
o Økonomiske konsekvenser

• Rådmannen bør sikre at kommunen gjennomfører nødvendige tiltak til å påse at
bestemmelser knyttet til lønns- og arbeidsvilkår etterleves i inngåtte kontrakter.

Politisk behandling 
Kommunestyret hadde forvaltningsrevisjonsrapporten opp til behandling i sitt møte 
23.06.2021 i sak 45/2021 og gjorde følgende vedtak:  
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport om byggeprosjekter til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene i rapportens pkt. 6.2.
3. Kommunestyret ber rådmannen om å ta kontakt med Skatteetaten om å bli med i tiltak

knyttet til fokusområdet «Mobilisering av prioriterte kommuner og fylkeskommuner»
(revisjonsrapporten side 64/65).

4. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om hvordan
anbefalingene er fulgt opp innen 21.11.2021.

Kommunedirektørens oppfølging 
Kommunedirektøren har i brev av 23.11.2021 gitt en tilbakemelding til kontrollutvalget om 
oppfølging av anbefalinger i rapportens punkt 6.2 (vedlegg). 

Vurdering 
Kommunedirektøren er i gang med etablering av en felles prosjektmetodikk som omfavner 
alle nye investeringsprosjekt innen bygg og anlegg. 
Prosjektmetodikken vil minimum inneholde underkulepunktene som revisor anbefaler i 
kulepunkt to. 
Orkland kommune har utarbeidet prosedyrer for oppfølging av og kontroll ved lønns- og 
arbeidsvilkår. Kommunen har inngått avtale om «Samarbeid mot arbeidslivskriminalitet» med 
Skatteetaten. 

Konklusjon 
Kommunedirektøren har kommet godt i gang med oppfølging av kommunestyrets vedtak. 
Utkast til prosjektmetodikk for investeringsprosjekter innen bygg og anlegg er planlagt 
gjennomført innen februar 2022. Presentasjon av metodikken for ledergruppen og 
hovedutvalg teknisk er planlagt henholdsvis i mars og mai 2022. 
På bakgrunn av at metodikken vil bli presentert og implementert i 2022 så vil det være 
hensiktsmessig at kontrollutvalget ber om en ny orientering om status på arbeidet med 
prosjektmetodikken før utvalget avslutter forvaltningsrevisjonen. 
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Forvaltningsrevisjonsrapport – byggeprosjekter 

Kommunestyrets vedtak  
Forvaltningsrevisjonsrapport – byggeprosjekter ble behandlet i kommunestyret den 23.06.2021. 

Kommunestyrets vedtak:  

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport om byggeprosjekter til orientering. 

2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene i rapportens pkt. 6.2.  

3. Kommunestyret ber rådmannen om å ta kontakt med Skatteetaten om å bli med i tiltak 

knyttet til fokusområdet «Mobilisering av prioriterte kommuner og fylkeskommuner» 

(revisjonsrapporten side 64/65).  

4. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om hvordan 

anbefalingene er fulgt opp innen 21.11.2021. 

Kommunedirektørens oppfølging av anbefalinger i forvaltningsrevisjonens rapport 

punkt 6.2.  
Revisor har utarbeidet følgende anbefalinger: 

• Rådmann bør oppdatere eller utarbeide et investeringsreglement/prosjektmodell for å sikre 

tilstrekkelig planlegging for alle investeringsprosjekt i kommunen.  

• Rådmann bør sørge for at det gis et tilstrekkelig beslutningsgrunnlag til politisk nivå ved 

investeringsprosjekter. Beslutningsgrunnlaget bør inneholde:  

o Behovsanalyse  

o Målsetninger og krav til prosjektet  

o Alternativvurderinger og nullpunktalternativet  

o Kostnadsramme  

o Økonomiske konsekvenser 

• Rådmann bør sikre at kommunen gjennomfører nødvendige tiltak til å påse at bestemmelser 

knyttet til lønns- og arbeidsvilkår etterleves i inngåtte kontrakter. 

Økonomireglement Orkland kommune  
De overordnede rammene og føringene for kommunens investeringsprosjekter og -beslutninger er 

fastsatt i Økonomireglement Orkland kommune vedtatt av kommunestyret den 16.12.2020.   

Økonomireglementet skal sikre at kommunen har en forsvarlig økonomiforvaltning innenfor de 

rammer som Lov om kommuner og fylkeskommuner av 22.06 2018 (Kommuneloven) med tilhørende 

forskrifter gir.  

Formålet med økonomireglementet er:  

• Å bidra til en effektiv og forsvarlig økonomiforvaltning i kommunen  

• Å bidra til en god økonomistyring  

• Å gi de folkevalgte et tilfredsstillende beslutningsgrunnlag.  

En kommune må inndele regnskap og budsjett i følgende deler:  

Årsregnskap/budsjett:  

• Bevilgningsregnskap/budsjett  

• Balanseregnskap  

Bevilgningsregnskap/budsjett består av:  
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• Driftsregnskap/budsjett

• Investeringsregnskap/budsjett

Som det fremgår av økonomireglementet skal dette oppstille føringer og prinsipper som skal sikre 

forsvarlig økonomiforvaltning i kommunen, etterlevelse av lovbestemte rammer samt gi de 

folkevalgte et tilfredsstillende beslutningsgrunnlag.  

Økonomireglementet fastsetter følgende økonomiske handlingsregler: 

• Netto driftsresultat skal være minimum 1,75 % av brutto driftsinntekter.

• Egenfinansiering av investeringer skal være minimum 20 % av brutto investeringer

• Langsiktig gjeld (eks pensjonsforpliktelser) skal være maks 100 % av brutto driftsinntekter

• Disposisjonsfond (fri egenkapital drift) skal være 5-10 % av brutto driftsinntekter.

Retningslinjer for delegering av budsjettmyndighet i investeringsbudsjettet fremgår av 

økonomireglementet punkt 4.4. Under dette punktet fremgår videre hvilke fullmakter som ligger til 

kommunestyret, til formannskap/hovedutvalg og til kommunedirektøren.  

Økonomireglementet gir klare rammer for beslutningsprosess og beslutningsmyndighet knyttet til 

kommunens økonomiske disposisjoner, herunder investeringsbeslutninger.  

Økonomireglementet inneholder også klare bestemmelser om rapportering og avslutning knyttet til 

kommunens investeringsprosjekter. For investeringsprosjekter skal framdriften og økonomiske 

forhold kommenteres. Investeringsprosjekter som er avsluttet skal fremlegges for politisk behandling 

i egen sak når disse har en kostnadsramme på 10 mill. kr eller mer, se vedlegg 1 økonomireglement 

Orkland kommune.  

I forvaltningsrevisjonens rapport anbefales at kommunedirektøren oppdaterer eller utarbeider et 

investeringsreglement/prosjektmodell for å sikre tilstrekkelig planlegging for alle 

investeringsprosjekter i kommunen. Kommunens økonomireglement angir klart hvor 

investeringsprosjekter skal vedtas, hvordan det skal rapporteres på disse og hvordan større 

investeringsprosjekter skal avsluttes. Kommunedirektørens vurdering er at det ikke er behov for 

endringer eller tillegg knyttet til kommunens økonomireglement for å ivareta de formelle forholdene 

knyttet til investeringsprosjekter.  

Kommunedirektøren har derfor valgt å fokusere på kommunens arbeid og forberedelse fra ide til 

beslutning av investeringsprosjekt, dette for å sikre tilstrekkelig planlegging og tilstrekkelig 

beslutningsgrunnlag for politisk avgjørelse av nye investeringsprosjekter.  

Modell for planlegging og beslutningsgrunnlag for nye investeringsprosjekter 
Ideer og behov knyttet til nye investeringsprosjekter innen bygg og anlegg kan ha mange forskjellige 

utgangspunkt. De fleste større byggeprosjekter blir nok initiert på bakgrunn av behov i de 

kommunale tjenesteområdene våre, dette kan være skole, barnehage, eldreomsorg eller 

omsorgsboliger for å nevne noen. På disse områdene vil kjennskap til utvikling i befolkningens 

sammensetning og behov, være det viktigste grunnlaget for vurdering av behov, vi har i dag for 

eksempel kunnskap om at tallet på elever i skolene vil gå ned, mens en større del av befolkningen vil 

være eldre mennesker med små eller store omsorgsbehov. Andre ganger kan det være behov og 

ønsker som i mindre grad er direkte knyttet til tjenestetilbudet, men som har andre verdier for 

kommunen og våre innbyggere, dette kan være relatert til idrett, kultur eller lignende. Noen prosjekt 

initieres også mer direkte fra politisk nivå. Kommunedirektøren er i gang med etablering av en felles 

prosjektmetodikk i Orkland kommune som omfavner alle nye investeringsprosjekt innen bygg og 

anlegg, uavhengig av hvilket initiativ som ligger bak dette. Prosjektmetodikken skal sikre en ensartet 
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planlegging og behandling, med klare utredningskrav og beslutningspunkter som gir et solid og 

pålitelig beslutningsgrunnlag for politisk vedtak.  

Orkland kommune har en rutinebeskrivelse for gjennomføring av investeringsprosjekter innen bygg 

og anlegg, se vedlegg 2. Denne rutinen vil bli lagt til grunn for prosjektmetodikken med de tillegg og 

presiseringer som er nødvendig.  

Valg av prosjektmetodikk  
Orkland kommune har nettopp blitt til som følge av at Meldal, Agdenes, Orkdal og deler av Snillfjord 

kommune slo seg sammen. Sammenslåingsprosessen var et stort og krevende prosjekt som strak seg 

over svært lang tid. For gjennomføring av sammenslåingen var det derfor ønskelig med en god 

prosjektmetodikk i bunnen. Valget falt på Digitaliseringsdirektoratets Prosjektveiviser. Det ble 

gjennomført opplæring og kursing knyttet til prosjektmetodikken for mange ledere og ansatte i 

kommunen. På denne bakgrunn ønsker vi å benytte samme prosjektmetodikk i bunnen for 

gjennomføring av nye investeringsprosjekt innen bygg og anlegg.  

 

Oversikt over prosjektveiviseren og verktøy knyttet til denne: https://www.prosjektveiviseren.no/  

Denne metodikken skal benyttes i prosjekt med noe størrelse. Det er viktig at metodikken blir 

tilpasset prosjektenes behov samt at metodikken blir forankret og kjent i organisasjonen. Det er en 

gruppe som vil arbeide med å konkretisere hvilke vurderinger og beslutninger som skal ligge i hver 

fase, samt hvilke verktøy som skal benyttes ved utredning og hvilken dokumentasjon som skal legges 

som beslutningsgrunnlag.  

Det er viktig at de som har roller inn i våre investeringsprosjekter også er de som setter rammene for 

dette arbeidet. Arbeidsgruppen består derfor av prosjektleder bygg, enhetsleder tekniske tjenester, 

representant fra økonomiavdelingen og fra plan og byggesak. Gruppen kan knytte til seg ansatte med 

annen kompetanse som kan være nyttig, for eksempel innen IT, anskaffelser eller annet.  

Prosjektmetodikken vil minimum inneholde krav til:  

o Behovsanalyse  

o Målsetninger og krav til prosjektet  

o Alternativvurderinger og nullpunktalternativet  

o Kostnadsramme  

o Økonomiske konsekvenser 

Det er satt opp en foreløpig plan for å etablere og implementere prosjektmetodikken:    

• Utkast til prosjektmetodikk for investeringsprosjekter bygg og anlegg - januar/februar  
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• Presentasjon for Orkland kommunes ledergruppe – mars  

• Presentasjon av arbeidsmetodikken i investeringsprosjekter for hovedutvalg teknisk – mai 

2022 

Det kan være behov for justering av fremdriftsplan og hvilke administrative og politiske organ 

prosjektmetodikken presenteres i.  

Oppfølging og kontroll lønns- og arbeidsvilkår  
Orkland kommune gjennomfører offentlige anskaffelser på bakgrunn av sin anskaffelsesstrategi, 

vedlegg 3.  Kommunen har og besluttet å følge seriøsitetsbestemmelsene for bygg- og 

anleggskontrakter. Krav til oppdragsgiver og kontraktsvilkår knyttet til oppfølging av lønns- og 

arbeidsvilkår ligger i konkurransegrunnlag og kontrakter knyttet til bygg- og anleggsanskaffelser.  

Det fastsatte prinsippet i kommunen er at vi skal benytte DIFI/DFØ sine maler og prosedyrer der vi 

ikke har utviklet eget for Orkland enda. Orkland kommune har utarbeidet prosedyre for oppfølging 

av og kontroll ved lønns- og arbeidsvilkår, vedlegg 4 og skal benytte DFØ sitt risikostyringsverktøy for 

lønns- og arbeidsvilkår: https://anskaffelser.no/nb/verktoy/analyseverktoy/risikostyringsverktoy-

lonns-og-arbeidsvilkar  

Forvaltningsrevisjonens gjennomgang knyttet til kommunens oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår, 

viser at våre rutiner og praksis knyttet til dette ikke er godt nok implementert og kjent for 

prosjektlederne som skal stå for oppfølgingen. Dette har vært tema i dialog med prosjektlederne 

etter forvaltningsrevisjonens rapport.  

Orkland kommune vil gjennomgå sine rutiner for oppfølging og de verktøy som benyttes og vil 

gjennom samarbeidet med skatteetaten få råd til forbedringer av våre prosedyrer og 

kompetanseheving til våre prosjektledere. Det planlegges en workshop med kommunens 

prosjektledere og eventuelt andre som tar del i kontroll og kontraktsoppfølging. Denne vil bli 

gjennomført etter at samarbeidet med skatteetaten er kommet godt i gang, slik at vi kan bygge på 

råd og veiledning fra skatteetaten ved gjennomføringen.   

Det er utarbeidet sjekkliste – Omforente Seriøsitetsbestemmelser for bygg- og anleggskontrakter, 

vedlegg 5, denne ble lagt tilgjengelig på Anskaffelser.no i august, og vil bli benyttet sammen med vår 

prosedyre for kontroll i alle nye bygg- og anleggsprosjekter.    

Kommunedirektørens oppfølging av kommunestyrets vedtakets punkt 3, kontakt med 

Skatteetaten:  
Kommunedirektøren med flere fra administrasjonen hadde den 19. august møte med skatteetaten 

for en gjennomgang knyttet til samarbeid mot Arbeidslivskriminalitet. Orkland kommune opplevde 

dette som et konstruktivt møte med fokus på praktisk samarbeid og kompetanseutveksling. Som 

følge av dette møtet ble det inngått avtale om Samarbeid mot arbeidslivskriminalitet mellom 

Skatteetaten og Orkland kommune.     

Formålet med avtalen er et løpende samarbeid for å utvikle og forsterke effekter av 
partenes tiltak mot arbeidslivskriminalitet innen skatte- og avgiftsområdet. Målet med 
samarbeidet er å hindre at kommune inngår avtaler og kontrakter med useriøse og 
kriminelle aktører. Samarbeidet fokuserer på tre viktige faktorer for å forhindre 
arbeidslivskriminalitet:  
 

• Vit hvem du handler med 

• Vit hvem som utfører jobben 

9

https://anskaffelser.no/nb/verktoy/analyseverktoy/risikostyringsverktoy-lonns-og-arbeidsvilkar
https://anskaffelser.no/nb/verktoy/analyseverktoy/risikostyringsverktoy-lonns-og-arbeidsvilkar


• Vit hvem du betaler til 
 
For Orkland kommune ønsker vi at avtalen skal bidra til å styrke oss som innkjøper og 
byggherre. Skatteetaten vil bidra med veiledning og kompetanseheving samt veiledning for 
gjennomføring av kontrollarbeidet. Vedlagt ligger presentasjon fra skatteetaten i forhold til 
samarbeidet, vedlegg 6.  
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Selvkostfond på avløp Meldal kommune - orientering til 
kontrollutvalget  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Orkland kommune 07.12.2021 45/21 
 
Saksbehandler Eva J. Bekkavik 
Arkivkode FE - 216 
Arkivsaknr 20/427 - 20 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelsen til orientering. 
 
Vedlegg 
Orientering til kontrollutvalget - selvkostfond 
 
Saksopplysninger 
På kontrollutvalgets møte 21. september 2021 ble det under sak 26/21 Forenklet 
etterlevelseskontroll - selvkostområdet, vedtatt å be kommunedirektøren om en orientering 
om selvkostfondet på avløp for Meldal kommune. 
 
Kontrollutvalget fattet enstemmig følgende vedtak i punkt 2: 
Kontrollutvalget ber kommunediretøren om en orientering om hvordan selvkostfondet på 
avløp for Meldal kommune blir/er håndtert, orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 
07.12.2021. 
 
Kontrollutvalgets sekretariat har i brev av 23.09.2021 bedt kommunedirektøren om å gi 
kontrollutvalget en orientering om selvkostfondet på avløp for Meldal kommune. 
 
Konklusjon 
Kontrollutvalgets sekretariat viser til kommunedirektørenss 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.: 20/427-19     

Oppgis ved alle henvendelser  
Vår dato: 23.09.2021 

 

 
 
 
 

Orientering til kontrollutvalget - selvkostfond  
På kontrollutvalgets møte 21. september 2021 ble det under sak 26/21 Forenklet 
etterlevelseskontroll - selvkostområdet, vedtatt å be kommunedirektøren om en orientering 
om selvkostfondet på avløp for Meldal kommune. 
 
Kontrollutvalget fattet enstemmig følgende vedtak i punkt 2: 
Kontrollutvalget ber kommunediretøren om en orientering om hvordan selvkostfondet på 
avløp for Meldal kommune blir/er håndtert, orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 
07.12.2021. 
 
 
Under henvisning til kontrollutvalgets vedtak i sak 26/21, ber vi herved om at 
kommunedirektøren i Orkland kommune orienterer på kontrollutvalgets møte 07.12.2021 
 
 
 
 
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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Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon av Orkland Energi 
Holding AS - prosjektplan  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Orkland kommune 07.12.2021 46/21 
 
Saksbehandler Eva J. Bekkavik 
Arkivkode FE - 037, TI - &58 
Arkivsaknr 21/272 - 3 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget slutter seg til problemstillingene, leveringstidspunkt og ressursrammen 
revisjonen har foreslått i prosjektplanen. 
 
Vedlegg 
Prosjektplan 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget og kommunestyret har gjennom utarbeidelsen og vedtak av plan for 
eierskapskontroll 2021-2024 og plan for forvaltningsrevisjon 2020 - 2024 for Orkland 
kommune, lagt premissene for eierskapskontroller og forvaltningsrevisjonsarbeidet ut 2024.   
 
På kontrollutvalgets møte 21. september 2021 bestilte utvalget en eierskapskontroll og 
forvaltningsrevisjon av Orkland Energi Holdning AS. 
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak i sak 29/21 
1. Kontrollutvalget viser til plan for eierskapskontroll 2021-2024 og plan for 

forvaltningsrevisjon 2020–2024 og bestiller en eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon 
av Orkland Energi Holding AS. 

2. Prosjektplan med ressursramme og tidspunkt for ferdig rapport oversendes 
kontrollutvalgets sekretariat innen 24.11.2021 og legges frem for kontrollutvalget på 
utvalgets møte 07.12.2021.  

3. Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget. 
 
 
Revisjon Midt-Norge SA har utarbeidet følgende problemstilling for eierskapskontrollen: 
1. Utøver Orkland kommune eierskapet i Orkland Energi Holding AS i tråd med prinsipper 

for god eierstyring? 
 
Revisjon Midt-Norge SA har utarbeidet følgende problemstillinger for forvaltningsrevisjonen: 
1. Er Orkland kommune sine interesser ivaretatt i selskapsomdannelser siden 2016 og fram 

til i dag? 
2. Er selskapsomdannelsene i Orkland Energi AS håndtert innenfor reglene for habilitet? 
3. Skjer transaksjoner mellom kommunen og konsernet til markedsmessige vilkår? 
4. Er det etablert en hensiktsmessig rapportering mellom mor- og datterselskap? 
 
Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon av Orkland Energi Holding AS gjennomføres med et 
timeforbruk på inntil 340 timer.  
Levering av endelig rapport til kontrollutvalgets sekretariat er 15.09.2022. Rapporten kan da 
behandles på kontrollutvalgets møte i oktober og på kommunestyrets møte i november eller 
desember. 
 
Oppdragsansvarlig revisor Margrete Haugum vil orientere om problemstillinger og 
gjennomføring av eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon på kontrollutvalgets møtet  
7. desember. Kontrollutvalget må da benytte anledningen til å stille spørsmål, samt å gi 
innspill til eventuelle endringer og/eller tillegg. 
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Vurdering 
Sekretariatet er av den oppfatning at spørsmålet kontrollutvalget formulert i sin bestilling til 
revisjonen fanges opp av revisors forslag til problemstillinger. 
 
Konklusjon 
Kontrollutvalgets sekretariat anbefaler at kontrollutvalget slutter seg til problemstillingene, 
leveringstidspunkt og ressursrammen revisjonen har foreslått i prosjektplanen. 
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EIERSKAPSKONTROLLL OG FORVALTNINGSREVISJON 

ORKLAND ENERGI HOLDING AS 

PROSJEKTPLAN 

 

 
 
 
 
 

Orkland kommune 

November 2021 

Prosjekt-ID  
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1 SAMMENDRAG AV PROSJEKTPLAN 
 

Problemstilling 1. Utøver Orkland kommune eierskapet i Orkland Energi 

Holding AS i tråd med prinsipper for god eierstyring? 

2. Er Orkland kommune sine interesser ivaretatt i 

selskapsomdannelser siden 2016 og fram til i dag? 

3. Er selskapsomdannelsene i Orkland Energi AS 

håndtert innenfor reglene for habilitet? 

4. Skjer transaksjoner mellom kommunen og konsernet 

til markedsmessige vilkår? 

5. Er det etablert en hensiktsmessig rapportering 

mellom mor- og datterselskap? 

Kilder til kriterier  Aksjeloven 

 Kommuneloven  

 Energiloven  

 KS sine anbefalinger for god eierstyring 

 Norsk utvalg for eierstyring (NUES) 

Metode Protokoller og saksframstillinger. Regnskapsdata. Avtaler. 

Intervjuer.  

Tidsplan  340 antall timer 

 Leveres sekretær 15.09.2022 

Prosjektteam Oppdragsansvarlig revisor: Margrete Haugum 

mha@revisjonmidtnorge.no  

Prosjektmedarbeider: Thomas Furunes 

thomas.furunes@revisjonmidtnorge.no  

Styringsgruppe: 

 Tor-Arne Stubbe 

 Johannes Nestvold  

Eventuelt ekstern bistand 

Uavhengighetserklæring Ingen av de involverte revisorer vil få habilitetsproblemer ved 

gjennomføringen av prosjektet.  
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Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors 

uavhengighetserklæring er vedlagt prosjektplanen.  

Kontaktperson i Orkland 

kommune 

Ordfører 

Kontaktperson Orkland 

Energi Holding AS 

Styreleder eller den styreleder utpeker  
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2 MANDAT 
I dette kapittelet vil bestillingen bli utdypet og bakgrunnsinformasjon for prosjektet 

gjennomgått.  

2.1 Bestilling 
Kontrollutvalget i Orkland kommune bestilte en eierskapskontroll og en forvaltningsrevisjon av 

Orkland Energi Holding AS (21.09.2021, sak 29/21). Eierskapskontrollen er en del av plan for 

eierskapskontroll og forvaltningsrevisjonen av Orkland Energi Holding AS er en del av plan for 

forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalget fattet følgende vedtak: 

1. Kontrollutvalget viser til plan for eierskapskontroll 2021-2024 og plan for forvaltnings-

revisjon 2020–2024 og bestiller en eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon av 

Orkland Energi Holding AS.  

2. Prosjektplan med ressursramme og tidspunkt for ferdig rapport oversendes 

kontrollutvalgets sekretariat innen 24.11.2021 og legges frem for kontrollutvalget på 

utvalgets møte 07.12.2021.  

3. Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget 

Revisjon Midt-Norge SA var til stede i møtet og orienterte om hvordan en eierskapskontroll og 

forvaltningsrevisjon kan legges opp. Fra behandlingen av saken går det fram at kontrollutvalget 

ønsket en innretning på prosjektet slik som revisor orienterte om i møtet. 

2.2 Bakgrunnsinformasjon 
På selskapets hjemmesider står det at Orkland Energi har gjennom mer enn 100 år vært en 

viktig bidragsyter til utvikling av den lokale energiforsyningen med vannkraft, strømnett og 

fjernvarme. I dag er selskapet organisert som et konsern med et holdingselskap, og hel- eller 

deleide selskaper som ivaretar driften av det enkelte forretningsområdene. Orkland Energi 

Holding AS (OEH) er et aksjeselskap som er heleid av Orkland kommune. Holdingselskapet 

ble stiftet i 2016 og har fem datterselskap. Ingen av disse selskapene er nettselskap. 

 Orkland Energi Varme AS (heleid av OEH) 

o Formål: Utvikling og utbygging av fjern- og nærvarmenett, samt foredling, 

produksjon og distribusjon av varme og kjøling. Selskapet kan engasjere seg i 

annen tilknyttet virksomhet, herunder delta helt eller delvis i andre selskaper 

med lignende formål ved aksjekjøp eller på annen måte. 

 Orkland Klima- og kuldeteknikk (OEH 60 %, Laksøyen Eiendom AS 40 %) 

o Formål: Yte tekniske tjenester og salg av energi- og inneklimarelaterte 

produkter samt det som står i naturlig forbindelse med dette.  
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 Orkland Energi AS (heleid av OEH)1 

o Formål: Salg av kraft, samt annen virksomhet og tjenester tilknyttet dette. 

Virksomheten kan også drives i samarbeid med, eller ved deltakelse i, andre 

foretak med tilsvarende eller lignende formål. 

 Orkland Energi Eiendom AS (heleid av OEH)  

o Formål: Investeringsvirksomhet, eie aksjer i andre selskaper, investere i fast 

eiendom eller alt som står i forbindelse med dette. 

 Orkland Energi Produksjon AS (heleid av OEH) 

o Formål: Produksjon og omsetning av energi, samt annen virksomhet og 

tjenester tilknyttet dette. Selskapet skal drives på sunn forretningsmessig basis 

med vekt på langsiktig verdiskapning og med fokus på miljøvennlig 

ressursutnyttelse. Virksomheten kan også drives i samarbeid med, eller ved 

deltakelse i, andre foretak med tilsvarende eller lignende  

OEH sitt vedtektsfestede formål er: 

Selv, gjennom hel- eller deleide selskaper eller ved å samarbeide med andre selskaper, 

å forestå investeringsvirksomhet, herunder investering i aksjer, obligasjoner, selskaps-

andeler, utlånsvirksomhet, fast eiendom og annen virksomhet beslektet med dette.  

I tabellen under vises noen sentrale nøkkeltall for selskapene i konsernet. 

Tabell 1. Økonomiske nøkkeltall for selskapene i konsernet i 2020, tall i 1000 

Selskap Omsetning Driftsresultat Egenkapitalandel 

Orkland Energi Holding AS 3 540 -203 55,3 

Orkland Energi AS (Kraftriket AS avd 
Orkland) 

28 628 2 532 50,7 

Orkland Energi Produksjon AS 1 171 -1 297 94,9 

Orkland Energi Eiendom AS 1 928 347 79,3 

Orkland Energi Varme AS 9 230 949 36,9 

Orkland Klima- og kuldeteknikk 18 598 -4 574 -16,6 

 

Bakgrunnen for opprettelsen av et holdingselskap er endringer i energiloven. I 2016 ble det 

vedtatt endringer i energiloven (LOV-1990-06-29-50) som innebærer at det må opprettes et 

 

1 Orkland Energi AS har besluttet fusjon med Kraftriket AS 01.11.2021. 
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selskapsmessig og funksjonelt skille for nettselskaper. Selskapsmessig skille innebærer etter 

§ 4-6 at nettvirksomheten skal skilles fra virksomhet innen produksjon eller omsetning av 

elektrisk energi. Virksomhetene skal være organisert i selvstendige juridiske enheter.  

Energiselskapene måtte da splitte opp virksomheten som var samlet i det gamle 

energiselskapet og etablere selvstendige juridiske enheter for nett og energiproduksjon. For 

kommunen som eier innebærer dette at kommunen er eier av holdingselskapet og har et 

indirekte eierskap til nett, energiproduksjon og annen virksomhet.  

Den 23.06.2021 er det publisert på www.montelnews.com/no/news/1232537/orkland-energi-

går-inn-i-kraftriket at Orkland Energi går inn i Kraftriket AS. I artikkelen går det fram at Orkland 

Energi AS fortsatt vil markedsføre seg lokalt til Kraftriket Orkland og Trøndelag-konsernet vil 

også gå inn på eiersiden i Kraftriket. Orkland Energi blir det åttende energiselskapet som 

fusjonerer sitt strømselskap inn i Kraftriket.  

Kraftriket AS er stiftet i 1995 og har hovedkontor på Hønefoss. Styreleder er Anders Johan 

Kvamme og daglig leder er Ørjan Bøyum. 

I Brønnøysundregistrene er fusjonen registrert 01.11.2021.  
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3 PROSJEKTDESIGN 
 

3.1 Avgrensing 
I eierskapskontrollen vektlegges både kommunens direkte eierskap i Orkland Energi Holding 

AS og det indirekte eierskapet til datterselskapene. Revisjonen avgrenses til de selskapene 

hvor revisor har innsyn, altså selskaper som er heleid av kommunen. I utgangspunktet 

undersøker revisor perioden fra 2019 og fram til i dag. Når det gjelder selskapsomdannelser 

inkluderes prosessene omkring oppdelingen av selskapet som følge av endringene i energi-

loven. Denne selskapsomdannelsen skjedde i 2016. I disse selskapsomdannelsene avgrenses 

revisjonen til å omfatte habilitetsspørsmål og ivaretakelse av kommunens interesser. 

3.2 Problemstillinger 
Revisjonen har utarbeidet følgende problemstilling for eierskapskontrollen og 

forvaltningsrevisjon av Orkland Energi Holding AS.  

1. Utøver Orkland kommune eierskapet i Orkland Energi Holding AS i tråd med prinsipper 

for god eierstyring? 

Forvaltningsrevisjon av Orkland Energi Holding AS 

2. Er Orkland kommune sine interesser ivaretatt i selskapsomdannelser siden 2016 og 

fram til i dag? 

3. Er selskapsomdannelsene i Orkland Energi AS håndtert innenfor reglene for habilitet? 

4. Skjer transaksjoner mellom kommunen og konsernet til markedsmessige vilkår? 

5. Er det etablert en hensiktsmessig rapportering mellom mor- og datterselskap? 

 

Eierskapskontroll 

Eierskapskontrollen handler om hvordan Orkland kommune utøver eierskapet i Orkland Energi 

Holding AS og det indirekte eierskapet i datterselskapene. En eierskapskontroll kan omfatte 

ulike forhold og revisjonen vil vektlegges styringsdokumenter slik som vedtekter, eierskaps-

melding og lignende. Videre vektlegges forhold omkring representasjon i generalforsamling og 

gjennomføring av generalforsamlinger og eventuelle eiermøter. I dette inngår forhold omkring 

valg av styret. 
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Ivaretakelse av interesser 

Tidligere da kommunen eide selskapet og all virksomhet var samlet, hadde kommunen en 

motivasjon for å eie selskapet. Orkland kommune får utbytte fra selskapet som kommer 

kommunen til gode. Denne problemstillingen undersøker hvordan kommunen har sikret seg at 

kommunens interesser blir ivaretatt for eksempel gjennom vedtekter, aksjonæravtaler eller 

annet avtaleverk.  

Habilitet 

I denne problemstillingen undersøkes det om prosessene og beslutningene i forbindelse med 

selskapsomdanning har foregått i tråd med reglene for habilitet og om det har oppstått uheldige 

rolleblandinger mellom selskaper og personer. Når et selskap splittes opp kan det lett oppstå 

uheldige sammensetninger av roller som kan utfordre habilitet. Dette handler om hvem som 

sitter med hvilket informasjonsgrunnlag og deltar i beslutninger. 

Transaksjoner til markedsmessige vilkår 

Denne problemstillingen omfatter transaksjoner mellom kommunen og morselskapet og 

mellom mor- og datterselskap. Aksjelovens §3-9 regulerer konserninterne transaksjoner. Dette 

omfatter at transaksjonene skal skje på vanlige forretningsmessige vilkår og prinsipper, og at 

vesentlig avtaler mellom konsernselskap skal være skriftlig. Den samme paragrafen har også 

regler for utbytte og konsernbidrag mellomkonsernselskaper.  

Rapportering 

Rapporteringen fra et selskap til eier har blitt mindre formell etter at kravet til utarbeidelse av 

årsberetning falt bort med virkning fra regnskapsåret 2017 for små foretak. Orkland Energi 

Holding og flere av datterselskapene kommer inn under reglene for små foretak som er 

oppfylling av to av disse tre kriteriene; salgsinntekt 70 millioner, balansesum 35 millioner eller 

gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret 50 årsverk. Selv om det utarbeides en 

årsberetning, kan den gi sparsomt med opplysninger. Revisjonen vil undersøke nærmere 

forholdene omkring rapportering. Da energiselskapet ble splittet opp som følge av kravene i 

energiloven, fikk kommunen et indirekte eierskap til datterselskapene hvor det aller meste av 

virksomheten foregår. Det er da styret i morselskapet som utøver eierskapet i datter-

selskapene, som kan sette krav til rapporteringen og få rapport. 
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3.3 Kilder til kriterier 
Aktuelle kilder til revisjonskriterier er: 

 Aksjeloven 

 Kommuneloven  

 Energiloven  

 KS sine anbefalinger for god eierstyring 

 Norsk utvalg for eierstyring (NUES) 

3.4 Metoder for innsamling av data 
Det er aktuelt å samle inn formelle dokumenter fra selskapene i konsernet, slik som vedtekter 

og protokoller fra generalforsamlinger, samt styreprotokoller fra selskaper hvor revisor har 

innsyn. I utgangspunktet hentes det ut protokoller for 2019 og framover. For å dekke opp 

selskapsomdannelsene fra 2016 vil disse protokollene spesielt bli etterspurt. Med grunnlag i 

protokollene er det aktuelt å etterspørre bestemte saker som revisor ønsker å se nærmere på.  

Protokollen fra generalforsamlingen 23.06.2021 viser at hele kommunestyret er eier-

representant. Revisor vil her i dialog med ordfører vurdere hvordan datainnsamling fra eier-

representanten skal gjennomføres. Eksempelvis kan det være aktuelt å bruke et 

spørreskjema.  

Revisjonen vil også hente ut regnskapsdata fra kommunen, morselskapet og de datter-

selskapene hvor revisor har innsyn.  

Det vil bli gjennomført intervju med styret i morselskapet og daglig leder. Underveis blir det 

vurdert om det er behov for å intervjue styret i datterselskap og daglig leder i datterselskap.  

 

Steinkjer 22.11.2021 

 

 

Margrete Haugum 

Oppdragsansvarlig revisor 
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KILDER 
 

www.montelnews.com/no/news/1232537/orkland-energi-går-inn-i-kraftriket 

Energiloven 

Aksjeloven 
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VEDLEGG 1: UAVHENGIGHETSERKLÆRING 
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Hovedkontor: Brugata 2, Steinkjer 

Tlf. 907 30 300 - www.revisjonmidtnorge.no 
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Revisjonsstrategi - orientering fra revisor  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Orkland kommune 07.12.2021 47/21 
 
Saksbehandler Eva J. Bekkavik 
Arkivkode FE - 216 
Arkivsaknr 21/279 - 3 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering. 
Kontrollutvalget har ingen merknader til oppdragsansvarlig revisors vurdering av egen 
uavhengighet. 
 
Vedlegg 
Oppdragsansvarlig revisors uavhengighet 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget skal påse at kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte. 
(Kommuneloven § 23-2), samt holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet (forskrift om 
kontrollutvalg og revisjon § 3). 
Kontrollutvalgets sekretariat har i den anledning bedt oppdragsansvarlig revisor for Orkland 
kommune om å orientere om planleggingen av revisjonsarbeidet for 2021 og den løpende 
revisjonen så langt i året.  
Kontrollutvalget vil på denne måten både ha mulighet til å følge opp det arbeidet som gjøres, 
forsikre seg om at revisjonen fungerer på en betryggende måte og gi innspill til revisor i 
videre arbeid.  
 
Kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres forenklet etterlevelseskontroll av forvaltningen 
jf. kommuneloven § 24-9.  
Revisors etterlevelseskontroll skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering (ROV), 
som skal legges fram for kontrollutvalget. Revisor vil presentere sine risiko- og 
vesentlighetsvurderinger direkte i møtet. 
 
Revisors vandel 
Det er satt krav om vandelsattest for den som er ansvarlig for revisjonsoppdraget i en 
kommune (Kommuneloven § 24-4). For registrerte og statsautoriserte revisorer vil vandel 
normalt være kontrollert av finanstilsynet ifm. innvilget autorisasjon. 
Bekreftelse på revisors vandel er gitt av Revisjon Midt-Norge SA.  
 
Revisors uavhengighet  
Revisor har plikt til løpende å foreta en vurdering av egen uavhengighet (forskrift om 
kontrollutvalg og revisjon § 19).  Oppdragsansvarlig revisor skal hvert år avgi en skriftlig 
egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. 
Det er gitt begrensninger for alle som deltar i revisjonen av en kommune når det gjelder 
andre ansettelsesforhold, styreverv, interessekonflikter og rådgivningstjenester (forskrift om 
kontrollutvalg og revisjon §§ 16 - 18).  
Oppdragsansvarlig revisor for Orkland kommune har vurdert sin uavhengighet (vedlegg). 
 
Kontrollutvalgets sekretariat viser for øvrig til revisors orientering i møtet. 
 
Konklusjon 
Bekreftelse på vandel (politiattest) er mottatt av sekretariatet. 
Kontrollutvalgets sekretariat viser til revisors orientering i møtet og anbefaler kontrollutvalget 
å ta redegjørelsen, samt revisors vurdering av egen uavhengighet til orientering. 
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Vurdering av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet for 
Orkland kommune 
 
Innledning 
Ifølge kommuneloven § 24-4 skal revisor være uavhengig og ha god vandel. Nærmere krav til revisors 
uavhengighet og vandel følger av forskrift om kontrollutvalg og revisjon §§ 16-19. 
 
Kravene til uavhengighet og objektivitet gjelder for alle som utfører revisjon for kommunen, herunder 
regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. Dette omfatter både oppdragsansvarlig 
revisor, medarbeidere på oppdraget og eventuelt andre som er engasjert på oppdraget.  
 
Revisjon Midt-Norge SA har et kvalitetskontrollsystem i samsvar med internasjonal standard for 
kvalitetskontroll (ISQC 1). Kvalitetskontrollsystemet omfatter dokumenterte retningslinjer og rutiner for 
etterlevelse av etiske krav, faglige standarder og krav i gjeldende lovgivning og annen regulering. Som 
en del av kvalitetskontrollsystemet har vi rutiner for å følge opp og sikre at revisjonsteamet har 
tilstrekkelig uavhengighet. 
 
Ifølge kontrollutvalgs- og revisjonsforskriften § 19 skal oppdragsansvarlig revisor hvert år, og ellers 
ved behov, gi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. Denne 
egenvurderingen følger nedenfor. 
 

Oppdragsansvarlig revisors vurdering av uavhengighet  
Forskriftskrav: Oppdragsansvarlig revisors egenvurdering: 

Overordnet krav til 
uavhengighet (§ 16) 

Undertegnede bekrefter at det ikke foreligger spesielle forhold som er egnet til å 
svekke tilliten til revisors uavhengighet og objektivitet. 

Tilknytning til den 
reviderte virksomheten 
(§ 17) 

Undertegnede har ikke selv eller nærstående som har en slik tilknytning til den 
reviderte eller kontrollerte virksomheten eller virksomhetens ansatte eller tillitsmenn at 
den er egnet til å svekke revisorens uavhengighet og objektivitet.  

Stillinger i kommunen (§ 
18 a) 

Undertegnede har ikke stillinger eller verv i kommunen. 

Stillinger i virksomhet (§ 
18 b) 

Undertegnende har ikke andre stillinger i en virksomhet som kommunen deltar i eller 
er eier av, utover at Revisjon Midt-Norge SA utfører revisjon og er organisert som et 
samvirkeforetak. 

Medlem av styrende 
organer (§ 18 c) 

Undertegnede er ikke medlem av styrende organer i virksomhet som kommunen 
deltar i eller er eier av, utover at Revisjon Midt-Norge SA utfører revisjon og er 
organisert som et samvirkeforetak. 

Deltakelse eller 
funksjoner i annen 
virksomhet (§ 18 d) 

Undertegnede deltar ikke i, eller har funksjoner i en annen virksomhet, som kan 
medføre at revisors interesser kommer i konflikt med interessene til kommunen, eller 
på annen måte er egnet til å svekke tilliten til revisor. 

Bidrar til forbedring 
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Forskriftskrav: Oppdragsansvarlig revisors egenvurdering: 

Rådgivning eller andre 
tjenester (§ 18 e) 

Før slike tjenester gjør undertegnede en vurdering av rådgivningens eller tjenestens 
art med hensyn til revisors uavhengighet og objektivitet. Dersom vurderingen 
konkluderer med at utøvelse av slik tjeneste kommer i konflikt med kontrollutvalgs- og 
revisjonsforskriften § 18 e, utfører vi ikke tjenesten. Revisor vurderer hvert enkelt 
tilfelle særskilt. 

Revisor besvarer løpende spørsmål/henvendelser som er å betrakte som veiledning 
og bistand og ikke revisjon. Undertegnede er bevisst på at også slik veiledning må 
skje med varsomhet og på en måte som ikke binder opp revisors senere revisjons- og 
kontrollvurderinger.  

Undertegnede har ikke ytet rådgivnings- eller andre tjenester overfor Orkland 
kommune som kommer i konflikt med denne bestemmelsen. 

Tjenester under 
kommunens egne 
ledelses- og 
kontrolloppgaver 
(§ 18 f) 

Undertegnede har ikke ytet tjenester overfor Orkland kommune som hører inn under 
kommunens egne ledelses- og kontrolloppgaver. 

Fullmektig for den 
revisjonspliktige 
(§ 18 g) 

Undertegnede opptrer ikke som fullmektig for Orkland kommune. 

 

 

Brekstad, 09.09.2021 
 
 
Monica Nordvik Larsen 
Oppdragsansvarlig revisor 
 
Revisjon Midt-Norge SA 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur 

77



       
Oppfølging av politiske vedtak i Orkland kommune  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Orkland kommune 07.12.2021 48/21 
 
Saksbehandler Eva J. Bekkavik 
Arkivkode FE - 033 
Arkivsaknr 20/306 - 11 
 
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 
Saker for videre oppfølging 
Kommunestyret 24.11.2021 
Kommunestyre 27.10.2021 
Formannskap 01.12.2021 
Formannskap 17.11.2021 
Hovedutvalg Forvaltning 10.11.2021 
Hovedutvalg helse og mestring 10.11.2021 
Hovedutvalg kultur, idrett og folkehelse 10.11.2021 
Hovedutvalg Oppvekst 10.11.2021 
Hovedutvalg Teknikk 10.11.2021 
 
Saksopplysninger 
I henhold til bestemmelsene om kontroll og tilsyn i kommuneloven skal kontrollutvalget føre 
tilsyn med den kommunale forvaltningen på kommunestyrets vegne. Videre går det i forskrift 
om kontrollutvalg frem at kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets vedtak i tilknytning til 
behandlingen av regnskapet, revisjonsberetningen eller forvaltningsrevisjonsrapporter blir 
fulgt opp.  
 
I tråd med kontrollutvalgets vedtak i sak 05/20 Kontrollutvalgets arbeidsform, legger 
kontrollutvalgets sekretariat frem kopi av sakslistene fra møtene i utvalgene som er avholdt 
etter utsending av sakspapirer til kontrollutvalget møte 26.10.2021. Kontrollutvalgets 
sekretariat tar høyde for gjennomgang av disse sakene i møtet.  
Formannskapets møte 03.11.2021 er avlyst. 
 
Det er ikke lagt inn nye saker i oppfølgingslisten. 
 
Kontrollutvalget har fordelt oppfølging av utvalgene på følgende måte: 
Kommunestyret: Aud Inger, Espen, Grethe 
Formannskap: Espen, Grethe 
Hovedutvalg forvaltning: Espen 
Hovedutvalg helse og mestring: Grethe 
Hovedutvalg kultur, idrett og folkehelse: Espen, Aud Inger 
Hovedutvalg oppvekst: Grethe 
Hovedutvalg teknikk: Finn 
 
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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Saker for videre oppfølging: 
 
På bakgrunn av gjennomgang av aktuelle saker i perioden 20.10.2021 – 30.11.2021, foreslår 
kontrollutvalgets sekretariat at følgende saker videreføres til oppfølging:  

Kontrollutvalget i Orkland kommune – saker til oppfølging pr. 30.11.2021: 
Sak  Tittel Kommentar Til 

oppfølging 
KS 
45/21 

Kontrollutvalgets sak 19/21 
Forvaltningsrevisjonsrapport 
- byggeprosjekter 

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport 
om byggeprosjekter til orientering. 

2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp 
anbefalingene i rapportens pkt. 6.2. 

3. Kommunestyret ber rådmannen om å ta kontakt 
med Skatteetaten om å bli med i tiltak knyttet til 
fokusområdet «Mobilisering av prioriterte 
kommuner og fylkeskommuner» 
(revisjonsrapporten side 64/65). 

4. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget 
skriftlig tilbakemelding om hvordan anbefalingene 
er fulgt opp innen 21.11.2021. 

 
Kontrollutvalgets møte 07.12.2021 
Kommunedirektøren har gitt en skriftlig orientering til 
kontrollutvalget som er lagt med som vedlegg til 
kontrollutvalgets sak 44/21 i dagens møte. 
Kommunedirektøren vil i tillegg orientere og svare på 
spørsmål i dagens møte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientering 
07.12.2021 
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Orkland kommune 

 

Kommunestyre 
Dato:  24.11.2021 13:00 

Sted: Orkland Rådhus  

Notat: 

kl. 10:00 - Kommuneplanens arealdel 
kl. 12:30 Lunsj på rådhuset 
kl. 13:00 Kommunestyremøte på rådhuset (starter med spørretime) 

 
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, 23.11.2021 

 

    
            
 
 

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

Drøftingssaker
2/21 Kl. 08:30 - Kommuneplanens arealdel 3

 

Orienteringssaker
14/21 kl. 11:00 - Bedriftsbesøk påNorsk Kylling 4 

15/21 Kl. 13:00 Spørretime - budsjett 2022/handlingsplan 2022 - 2025 5 

16/21 Ordføreren og kommunedirektøren orienterer om aktiviteter og status 6

 

Referatsaker
37/21 2021-1101 Signert protokoll årsmøtet Revisjon Midt-Norge 7 

38/21 Styremøte Midt-Norge 110-sentral IKS 22.10.2021 13 

39/21 Møteprotokoll kontrollutvalg 26.10.2021 23 

40/21 Vedtak i klagesak - områdereguleringsplan for kvartalet Orkdalsveien, Willmanns vei, Søster vei og J.

O Rømmesmos vei 28

 

Politiske saker
91/21 Ferdigstille fjerde etasje i Folkehelsesenteret 38 

92/21 Samarbeid om brann- og redningstjeneste 52 

93/21 Utredning Jernbaneparken 56 

94/21 Søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikke gruppe1 - Lokalbrygg AS – Nettsalg 67 

95/21 Søknad Orkla Fellesforvaltning 83 

96/21 Søknad om støtte Norsk landbruksrådgivning 88

 

Eventuelt
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Orkland kommune 

 

Kommunestyre 
Dato:  27.10.2021 13:00 

Sted: Orkland Rådhus  

Notat: 

Befaring mellom kl. 11:00 og 13:00 på Orklandsbadet/folkehelsesenteret og Newtonrommet. 
Befaringen starter med lunsj på Gumle, Orklandsbadet. 

 
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, 25.10.2021 

 

    
            
 
 

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

Orienteringssaker
13/21 Ordfører og kommunedirektøren orienterer om aktiviteter og status. 3

 

Interpellasjon
13/21 Lokal, nasjonal og internasjonal bergverkshistorie på Løkken Verk 4

 

Referatsaker
34/21 Trøndelag Tingrett - domstol for hele Trøndelag 6 

35/21 Dokumenter fra Representantskapets møte i Midt-Norge-110-sentral IKS 12.08.2021. 10 

36/21 Dokumenter Styremøte Midt-Norge 110-sentral IKS 30.09.2021. 39

 

Politiske saker
86/21 Skaun Motorsenter AS - Søknad om interkommunal avtale og garanti 53 

87/21 Kommunal Garanti - NMK Orkla 91 

88/21 Temaplan kompetanse og heltid 95 

89/21 Søknad om fritak fra politiske verv for perioden 20.10.2021 - 31.07.2022 - Anne Mari Svinsaas 135 

90/21 Møteplan 2022 139
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Orkland kommune 

 

Formannskap 
Dato:  01.12.2021 12:00 

Sted: Orkland Rådhus, formannskapssalen  

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, 25.11.2021 

 

    
            
 
 

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

Orienteringssaker
37/21 NVE/Statnett - orientering omkonsesjonssøknad Orkdal trafostasjon 3 

38/21 Ordføreren og kommunedirektøren orienterer om aktiviteter og status. 4

 

Politiske saker
79/21 Budsjettregulering drift - desember 2021 5 

80/21 Budsjettjusteringer investering 17 

81/21 Rapport etter 3. kvartal 2021 21 

82/21 Handlingsplan 2022-2025 med budsjett for 2022 60 

83/21 Nytt gebyrregulativ rammeområde Plan 202 

84/21 Forespørsel om finansiering av planarbeid 215 

85/21 Temaplan tilflytting og markedsføring 2022-2025 257

 

Eventuelt
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Orkland kommune 

 

Formannskap 
Dato:  17.11.2021 12:00 

Sted: Orkland Rådhus  

Notat: 

 
   

 
Gyldig forfall meldes snarest til Servicekontoret tlf. 72 46 73 50 eller på e-post til 
postmottak@orkland.kommune.no. 
Varamedlemmer skal ikke møte uten særskilt innkalling. 

 

Orkanger, 15.11.2021 

 

    
            
 
 

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

Orienteringssaker
36/21 Ordføreren og kommunedirektøren orienterer om aktiviteter og status. 3

 

Politiske saker
73/21 Samarbeid om brann- og redningstjeneste 4 

74/21 Søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikke gruppe1 - Lokalbrygg AS – Nettsalg 7 

75/21 Utbyggingsavtale for Lysthusflata 21 

76/21 Søknad Orkla Fellesforvaltning 48 

77/21 Søknad om støtte Norsk landbruksrådgivning 52 

78/21 Ferdigstille fjerde etasje i Folkehelsesenteret 56

 

Drøftingssaker
9/21 Finansiering av planarbeid Knyken - Drøftingssak formannskapet 17.11.21 68 

10/21 Kommunal lånegaranti. 71

 

Eventuelt
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Orkland kommune 

 

Hovedutvalg Forvaltning 
Dato:  10.11.2021 12:00 

Sted: Orkland Rådhus  

Notat: 

Felles hovedutvalgsmøte kl. 09:30. 
Møtet starter med befaring på Lefstad (varighet ca 45 min) Møtestart på rådhuset etter 
befaringen  

 
Gyldig forfall meldes snarest til Servicekontoret tlf. 72 46 73 50 eller på e-post til 
postmottak@orkland.kommune.no. 
Varamedlemmer skal ikke møte uten særskilt innkalling. 

 

Orkanger, 04.11.2021 

 

   Rasmus Skålholt 
Leder i utvalg    
 
 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signaturer. 

88



Saksliste
 

Orienteringssaker
9/21 Kommunedirektøren orienterer 4 

10/21 Orientering planforslag serviceområde Krokstadøra v/Fagleder plan Ingrid Voll 5 

11/21 Orientering reguleringsplan ny veg Ustjåren v/rådgiver Ingvill Kanestrøm 6

 

Referatsaker
33/21 Administrative vedtak plan og byggesak 27.09. - 31.10.2021 7 

34/21 Vedtak i klagesak-dispensasjon-vesentlig terrenginngrep, etablering av molo, båtopplag og

markeringsareal - Mjønes 53 - 915/3 12 

35/21 Vedtak i klagesak - dispensasjon - 530/20 22 

36/21 Vedtak i klagesak - områdereguleringsplan for kvartalet Orkdalsveien, Willmanns vei, Søster vei og J.

O Rømmesmos vei 27 

37/21 Administrative vedtak landbruk og naturforvaltning09.09. 03.11.2021 37 

38/21 Søknad om konsesjon for erverv - Orkland 475/1 og 475/16 - søknaden innvilges 40

 

Politiske saker
162/21 181/5, Dispensasjonssøknad for bygging av hyttevegSæterhaugen, politisk behandling 44 

163/21 Lefstadvegen 142, politisk behandling 58 

164/21 Søknad om mindre reguleringsendring Hegg camping - innregulering av byggegrense mot sjø 65 

165/21 198/10 Søvasskjølvegen 1123,søknad om dispensasjon frakommuneplanens arealdel for adkomstveg

til hyttetomt 73 

166/21 800/5, Utnesveien 219, politisk behandling 88 

167/21 10/26, dispensasjon fra kommuneplanen for fradeling av boligtomt 109 

168/21 497/6, klage på vedtak i sak 146/21, avslag på dispensasjon fra kommuneplanen for bygging av veg i

utmark 127 

169/21 159/6, dispensasjon fra kommuneplan for ny adkomstvei, tilbygg til hytte og godkjenning av gapahuk

130 

170/21 287/16 Dispensasjon fra kommuneplanen for fradeling av tilleggsareal til bolig 150 

171/21 Ny første gangs behandling av forslag til reguleringsplan for Liakjølen 165 

172/21 Klage på Reguleringsvedtak for Føssjøen 184 

173/21 152/1 Søknad om dispensasjon for fradeling av boligtomt 195 

174/21 Klage på reguleringsvedtak Ingdalen 206 

175/21 Klage på vedtak om avslag på konsesjonssøknad 222 

176/21 286/1 Søknad om konsesjon for erverv av landbrukseiendommen Klomstein 249 

177/21 Dispensasjon for graving av lavspentkabel innen Høgkjølen/Bakkjølen naturreservat 387 

178/21 Motorferdsel i utmark for oppkjøring av skispor - Holsjøen 434 

179/21 786/1 Motorferdsel i utmark for kjøring med ATV - sommer og vinter 444 

180/21 Temaplan for vann og vannmiljø 45189



 

Drøftingssaker
5/21 Sakliste styringsgruppe KPA 10.11.21 558

 

Eventuelt

90



 

Orkland kommune 

 

Hovedutvalg helse og mestring 
Dato:  10.11.2021 12:00 

Sted: Orkland rådhus - Kommunestyresalen  

Notat: 

kl. 9.30 - 11.30  - Felles hovedutvalg 
kl. 11.30 - Lunsj 
kl. 12.00 - Omvisning Sampro 
kl. 13.00 - Behandling av sakliste 
 

 
Gyldig forfall meldes snarest til Servicekontoret tlf. 72 46 73 50 eller på e-post til 
postmottak@orkland.kommune.no. 
Varamedlemmer skal ikke møte uten særskilt innkalling. 

 

Orkanger, 04.11.2021 

 

   Hanne Nyhus 
Leder i utvalg    
 
 

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

Orienteringssaker
30/21 Hovedutvalgsleder orienterer 3 

31/21 Kommunalsjef orienterer 4 

32/21 Dagsenter og aktivitetstilbud i bo- og miljøtjenesten 5 

33/21 Handlingsplan / budsjett helse og mestring 6

 

Referatsaker
19/21 Protokoll Eldreråd 2020 - 2023 21.10.2021 7 

20/21 Protokoll Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 21.10.2021 18 

21/21 Referat etter samarbeidsutvalg ved Snillfjord Omsorgssenter 26.10.21 21

 

Eventuelt
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Orkland kommune 

 

Hovedutvalg kultur, idrett og folkehelse 
Dato:  10.11.2021 12:00 

Sted: Orkland Rådhus - Rokollen 2. etasje  

Notat: 

Felles hovedutvalg Orkland Rådhus 10.11.21 kl. 09.30-11.30. Felles lunsj ca. kl. 11.30 
Politisk sak 44/21, 45/21 og 46/21 behandles i lukket møte ihht Offentlighetslovens § 26 - andre 
ledd 

 
Gyldig forfall meldes snarest til Servicekontoret tlf. 72 46 73 50 eller på e-post til 
postmottak@orkland.kommune.no. 
Varamedlemmer skal ikke møte uten særskilt innkalling. 

 

Orkanger, 04.11.2021 

 

Inger Marie Meland Olga Irmina Ucinska 
Leder i utvalg    
 
 

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

Referatsaker
2/21 Skriv fra Orkland Idrettsråd 3

 

Politiske saker
38/21 Drifts og aktivitetstilskudd for idrettslag og tilskudd Løypekjøring 8 

39/21 Høring - forskrift for tilskudd til frivilligsentraler 11 

40/21 Søknad tilskudd til Midtnorsk kultur- og strikkefestival 27 

41/21 Innvilget tilskudd til ungdomsklubb på Løkken fra Meldal kommune 2019 30 

42/21 Søknad om støtte til huskonsert på Ner-Grefstad Gård med Ensemble Phos 38 

43/21 Utredning Jernbaneparken 65 

44/21 Kulturstipend for ungdom 2021 75 

45/21 Orkland kommune sitt Idrettsstipend 2021 77 

46/21 Orkland kommunes kulturpris 2021 79

 

Eventuelt
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Orkland kommune 

 

Hovedutvalg Oppvekst 
Dato:  10.11.2021 13:00 

Sted: Folkehelsesenteret  

Notat: 

Felles Hovedutvalg kl 09:30-11:30. Lunsj i kantina kl 11:30. Befaring  ved Orkanger barne og 
ungdomsskole. Møtet avholdes på Folkehelsesenteret etter befaring 

 
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, 08.11.2021 

 

   Stig Kalstad 
Leder i utvalg    
 
 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signaturer. 

95



Saksliste
 

Orienteringssaker
33/21 Orkanger barneskole orienterer 3 

34/21 Orkanger ungdomsskole orienterer 4 

35/21 Kommunedirektørens orientering 5

 

Referatsaker
11/21 Referat SU-møte Gjølme skole 27.9.-21 6 

12/21 Referat i samarbeidsutvalget - Årlivoll skole 01.11.2021 8 

13/21 Referat møte i samarbeidsutvalget Orkanger barneskole 04.10.2021 13 

14/21 Referat Samarbeidsutvalg - Orkanger barnehage 27.10.21 14 

15/21 Referat fra møte i Samarbeidsutvalg for Mølnbukt og Lensvik barnehager høst 2021

16 

16/21 Referat SU møte Orkanger ungdomsskole 28.10.21 19 

17/21 SUmøte Løkken barnehage 28.10.21 23 

18/21 Referat fra møte i samarbeidsutvalget / skolemiljøutvalget Grøtte Skole 28.10.21 25 

19/21 Referat fra møte i samarbeidsutvalget ved Grøtte barnehage 28 

20/21 Referat SU Storås barnehage 28.10.21 31 

21/21Referat fra samarbeidsutvalget 251021Meldal barnehage 33 

22/21 Referat fra møte i Samarbeidsutvalget/Skolemiljøutvalget ved Meldal barne- og ungdomsskole

27.10.21 35 

23/21 Referat fra møte i Samarbeidsutvalget, Aa skole 39 

24/21 Referat fra møte i samarbeidsutvalget for Årlivoll barnehage - Orienteringsak Hovedutvalg Oppvekst 42 

25/21 Referat SU møte Krokstadøra oppvekstsenter 26.10.21 43 

26/21 Referat SU-møte Gjølme barnehage 28.10.21 44 

27/21 SU-møte Evjen skole 281021.pdf 47

 

Politiske saker
17/21 Budsjettregulering tilskudd oppvekst 48 

18/21 Skolebruksplan for Orkland kommune 50 

19/21 Barnehagebruksplan i Orkland kommune 100

 

Eventuelt

96



 

Orkland kommune 

 

Hovedutvalg Teknikk 
Dato:  10.11.2021 12:00 

Sted: Orkland Rådhus, Formannskapssalen  

Notat: 

Felles hovedutvalgsmøte kl 9:30-11:30. Lunsj kl 11:30. 

 
Gyldig forfall meldes snarest til Servicekontoret tlf. 72 46 73 50 eller på e-post til 
postmottak@orkland.kommune.no. 
Varamedlemmer skal ikke møte uten særskilt innkalling. 

 

Orkanger, 08.11.2021 

 

   Oddvar Kjøren 
Leder i utvalg    
 
 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signaturer. 
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Årsplan 2022 for kontrollutvalget  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Orkland kommune 07.12.2021 49/21 
 
Saksbehandler Eva J. Bekkavik 
Arkivkode FE - 033 
Arkivsaknr 20/3 - 21 
 
Forslag til vedtak 
1. Kontrollutvalget slutter seg til årsplan 2022 for kontrollutvalget. 
2. Kontrollutvalget vedtar følgende møtedatoer for 2022: 

−   1. mars 
−   3. mai 
−   7. juni 
− 20. september 
− 25. oktober 
−   6. desember 
Kontrollutvalgets leder gis fullmakt til å endre møteplanen, dersom dette skulle vise seg 
nødvendig. 

 
Kontrollutvalget ønsker at det i 2022 tilrettelegges for besøk ved/ inviterer Hamnahaugen 
helse- og omsorgssenter i juni og Snillfjord omsorgssenter i september. 
 
Vedlegg 
Møteplan 2022 for kontrollutvalget 
 
Saksopplysninger 
For å kunne planlegge å gjennomføre kontrollarbeidet på en best mulig måte er det 
nødvendig å fastsette en årsplan og møtedatoer for kontrollutvalget.  
Årsplanen inneholder en oversikt over hvilke kontrolloppgaver som vil stå i fokus i løpet av 
2022.  I tillegg til de planlagte sakene kan det komme saker fortløpende fra kommunestyret, 
revisor, henvendelser fra innbyggere/andre eller saker som kontrollutvalget tar opp på eget 
initiativ. 
Kontrollutvalgets møteplan bør tilpasses møteplanen for kommunestyret.  
I årsplanen er det lagt opp til to virksomhetsbesøk, kontrollutvalget sekretariat har foreslått 
de to enhetene som kontrollutvalget ønsket å besøke i 2020 og 2021, men som måtte 
utsettes pga. Covid-19. 
 
Kontrollutvalget har budsjettert med å gjennomføre 6 møter i 2022, og det er naturlig å 
avvikle 3 på våren og 3 på høsten. Kontrollutvalgets møteplan er tilpasset møteplanen for 
kommunestyret. Utvalget kan løpende gjennom året, vurdere om det er behov for endringer. 
 
1. mars 2022 
På møte i mars vil kontrollutvalgets årsmelding 2021 legges frem. Rapportering av timer til 
forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll vil legges frem for kontrollutvalget på møtet i mars. 
 
3. mai 2022 
I henhold til forskrift om revisjon skal revisor avgi sin revisjonsberetning innen 15. april, så 
fremt årsregnskapet er rettidig avlagt. I så fall vil behandlingen av årsregnskapene for 
Orklandbadet KF og Orkland kommune, med avgivelse av kontrollutvalgets uttalelse, bli en 
viktig sak på møtet i mai. Videre vil bestilling av en forvaltningsrevisjon eller eierskapskontroll 
være aktuell. 
 
7. juni 2022 
Rapport fra forvaltningsrevisjon av vannforsyning og avløp er klar til behandling på 
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kontrollutvalgets møte i juni. I møteplanen er det lagt opp til to virksomhetsbesøk/be inn en 
virksomhet til kontrollutvalgets møte, det første er planlagt gjennomført i juni. Prosjektplan 
vedr. bestilt forvaltningsrevisjon eller eierskapskontroll vil mest sannsynlig være ferdig og klar 
for behandling i kontrollutvalget. 
 
20. september 2022 
Viktige saker i september er utarbeidelse av budsjett for kontroll- og tilsynsvirksomheten for 
2023 som legges frem for endelig vedtak i kommunestyret i forbindelse med 
budsjettbehandlingen for 2023. Rapport fra forenklet etterlevelseskontroll for 2021 vil være 
aktuell. I årsplanen er det lagt opp til det andre virksomhetsbesøket/ be inn en virksomhet til 
kontrollutvalgets møte. 
 
25. oktober 2022 
Revisor vil orientere om revisjonsstrategien for regnskapsåret 2022 på kontrollutvalgets møte 
i oktober. Revisor vil også orientere om risiko- og vesentlighetsvurderinger når det gjelder 
forenklet etterlevelseskontroll. Videre vil bestilling av en forvaltningsrevisjon eller 
eierskapskontroll være aktuell på oktobermøtet. Rapport fra eierskapskontroll og 
forvaltningsrevisjon av Orkland Energi Holding AS er klar til behandling på kontrollutvalgets 
møte i oktober 
 
6. desember 2022  
Kontrollutvalgets årsplan for 2023 må vedtas på møtet i desember. Prosjektplan vedr. bestilt 
forvaltningsrevisjon eller eierskapskontroll vil være klar for behandling i kontrollutvalget. 
Rapport fra forvaltningsrevisjon eller eierskapskontroll som ble bestilt i mai vil mest 
sannsynlig være klar til behandling i kontrollutvalget. 
 
Sekretariatet foreslår å legge kontrollutvalgets siste møte til 6. desember. Tidspunktet er 
valgt ut fra at de fleste oppgaver for 2022 er ferdigstilt, samtidig kan behandling av saker  
6. desember være tidsnok til å kunne få saker fremmet på kommunestyrets siste møte før jul.  
 
Forslag til møtedatoer for 2022: 
 Januar Februar Mars April Mai Juni 
Kommunestyret 5.    26.  2.     30. 27. 25. 22. 
Formannskapet 19. 2.  16. 9.  23. 20. 11.  18. 1.  15. 
Kontrollutvalget   1.  3. 7. 
 
 
 August September Oktober November Desember 
Kommunestyret  7. 26. 23. 21. 
Formannskapet 31. 21. 19. 2.  16.  30. 7. 
Kontrollutvalget  20. 25.  6. 
 
Konklusjon 
Kontrollutvalgets sekretariat anbefaler at kontrollutvalget avvikler 3 møter på våren og 3 på 
høsten. Forslag til møtedatoer fremgår av kontrollutvalgssekretariatets forslag til vedtak. 
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Møteplan for kontrollutvalget  
 

 

Aktiviteter/saker Mars Mai Juni  September Oktober Desember 

Årsplan      X 

Årsmelding for kontrollutvalget  X      
Kontrollutvalgets uttalelse om 
årsregnskap og årsberetning 

 X     

Forenklet etterlevelseskontroll    X   
Bestilling av forvaltningsrevisjon/ 
eierskapskontroll 

 X   X  

Prosjektplan 
forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll   X   X 

Rapport fra forvaltningsrevisjon/ 
eierskapskontroll    X  X X 

Revisjonsstrategi     X  

ROV forenklet etterlevelseskontroll     X  

Budsjettkontroll kontrollutvalget    X   

Budsjett for kontrollutvalget     X   

Oppfølging av politiske vedtak X X X X X X 

Virksomhetsbesøk     X X   

Rapportering av timer revisjon X      
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Referatsaker  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Orkland kommune 07.12.2021 50/21 
 
Saksbehandler Eva J. Bekkavik 
Arkivkode FE - 033, TI - &17 
Arkivsaknr 21/351 - 1 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.  
 
Vedlegg 
Arbeidsgiver skal informere arbeidstakerne om ledige stillinger i virksomheten 
Gjelder regler om habilitet også ved orienteringssaker ? 
Kan man holde kommunestyremøte utenfor kommunegrensen ? 
Ordfører er reklamemodell, er det lov ? 
Veileder om kommunelovens internkontrollbestemmelser 
Usikkert om ny jobb er gyldig fritaksgrunn 
Kontrollutvalget er lite egnet som varslingsmottak 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget har fått følgende dokumenter som referatsaker: 
1. En avdelingsleder ble ansatt uten at andre ansatte skal ha fått vite at stillingen var ledig. 

Er det greit? 
2. Bør inhabile også fratre når kommunestyret behandler en orienteringssak? 
3. Når et kommunestyre flytter møtet utenfor kommunegrensene - er det da egentlig lagt til 

rette for at allmennheten kan være fysisk tilstede? 
4. Kan en ordfører reklamere for butikker og annet privat næringsliv? 
5. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utarbeidet en ny veileder om de nye 

reglene i kommuneloven om internkontroll. 
6. Ordfører har fått seg ny jobb og vil be seg fritatt fra vervet som ordfører. Bør hun få 

fritak? 
7. KS advokater sier det er vanskelig å se noe reelt behov for involvering fra 

kontrollutvalgets side i varslingssaker når det finnes flere andre varslingskanaler. 
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Arbeidsgiver skal informere arbeidstakerne om ledige 
stillinger i virksomheten 
Kommunal Rapport 18.10.2021, Jan Fridthjof Bernt, professor emeritus ved Universitetet i Bergen 
 
En avdelingsleder ble ansatt uten at andre ansatte skal ha fått vite at stillingen var ledig. Er 
det greit? 
 
SPØRSMÅL: Eg har fått høyre frå ein tilsett ved eit bufellesskap i kommunen at ho og fleire 
kollegaer vart overraska over at avdelingsleiar sluttar og at kommunen har tilsett ny, 
ettersom ingen angiveleg har blitt informerte om dette. Ingen utlysing, verken eksternt eller 
internt, har funne stad. 
 
Ansvarleg avdelingsleiar visar til at kommunen nyleg har hatt eksterne utlysingar av to andre 
avdelingsleiarstillingar i same eining - altså stillingar ved to andre bufellesskap, og at når 
leiaren ved førstnemnte bufellesskap hadde fått den eine av dei to utlyste stillingane, trong 
kommunen å fylle stillinga hans ved dette andre bufellesskapet. 
 
Administrasjonen og hovudtillitsvalt konkluderte med at dei da kunne bruke søkjarlistene for 
dei allereie utlyste stillingane, og rekruttere blant dei som framleis var interesserte i jobb, på 
bakgrunn av at stillingane vert vurderte til å vere forholdsvis like. 
 
Er dette brot på arbeidsmiljøloven § 14-1, eller eit lovleg unnatak frå informasjonsplikten? 
 
SVAR: Arbeidsmiljøloven § 14–1 er en bestemmelse om plikt for arbeidsgiver til «å informere 
arbeidstakerne om ledige stillinger i virksomheten», noe som Sivilombudet fastslår i en 
uttalelse 12.jan. 2017 innebærer en plikt til å utlyse stillingen internt. Noen tilsvarende 
bestemmelse om plikt til å foreta ekstern utlysing har vi ikke her, men ombudet legger til 
grunn at det følger av det ulovfestede «kvalifikasjonsprinsippet» og «likhetshensyn» at som 
alminnelig regel må også slik utlysing benyttes, «slik at aktuelle kandidater får en oppfordring 
til å søke eller melde sin interesse». 
 
Det eneste unntaket fra dette er hvis det foreligger «saklige hensyn som må tillegges 
avgjørende vekt i favør av å unnlate dette». Sentrale momenter ved denne vurderingen vil 
være stillingens karakter og varighet, eventuelt tilsettingens varighet, om behovet for 
tilsetting i den aktuelle stillingen er akutt, og om den som er påtenkt til stillingen har 
konkurrert om samme eller tilsvarende stilling etter ekstern utlysning tidligere.» 
 
Ut fra det som her er opplyst, ser det ut som om kommunen ikke hadde tilstrekkelig gode 
grunner for å unnlate ekstern utlysing, og at det i alle fall var et klart brudd på 
arbeidsmiljøloven at man ikke engang lyste stillingen ut internt. 
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Gjelder regler om habilitet også ved orienteringssaker? 
Kommunal Rapport 01.11.2021, Jan Fridthjof Bernt, professor emeritus ved Universitetet i 
Bergen 
 
Bør inhabile også fratre når kommunestyret behandler en orienteringssak? 
 
SPØRSMÅL: Skal habilitetsspørsmål behandles på samme måte som ellers når det er 
orienteringssaker? 
 
SVAR: Spørsmål om inhabilitet kommer normalt bare på spissen når det skal treffes eller er 
truffet en «avgjørelse». Men inhabilitetsreglene gjelder etter forvaltningsloven § 
6 innledningen fra man begynner å «tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse», noe som 
betyr at man må følge dem helt fra det første innledende trinn i saksbehandlingen. 
 
Når kommunestyret eller annet folkevalgt organ får en orientering fra administrasjonen, ligger 
det normalt i kortene at dette gis fordi det angår organets ansvarsområde, og orienteringen 
gis for at det skal være mulig for organet å reagere og forholde seg til det som blir orientert 
om. 
 
Min vurdering er derfor at det vil være riktig å se slike orienteringer som potensielle innspill til 
eller reaksjoner på «avgjørelser», og at folkevalgte som er inhabile, derfor må fratre organet 
når slik orientering gis og eventuelt kommenteres eller debatteres. 
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Kan man holde kommunestyremøte utenfor 
kommunegrensen? 
Kommunal Rapport 08.11.2021, Jan Fridthjof Bernt, professor emeritus ved Universitetet i Bergen 
 
Kommunen har plikt til å legge til rette for at allmennheten kan være til stede under møter i 
folkevalgte organer. Men hva hvis møtet strømmes på internett? 
 
SPØRSMÅL: Kommuneloven kapittel 11 inneholder saksbehandlingsregler for folkevalgte 
organer. Det følger av loven § 11–2 at «folkevalgte organer skal behandle saker og treffe 
vedtak i møter». 
 
Hovedregelen er at møtene holdes for åpne dører, jf. § 11–5. Unntak må ha hjemmel i lov. 
 
Fra tid til annen vet vi at det ikke sjelden avholdes strategisamlinger, orienteringsmøter o.l. 
for kommunestyrer sammen med administrasjonen og evt. andre, utenfor 
kommunegrensene. 
 
Loven har ingen bestemmelser om hvor møtene skal holdes, og departementet har i en 
tolkningsuttalelse (30.06.2015 sak 96/8689) skrevet at man ikke uten videre kan si at det er 
brudd på loven å legge et møte utenfor kommunens grenser. 
 
Men dersom valg av møtested gjør at publikum rent faktisk ikke er i stand til å møte fram som 
tilhørere under møtet, kan dette være i strid med intensjonene i kommuneloven selv om at 
møtet formelt er åpent for publikum. 
 
Departementet har i en annen uttalelse (25.05.2020 sak 20/2673-2) også skrevet at 
utgangspunktet må være at allmennheten har rett til å være til stede i samme lokaler som 
organet under møtets gang, og at dersom denne rettigheten skal kunne begrenses, må det 
foreligge et grunnlag som begrenser denne rettigheten. 
 
Videre skriver de at kommunen har en aktivitetsplikt. I denne plikten ligger det at kommunen 
må vurdere om det er mulig å finne egnede lokaler som kan bidra til at allmennheten kan 
være fysisk til stede. 
 
Spørsmålet vårt blir derfor hvor langt denne aktivitetsplikten strekker seg? Når et 
kommunestyre flytter møtet utenfor kommunegrensene – er det da egentlig lagt til rette for at 
allmennheten kan være fysisk til stede? Bør det ikke i hvert fall sørges for at møtet er 
tilgjengelig for strømming via internett? 
 
SVAR: Når det er fastsatt at møter i folkevalgte organer som alminnelig regel skal være åpne 
for publikum, ligger det i dette klart nok en forutsetning om at det skal være praktisk mulig for 
innbyggerne av kommunen å følge forhandlingene i slike organer i sann tid. 
 
Historisk sett var dette noe som måtte skje ved at møtene ble holdt på steder der det var 
rimelig greit for interesserte å møte opp, og i lokaler der det var plass til tilhørere. Da måtte 
kommunen sørge for at det så langt mulig var plass til alle interesserte. Møter langt utenfor 
kommunens grenser var dermed normalt utelukket, og det samme var bruk av møtelokaler 
som var så små at det var praktisk umulig å slippe inn mer enn noen ganske få tilhørere. 
 
Moderne TV- og IT teknologi har imidlertid endre dette bildet betydelig. 
 
For det første ble det raskt akseptert at man kunne oppfylle kravet om mulighet til å følge 
forhandlingene også ved å overføre disse til TV skjerm i et annet egnet lokale. Og i dag 
foreligger en rekke ulike typer systemer for IT-overføring med lyd og bilde av møter av denne 
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typen. Det innebærer at kravet om man skal skaffe store nok lokaler til å få plass til alle som 
har lyst til være tilhørere, langt på vei mister sin verdi som rettslig skranke for kommunens 
valg av møtested. 
 
Samtidig åpner det for større frihet mht. hvor møtene holdes. Normalt vil det måtte 
aksepteres at man legger et møte eller annen samling til f.eks. et hotell eller møtesenter 
utenfor kommunen, hvis man samtidig sørger for en god overføring av lyd og bilde fra møtet 
på en alminnelig tilgjengelig nettside, og kunngjør dette for velgerne. Det kan stadig ikke 
oppstilles noe alminnelig krav om slik overføring fra alle møter og samlinger i folkevalgte 
organer, men hvis så ikke skjer, må kravene til hvor og i hva slags lokale man legger møter, 
være ganske strenge. 
 
Jeg vil således mene at det i dag må være et alminnelig krav om strømming på nettet av 
møter og andre samlinger for folkevalgte organer som holdes utenfor kommunegrensen eller 
på andre steder som ikke kan nås lett ved offentlige kommunikasjonsmidler. 
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Ordfører er reklamemodell, er det lov? 
Kommunal Rapport 25.10.2021, Jan Fridthjof Bernt, professor emeritus ved Universitetet i 
Bergen 
 
Kan en ordfører reklamere for butikker og annet privat næringsliv? 
 
SPØRSMÅL: I førre veke vart ordføraren vår avbilda som modell for fleire butikkar på eit av 
våre lokale kjøpesenter, i samband med ein kampanje for ein kleskjede. 
 
Ser du nokre utfordringar eller problemstillingar knytt til det å nytte ein ordførar i 
reklamesamanheng for privat næringsliv? 
 
Eg tenkjer då i høve til til dømes habilitet og konkurransefortrinn. 
 
SVAR: Det er ingen regler som forbyr en ordfører å stille opp i en slik sammenheng, med 
eller uten godtgjøring, men han må klart nok ikke gi inntrykk av at han opptrer på vegne av 
kommunen eller som ordfører. 
 
Han bør derfor ikke la seg avbilde med ordførerkjeden i denne sammenheng. Inhabilitet blir 
normalt ikke et problem, men hvis reklameoppdraget fortsatt pågår eller stadig er aktuelt, 
eller han har mottatt betydelige beløp for dette, må det ved behandling av saker som angår 
de aktuelle butikkene, etter forvaltningsloven § 6 andre avsnitt, tas stilling til om dette er 
«særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet». 
 
Spørsmålet om det uansett er passende at en ordfører opptrer i slike sammenhenger, får 
man diskutere i lokalmiljøet. 
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Veileder om kommunelovens internkontrollbestemmelser 
Oktober 2021 
 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utarbeidet en ny veileder om de nye 
reglene i kommuneloven kapittel 25 om internkontroll. 
 
Internkontroll er viktig i det interne arbeidet i kommuner og fylkeskommuner. Internkontroll 
bidrar til å sikre oversikt, god egenkontroll og gode tjenester til innbyggerne i tråd med 
lovkrav. 
De nye bestemmelsene i kommuneloven gjelder for internkontroll med kommuneplikter på de 
fleste sektorer i kommuner og fylkeskommuner (bortsett fra helsesektoren). Reglene skal 
sikre en helhetlig og samordnet internkontroll ved at reglene nå er samlet i kommuneloven i 
stedet for i en rekke sektorlover. Det er derfor viktig at reglene tolkes likt på alle sektorer og 
av alle brukere. 
Denne veilederen gir en fremstilling av reglene i kommuneloven kapittel 25 og tolkningen av 
disse basert på lovens forarbeider. 
 
 
 
Veilederen finner du her 
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Usikkert om ny jobb er gyldig fritaksgrunn 
Kommunal Rapport 15.11.2021, Jan Fridthjof Bernt, professor emeritus ved Universitetet i Bergen  
 
Ordfører har fått seg ny jobb og vil be seg fritatt fra vervet som ordfører. Bør hun få fritak? 
 
SPØRSMÅL: Ordføreren i en kommune, har varslet at hun vil be seg fritatt fra 
ordførervervet, etter kommunelovens § 7-9, fordi hun har blitt tilsatt som regionsjef for en stor 
bedrift og ønsker å tiltre stillingen ved årsskiftet. 
 
Jeg har sett litt på innstillingen fra kommunelovutvalget (NOU 2016:4). Der heter det (mine 
understrekninger): 
 
«Utvalget mener at det finnes eksempler på at fritaksregelverket ikke har blitt praktisert i tråd 
med loven. Et eksempel kan være fritakssøknader fra heltidspolitikere. Utvalget vil vise til at 
dersom man er valgt til et folkevalgt heltidsverv, ligger det i sakens natur at man ikke 
samtidig vil kunne utføre både dette vervet og et fulltidsarbeid. Dersom man godtar en 
fritakssøknad med henvisning til at man ikke klarer å utføre vervet som for eksempel ordfører 
på grunn av sitt vanlige arbeid, vil dette innebære at det i realiteten ikke foreligger noen plikt 
til å stå i et folkevalgt heltidsverv for arbeidstakere. Etter utvalgets vurdering bør den klare 
hovedregelen være at den folkevalgte ikke får fritak i denne type tilfeller. 
 
Utvalget mener at fritak grunnet annet arbeid/andre verv som en hovedregel bare bør 
innvilges dersom det er snakk om andre heltids folkevalgte verv, herunder statsråd eller 
statssekretær.» 
 
SVAR: Svaret på dette er usikkert. Det er ikke helt klart ut fra det siterte om 
Kommunelovutvalget her bare kommer med en anbefaling til kommunestyrene og 
fylkestingene, eller om det vil trekke en rettslig grense for når fritak kan gis, med den 
konsekvens at statsforvalteren kan – og skal – oppheve slike fritaksvedtak hvis disse 
vilkårene ikke er oppfylt. Jeg er imidlertid i tvil om loven skal, kan, bør eller vil bli forstått slik. 
 
Utgangspunktet er at dette er en borgerplikt som skal gå foran private ønsker og behov, og 
at den som her samtykket til å la seg velge til et verv som folkevalgt, ikke kan kreve seg 
fritatt hvis det blir for vanskelig eller byrdefullt fordi hun har fått en ny jobb, et nytt verv eller 
påtatt seg nye oppgaver. 
 
Men i kommuneloven § 7–9 andre avsnitt har vi altså en bestemmelse om at kommunestyret 
– eller fylkestinget – kan frita en folkevalgt som søker om det, for ett eller flere verv, 
midlertidig eller for resten av valgperioden. Loven sier så at slikt fritak bare skal kunne gis 
hvis den folkevalgte «ikke kan ivareta vervet sitt uten at det fører til vesentlig ulempe for han 
eller henne». 
 
Dette er en litt mildere formulering enn det som sto i tilsvarende bestemmelse i 
kommuneloven 1992, der kravet var at vervet medførte «uforholdsmessig vanskelighet eller 
belastning», mer det har stadig blitt oppfattet som et rettslig vilkår for at det skal kunne gis 
fritak. Det har også vært antatt at hvis den store belastningen skyldes forhold som den 
folkevalgte selv har rådighet over, skal det ikke gis fritak, og heller ikke om belastningen nå 
så å si er selvforskyldt, f.eks. ved at hun har søkt på en ny og krevende stilling. 
 
I tråd med dette sies i loven at «Når søknaden vurderes, skal det legges vekt på om 
grunnlaget for søknaden var kjent på det tidspunktet da den folkevalgte samtykket i å bli 
valgt». 
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Det er imidlertid mye som taler for at en så streng forståelse av bestemmelsen ikke vil stå 
seg. I praksis vil det innenfor svært vide rammer være opp til kommunestyret eller 
fylkestinget å vurdere om det er tilstrekkelig gode grunner til å gi fritak til den som søker om 
det, i alle fall når det gjelder ordfører eller annet lederverv i folkevalgte organer. 
 
Kommunen eller fylkeskommunen vil ikke se seg tjent med folkevalgte i slike posisjoner som 
ikke ser seg i stand til – eller ikke er villig til å prioritere – sine forpliktelser i et slikt verv. Jeg 
tror vi skal vente lenge på et vedtak fra statsforvalter om at det er ulovlig å gi fritak i en slik 
situasjon. 
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Kontrollutvalget er lite egnet som varslingsmottak 
Kommunal Rapport 16.11.2021, debattinnlegg av KS advokatene Frode Lauareid og Geir S. Winters. 
 
Det er vanskelig å se noe reelt behov for involvering fra kontrollutvalgets side i 
varslingssaker når det finnes flere andre varslingskanaler. 
 
I et debattinnlegg i Kommunal Rapport nr. 26 tar generalsekretær Anne-Karin Femanger 
Pettersen i Forum for Kontroll og Tilsyn opp hvorvidt det er trygt å varsle til kontrollutvalget. 
 
Kontrollutvalget kan ikke anses som et eksternt organ – verken i varslingssaker eller andre 
saker. 
 
Pettersens organisasjon mener at et varsel til kontrollutvalget bør anses som varsel til et 
eksternt organ, slik at varslerens navn forblir anonymt. 
 
Hun viser til at de norske resultatene i Transparency Internationals Global Corruption 
Barometer 2021 viser at «kommunale myndigheter er den aktøren som har minst tillit». 
 
For ordens skyld kan det være greit å presisere at mens 84 prosent svarer at de har ganske 
stor eller svært stor tillit til nasjonale myndigheter, er det tilsvarende tallet for kommunale 
myndigheter marginalt lavere, 82 prosent. «Minst tillit» i denne sammenhengen er altså langt 
fra det samme som «liten tillit». 
 
I enkelte varslingssaker kan det utvilsomt forekomme svikt både på politisk og administrativt 
nivå. I slike tilfeller er det vesentlig med en stødig og kompetent oppfølging av varselet for å 
sikre en god prosess. 
 
Etter vårt syn finnes det allerede varslingsmottak som er bedre egnet enn kontrollutvalget. 
Det er flere grunner til at kontrollutvalget ikke kan anses som et eksternt organ i forhold til 
kommunen, både juridiske, praktiske og prinsipielle. 
 
Kommunelovens §23-1 slår fast at kontrollutvalget velges av kommunestyret selv og skal 
føre løpende kontroll på kommunestyrets vegne. Kommunestyret setter økonomiske og 
andre rammer for kontrollutvalget. Kontrollutvalget er altså etter loven en del av kommunen. 
Det kan derfor ikke anses som et eksternt organ – verken i varslingssaker eller andre saker. 
Særlig åpenbart blir dette når varselet omfatter kommunedirektør eller ordfører. 
 
Tallene fra Transparency Internationals undersøkelse viser at 44 prosent av respondentene 
frykter gjengjeldelse ved varsling. Vi er enig i at dette er et altfor høyt tall. Det skal være trygt 
å varsle i linjen, men det er all grunn til å ta på alvor og ha forståelse for at noen opplever det 
som utrygt. Derfor finnes det heldigvis alternative kanaler, som vernetjenesten, 
bedriftshelsetjenesten eller arbeidsmiljøutvalget. 
 
Flere kommuner har etablert varslingsmottak hos et advokatfirma eller revisjonsfirma. 
Behovet for anonym varsling ivaretas fullt ut ved at varslet sendes til Arbeidstilsynet eller 
andre statlige kontrollorganer. 
 
I kommunal sektor er de fleste ansatte medlem av en fagforening, som også ivaretar sine 
medlemmer. 
 
Rettslig sett er det intet i veien for at et varsel sendes til kontrollutvalget. Det følger av 
kontrollutvalgets lovbestemte rolle som kontrollør at utvalget ikke skal saksbehandle et varsel 
i første hånd. Hvis anonymitet er viktig for varsleren, bør kontrollutvalget gjøre varsleren 
oppmerksom på muligheten til å varsle eksternt. 
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Vi har sett at når kontrollutvalget har mottatt et varsel mot kommunens ledelse, og deretter 
tatt tak i saken, har det skapt uoverensstemmelser med kommunestyret. Det er i seg selv 
uheldig ved at det kan bidra til at det skapes mye støy, og at det blir vanskeligere å løse 
saken. Det er vanskelig å se noe reelt behov for involvering fra kontrollutvalgets side i 
varslingssaker når det som nevnt er flere andre varslingskanaler. 
 
Vi har bistått kommuner i en rekke varslingssaker. De gjelder sjelden straffbare forhold. De 
fleste varslingssakene gjelder utøvelse av lederskap. 
 
Det første man må undersøke, er om det er den ansatte som ikke tåler ledelse eller om den 
ansatte har blitt utsatt for ledelse som ikke skal tåles, og løsningen må baseres på funnet. 
 
Dette gjelder også når det varsles på kommunedirektøren. I slike tilfeller er det viktig at det er 
politisk ledelse ved ordfører som er sentral i oppfølgingen, ikke kontrollutvalget. Dette fordi 
det er politisk ledelse, etter delegering fra kommunestyret, som kan forvalte 
arbeidsgiveransvaret overfor kommunedirektøren. Kontrollutvalget har ingen 
arbeidsgivermyndighet. 
 
Kontrollutvalget skal kontrollere, men det er grunn til å minne om at arbeidsmiljøloven har sitt 
eget kontrollorgan, arbeidsmiljøutvalget. Dette er sammensatt av representanter fra både 
arbeidsgiver og arbeidstakerne. 
 
Arbeidsmiljøutvalget skal etter arbeidsmiljøloven § 7–2 blant annet «virke for gjennomføring 
av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten». Kontrollutvalget bør være tilbakeholden 
med å tre inn på området til arbeidsmiljøutvalget. 
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Eventuelt  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Orkland kommune 07.12.2021 51/21 
 
Saksbehandler Eva J. Bekkavik 
Arkivkode FE - 033, TI - &17 
Arkivsaknr 21/351 - 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 07.12.2021 52/21 
 
Saksbehandler Eva J. Bekkavik 
Arkivkode FE - 033, TI - &17 
Arkivsaknr 21/351 - 3 
 
Forslag til vedtak 
Møteprotokoll fra dagens møte i kontrollutvalget, 07.12.2021, godkjennes. 
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