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Kontrollutvalgets uttalelse om Ørland
årsregnskap og årsberetning for 2020

kommunes

Behandles i utvalg

Møtedato

Saknr

Kontrollutvalget i Ørland kommune

31.05.2021

08/21

Saksbehandler
Arkivkode
Arkivsaknr

Torbjørn Berglann
FE - 216
21/195 - 1

Forslag til vedtak
1. Kontrollutvalget vedtar vedlagte forslag til uttalelse om kommunekasses årsregnskap,
konsolidert årsregnskap og kommunens årsberetning for 2020.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes til kommunestyret med kopi til formannskapet.

Saksopplysninger
Vurdering
Konklusjon

Saken ettersendes
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Orientering om status for innkreving av vannavgift
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Ørland kommune

Møtedato
31.05.2021

Saknr
09/21

Saksbehandler Torbjørn Berglann
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
21/62 - 2
Forslag til vedtak
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.
Saksopplysninger
Kontrollutvalget har bedt om en redegjørelse fra kommunedirektøren om status for
innkreving av vannavgift fra Grøntvedt Pelagic (sak 3/21, 5.2.21). Bakgrunnen er
medieoppslag om at selskapet ikke har betalt vannavgift over flere år, og at kommunen ikke
har lyktes i å kreve inn avgiften. Kommunedirektøren kommer i møtet for å orientere.
Vurdering
Sekretariatet legger til grunn at kontllutvalget kan ta saken til orientering.
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Orientering om beredskap ved kvikkleireras
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Ørland kommune

Møtedato
31.05.2021

Saknr
10/21

Saksbehandler Torbjørn Berglann
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
21/62 - 3
Forslag til vedtak
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.
Saksopplysninger
Kontrollutvalget ønsker en orientering om kommunens oversikt over kvikkleireområdene i
kommunen og om beredskapen i tilfelle kvikkleireras (se sak 3/21 i møte 5.2.21).
Kommuendirektøren kommer i møtet og orienterer utvalget.
Vurdering
Sekretariatet legger til grunn av kontrollutvalget kan ta saken til orientering.
Konklusjon
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Oppfølging av politiske saker 31.05.21
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Ørland kommune

Møtedato
31.05.2021

Saknr
11/21

Saksbehandler Torbjørn Berglann
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
21/61 - 2
Forslag til vedtak
Saken fremmes uten forslag til vedtak.
Saksopplysninger
Saken blir satt opp til alle møtene i kontrollutvalget. Medlemmene i utvalget kan ta opp saker
som de har merket seg, utvalget tar stilling til eventuell videre oppfølging.
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Referatsaker
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Ørland kommune

Møtedato
31.05.2021

Saknr
12/21

Saksbehandler Torbjørn Berglann
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
21/193 - 3
Forslag til vedtak:
Referatsakene tas til orientering.
Vedlegg
Kan et politisk organ ha gruppearbeid
Hvem bestemmer over sakslisten
Kommunen har ikke plikt til å forfølge alle ulovligheter i byggesaker
Vannportalen - Kommunene sine oppgaver og ansvar i vannforvaltningen
Energiselskap slipper å følge offentlighetsloven
Ørland - leveranseavtale 2021
Saksopplysninger
• Formålet med referatsakene er delt; dels er det informasjon om politiske vedtak fra
kommunestyrets behandling av saker fra kontrollutvalget, dels er det en del av
opplæringen av kontrollutvalget. Disse sakene blir lagt fram i møtet:
• Bernt svarer om:
o et politisk organ kan ha gruppearbeid?
o hvem som bestemmer over sakslisten?
o kommunens har plikt til å forfølge alle ulovligheter i byggesaker?
• Vannportalen – kommunenes oppgaver og ansvar i vannforvaltningen
• Energiselskap slipper å følge offentlighetsloven
• Signert leveranseavtale mellom Ørland kommune og Konsek Trøndelag IKS
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Kan et politisk organ ha gruppearbeid?
Kommunal Rapport 03.05.2021, Jan Fridthjof Bernt, professor emeritus ved Universitetet i Bergen

Her er vi klart nok i en litt vanskelig gråsone.
SPØRSMÅL: I forbindelse med revidering av reglement, blant annet delegeringsreglementet, er det
stadig ulike syn på dette med gruppearbeid. Til møte i en kommunestyrekomité hadde lederen
foreslått digitalt gruppearbeid i tre omganger i forbindelse med strategiplaner i samfunnsplanen. To av
medlemmene protesterte mot dette, idet de fremholdt at dette var i strid med møteprinsippet i
kommuneloven.
Er det slik at gruppearbeid uansett ikke kan gjennomføres i et politisk organ? Altså heller ikke når man
avrunder med samtale og eventuelt vedtak i plenum, der alle i komiteen får samme informasjon og får
uttale seg om alle temaer i plenum før komiteen treffer sitt vedtak i saken?
Hva er det i kommuneloven/NOU/forarbeider som eventuelt utelukker bruk av gruppearbeid?
SVAR: Her er vi klart nok i en litt vanskelig gråsone. Det du spør om, er ikke drøftet direkte i loven
eller forarbeidene, så min vurdering bygger på tolkning av lovens system, sammenholdt med uttalelser
fra Sivilombudsmannen om beslektede forhold.
Utgangspunktet er bestemmelsen i kommunelovens § 11–2 første avsnitt der det fastslås at
«Folkevalgte organer skal behandle saker og treffe vedtak i møter». Denne bestemmelsen gjelder
etter § 11–1 «for kommunale og fylkeskommunale folkevalgte organer og andre kommunale organer
hvis ikke annet er bestemt i lov». I § 8–1 har vi så en regel om at «Medlemmer av et kommunalt eller
fylkeskommunalt folkevalgt organ plikter å delta i organets møter hvis de ikke har gyldig forfall». Det
som skjer i disse gruppemøtene er klart nok å «behandle saker», selv om det ikke treffes noe vedtak
her, og selv om det bare er tale om et forberedende trinn forut for behandlingen i plenum i komiteen.
•

Les også: Bernt svarer: Hva er et folkevalgt organ?

Spørsmålet blir dermed om disse arbeidsgruppene går inn under reglene om «folkevalgte organer» i
disse bestemmelsene, eller om det som skjer her, kan anses som uformelle samtaler der
enkeltmedlemmer prøver å skaffe seg bedre oversikt over problemstillinger og faktiske forhold, slik at
de bedre kan bidra til den formelle saksbehandlingen i komiteen.
I lovens § 5–1 er det oppstilt en uttømmende liste for hva som kan være folkevalgte organer. Her
finner vi blant annet «utvalg, inkludert kommunedelsutvalg og kontrollutvalg» og «kommunestyre- og
fylkestingskomiteer», samt «arbeidsutvalg».
Disse gruppemøtene passer ikke inn her, heller ikke som «arbeidsutvalg», som er én enkelt mindre
del av et kollegialt organ, med særlige fullmakter eller oppgaver knyttet til vedkommende folkevalgt
organs ansvarsområde. I tillegg kan ordføreren etter 6–1 fjerde avsnitt, bokstav c «opprette utvalg som
skal forberede saker som ikke har prinsipiell betydning», men heller ikke dette passer på den
gruppeinndelingen som det her er tale om.
Hvis slike drøftinger organiseres som en del av arbeidet i et folkevalgt organ, må de ses som en del av
saksbehandlingen i dette, og da kan det etter min mening ikke være lovlig å etablere slike særgrupper.
Dette kan klart nok være et nyttig virkemiddel til å effektivisere arbeidet i komiteen eller utvalget, men
det innebærer en fare for at det blir gitt informasjon eller foretatt viktige drøftelser som bare noen av
medlemmene i det folkevalgte organer har fått fullstendig kunnskap om, noe som kan bli
utslagsgivende for utfallet av saken.
•

Les også: Dette må du vite om møteoffentlighet
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Nå er det ikke noe forbud mot at folkevalgte møtes i mindre grupper og utveksler informasjon og
meninger om kommunale saker. Medlemmer av samme partigruppe vil kunne møtes og diskutere
saker i forkant av den formelle saksbehandlingen i folkevalgte organer, og det samme kan medlemmer
av samarbeidende partier.
Så lenge slike møter holdes i regi av vedkommende partigrupper, og uten noen form for medvirkning
fra kommunens ledelse eller administrasjon, er de ikke en del av kommunens saksbehandling og faller
dermed utenfor rammen for bestemmelsene i kommuneloven om dette.
Det er heller ikke noe forbud mot at enkeltmedlemmer av et folkevalgt organ møtes til uformelle
samtaler – eller til og med politiske hestehandler – utenfor møterommet. Slike politiske prosesser på
siden av den formelle saksbehandlingen kan noen ganger være ganske problematiske fra et
demokratisk synspunkt, men kan ikke forbys.
Men her må man altså være nøye å skillepolitisk arbeid fra kommunal saksbehandling.
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Hvem bestemmer over sakslisten?

Kommunal Rapport 12.04.2021, Jan Fridthjof Bernt, professor emeritus ved Universitetet i Bergen

Er det ordfører, en tredel av utvalget eller flertallet som avgjør om en sak skal på sakslisten?
SPØRSMÅL: Jeg kontakter deg på grunnlag av en sak hvor en politiker mener vår kommune
ikke følger loven når det gjelder saksbehandling. Rådmann og ordfører er uenig og mener de
følger loven.
På konkret spørsmål angående hvem som kan kreve at en sak skal settes på sakslisten, ble
det svart av rådmannen at det bare er det politiske flertallet eller ordfører. Det ble vist til
kommunens politiske reglement hvor det sies at «Ordfører eller det folkevalgte organets
flertall kan be administrasjonen utrede saken til senere folkevalgt behandling».
Men i kommunelovens § 11–3 står det: «En sak skal settes på sakslisten hvis minst 1/3 av
organets medlemmer krever det».
Mitt spørsmål til deg er: Er dette greit? Er praksisen innenfor kommuneloven eller ikke?
SVAR: Det avhenger av hvordan rådmann og ordfører forstår og praktiserer den aktuelle
reglementsbestemmelsen. Det er tale om to ulike spørsmål når det gjelder oppsett av
sakliste: Det ene er krav om at en sak skal settes på saklisten i et kommende møte, det
andre forslag i møtet om å sette en ny sak på opp til behandling.
For det første gjelder regelen i kommuneloven § 11–3 første avsnitt, siste setning: «En sak
skal settes på sakslisten hvis minst 1/3 av organets medlemmer krever det». Et slikt krav må
da settes fram før innkalling med sakliste til det aktuelle møtet har gått ut. Alternativt kan det
bes om at det innkalles til ekstraordinært møte til behandling av denne saken, etter
bestemmelsen i § 11 andre avsnitt, bokstav c. Reglementsbestemmelser kan ikke gjøre noe
innhugg i denne retten, men når møtet er satt, kan organet med alminnelig flertall vedta å ta
saken av saklisten – ved «utsettelsesvedtak», eller at det ikke skal fattes realitetsvedtak i
denne i dette møtet, se § 11–3 fjerde avsnitt.
Når møtet så er satt, kan ethvert medlem sette fram forslag om å føre en ny sak opp til
behandling der og da. Vedtak om en slik tilføyelse på saklisten kan treffes med alminnelig
flertall, men organets leder eller 1/3 av medlemmene kan motsette seg at det treffes
realitetsvedtak i saken, se § 11–3 siste avsnitt. Saken må da behandles bare som en
orienterings- eller diskusjonssak, der det bare kan fremsettes forslag som går på den videre
saksbehandling, ikke på realiteten i saken.
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Kommunen har ikke plikt til å forfølge alle ulovligheter i
byggesaker
Kommunal Rapport 01.03.2021,Jan Frithjof Bernt, professor emeritus ved Universitet i Bergen

Har kommunen plikt til å sjekke om pålegg gitt etter plan- og bygningsloven faktisk blir fulgt
opp eller rettet?
SPØRSMÅL: I hvilken grad har et organ/en kommune som har gitt et pålegg etter plan- og
bygningsloven, plikt til å ta stilling til om pålegget/rettingen er utført? Fins det regler rundt
dette, eller står forvaltningen fritt til å fremme pålegg, for deretter ikke ta stilling til om
pålegget er oppfylt?
SVAR: I plan- og bygningsloven § 25–1 har vi en bestemmelse om at «Kommunen har plikt
til å føre tilsyn i byggesaker med at tiltaket gjennomføres i samsvar med gitte tillatelser og
bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov». § 32–1 fastslås så som hovedregel at
«Kommunen skal forfølge overtredelser av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne
loven». Denne bestemmelsen pålegger, sies det i forarbeidene til loven (Ot.prp. nr. 34, 20072008), «kommunene å forfølge ulovligheter». Den skal «gi føringer som skal sikre at
kommunene prioriterer ulovlighetsoppfølging».
Men i andre avsnitt i § 32–1 fastslås at kommunen kan «avstå fra å forfølge ulovligheten»
hvis overtredelsen er «av mindre betydning», og i forarbeidene understrekes at den er ikke
ment å gi rettigheter for andre: «Ingen private rettssubjekter har rettskrav på at kommunen
forfølger ulovligheter». I praksis er det dermed kontrollutvalget, og i siste instans
kommunestyret, som tar stilling til om bygningsetaten oppfyller sitt tilsyns- og
oppfølgingsansvar etter loven. Men hvis alvorlig svikt når det gjelder oppfølging av pålegg,
fører til skade på person eller andres eiendom, kan det bli spørsmål om erstatningsansvar for
kommunen.
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Presisering av kommunane sine oppgåver og ansvar i vassforvaltninga
Presisering frå Klima- og miljødepartementet, 27.april 2021: Vassforskrifta representerer eit
permanent, nytt forvaltingssystem. Regionale vassforvaltningsplaner og tiltaksprogram skal
oppdaterast kvart sjette år, og gjennomførast. I samband med arbeidet som no går føre seg
med oppdatering av planane ynskjer KLD å presisere at kommunane har ei særleg viktig
rolle i vassforvaltningsarbeidet. Kommunane har ansvar for drikkevatn og avløp, overvatn,
landbruk, arealforvalting og forureining. Kommunane vil difor vera sterkt involvert i arbeidet i
vassregionutvala og særleg arbeidet i vassområda. Departementet sett inn omfattande
ressursar for å gi kommunane tilgang til kompetanse og verktøy dei treng for å løyse
oppgåva.
Kommunane skal sikre innbyggjarane trygt drikkevatn, reine badeplassar, og ta vare på fisk
og anna naturmiljø i og langs vassdrag. Dette krev at kommunane jobbar systematisk med
miljøtiltak knytt til utslepp frå avløp og avrenning frå jordbruk, og å tryggje
vassmiljøet gjennom arealplanlegginga. Levande vassdrag, reint vatn og fisk i elva er viktig
for trivsel og friluftsliv, og mange stader er det ein føresetnad for turisme og næringsliv.
Departementet bidreg til å sette kommunane best mogleg i stand til å utføre sine oppgåver
innan vassforvaltninga.
Då vassforskrifta blei utarbeida i 2006 blei det gjort ei inndeling i vassområde med
utgangspunkt i dei naturgitte høve, eksisterande samarbeidsformer mellom kommunar,
regionale mynde og andre interesser. Dette var basert på erfaringane frå pilotvassområde
fleire stader i landet. Heilskapleg forvaltning forutsett at oppstrøms- og nedstrøms kommunar
samarbeider innanfor same vassområde, og at det vert lagt godt til rette for lokal
medverknad i vassforvaltninga. For å sette kommunane i stand til å handtere denne viktige
oppgåva bidrar departementet årleg med omlag 20 millionar for å sikre kommunane
kompetanse på vassforvaltning, i form av koordinatorstillingar i vassområda. Vassområda,
som fylgjer nedbørfeltgrenser og derfor ofte er interkommunale, bind saman kommunar og
andre aktørar på tvers av kommunegrenser og interesser. Koordinatorane skal være ein
felles ressurs og kompetanse for kommunane i vassområda, bistå kommunane med deira
ansvar og oppgåver i vassforvaltninga, og bidra til brei deltaking og god informasjon. Mange
stader i landet har kommunane tatt imot dette tilbodet, og deltek i samfinansiering av
koordinatorstillingane. Dette spleiselaget er eit tilbod alle kommunar kan sjå seg tent med
å ta del i.
Evalueringa av den norske vassforvaltninga i 2016 konkluderte bl.a. med at:
"Kommunane har en nøkkelrolle for å oppnå god lokal forankring og medvirkning, og at
vannområdekoordinator fremheves som en nøkkel til suksess i vannområdene".
Vassforskrifta er basert på EU sitt vassdirektiv, og representerer eit permanent, nytt
forvaltningssystem utan sluttdato. Regionale vassforvaltningsplanar med tilhøyrande
tiltaksprogram skal oppdaterast kvart sjette år, og gjennomførast. Det vil stadig koma ny
kunnskap, men også nye utfordringar som mikroplast, legemidlar, ny arealbruk og
klimaendringar som vil gjere oppdaterte vassforvaltningsplanar relevante og nødvendige.
Vidareføringa av dagens organisering ble også stadfesta ved Stortingets behandling av
Meld. St. 6 (2018-2019) i desember 2018.
Departementet ga i mars 2019 nye nasjonale føringar for vassforvaltninga, og understreka
her kommunane si særs viktige rolle:
"Kommunene har en særlig viktig rolle i vannforvaltningsarbeidet. Det lokale arbeidet i
vannområdene er et viktig grunnlag for det påfølgende regionale arbeidet, og muliggjør lokal
forankring og medvirkning, samt innhenting av lokal og erfaringsbasert kunnskap.
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Kommunene besitter ofte førstehåndskunnskap om vannforekomstenes tilstand og
påvirkninger. De er myndighet med ansvar for å treffe vedtak om gjennomføring av tiltak
innen drikkevann og avløp, overvannshåndtering, landbruksforvaltning, arealforvaltning og
forurensning. Kommunene vil på denne bakgrunn være sterkt involvert i arbeidet i
vannregionutvalget og særlig arbeidet i vannområdene".
Det er og gitt viktige føringar som omfattar vassforvaltning i dei statlege planretningslinjene
for klima- og energiplanlegging og klimatilpassing (2018), og nasjonale forventningar til
regional og kommunal planlegging (2019). Meir utfyllande informasjon om kommunanes
ansvar innan vassforvaltninga fylgjer i vedlegg.
Dei seinaste åra har det vore ei auke i midla til statleg samfinansiering av vassmiljøtiltak, ei
tilskotsordning administrert av Miljødirektoratet. Vassområdeutval, interkommunale
vassprosjekt og kommunar kan her søke om støtte til miljøforbetrande tiltak og særleg
restaureringstiltak. Dette er eit langsiktig arbeid, der departementet har gitt Miljødirektoratet
oppdrag om å utarbeide et forslag til en strategi for restaurering av vassdrag for perioden
fram til 2030. Denne strategien skal fyljast opp med ein plan for kva vassdrag som skal
prioriterast over dei neste ti åra.
I tillegg er det utarbeida ei verktøykasse med rettleiing og oppgåvehjelp, kunnskapsbasen
Vann-Nett og nettsida Vannportalen. Miljødirektoratet arrangerer nasjonale
vassmiljøkonferansar, årlege seminar om vassdragsrestaurering og andre tematiske
samlingar og kurs. Miljødirektoratet har og utarbeid ein nettbasert vegleiar om vassmiljø i
arealplanlegginga. Det er og utarbeid nye tenester der kommunane er oppmoda til å
registrere omsynssoner for drikkevatn og oversikt over badeplassar. Den samla innsatsen for
å levere verktøy og kompetanse til kommunane er derfor stor.
FNs berekraftsmål gjeld for alle land og er eit vegkart for den globale innsatsen for ei
berekraftig utvikling. Under FN sitt berekraftsmål nummer 6 om vatn, er det fleire delmål
kommunane må fylgje opp: sørge for tilgang til trygt drikkevatn, betre vasskvalitet ved å
redusere forureining, gjennomføre ein heilskapleg vassforvaltning på alle nivå og
styrka medverknad frå lokalsamfunn i vassforvaltninga. Vassforvaltninga er eit godt døme
på korleis vi på same tid må tenkje globalt og handle lokalt for å nå miljømåla.
•

Vedlegg: Nærmere om kommunenes oppgaver.pdf

Relaterte sider:
Nasjonale føringer for arbeidet med oppdatering av de regionale vannforvaltningsplanene
Nasjonale føringer for regulerte vassdrag
Vann i statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning
Vann i nasjonale forventninger til regional og lokal planlegging
Miljødirektoratets veiledning om vannmiljø i arealplanlegging
Kommunenes registrering av hensynssoner for drikkevann
Føringer og signaler fra Miljødirektoratet
Vannforvaltning og FNs bærekraftsmål
Sist oppdatert: 27.04.2021
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Vedlegg:

Nærmere om kommunenes oppgaver.
Dette vedlegget til Klima- og miljødepartementets presisering den 27. april 2021 lister
hovedpunkter om kommunenes ansvar innen vannforvaltninga fra følgende viktige
dokumenter:
1. Nasjonale føringer for arbeidet med oppdatering av de regionale
vannforvaltningsplanene, 19. mars 2019 1.
2. Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning, 28.
september 2018 2.
3. Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019–2023, 14. mai
2019 3.
På hvert punkt er det angitt kilde med nummer som viser til dokumentene over.

Arealplanlegging: Kommunens arealplanlegging er svært viktig for å nå målet om god
tilstand i norsk vann. Gjennom arealplanleggingen kan kommunen sette restriksjoner på
arealbruken for å ivareta naturmiljøet i og langs vassdrag, innsjøer, fjorder og sjøområder,
herunder vannmiljø. Det er svært viktig at disse virkemidlene tas aktivt i bruk i kommunenes
arealplanlegging for å nå målet om god tilstand i norsk vann (Kilde: 1).
Kommunene bidrar til gode miljøforhold i og langs vassdragene gjennom tiltak og god
arealforvaltning. Regjeringen legger vekt på at kommunale planer tar hensyn til
vassdragenes bruks- og verneverdier. Regjeringen forventer at kommunene vurderer
arealbruken i og langs vassdrag i et helhetlig og langsiktig perspektiv (kilde: 3).

Klimatilpasning: Det bør legges vekt på gode og helhetlige løsninger og ivaretakelse av
økosystemer og arealbruk med betydning for klimatilpasning, som også kan bidra til økt
kvalitet i uteområder. Planer skal ta hensyn til behovet for åpne vannveier, overordnede
blågrønne strukturer, og forsvarlig overvannshåndtering (kilde: 2).
Bevaring, restaurering eller etablering av naturbaserte løsninger (slik som eksisterende
våtmarker og naturlige bekker eller nye grønne tak og vegger, kunstige bekker og basseng
mv.) bør vurderes. Dersom andre løsninger velges, skal det begrunnes hvorfor naturbaserte
løsninger er valgt bort (kilde: 2).

Drikkevann: Tiltak for å beskytte drikkevannskilder skal avklares gjennom de regionale
vannforvaltningsplanene og videre ivaretas i arealdelen til kommuneplaner. Vannforekomster

1

Nye nasjonale føringar for vassforvaltninga - regjeringen.no
Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning - regjeringen.no
3 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019–2023 - regjeringen.no
2
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som benyttes til uttak av drikkevann bør ha fått avsatt hensynssoner med tilhørende
planbestemmelser etter §§ 11-7 og 11-8 i plan og bygningsloven, jf. drikkevannsforskriften §
26 (kilde: 1).
Sikring av drikkevannskilder er en viktig del av kommunale planer. Regjeringen forventer at
kommunene tar hensyn til og beskytter drikkevannskilder i sin planlegging, slik at behovet for
rensing ved produksjon av drikkevann reduseres (kilde: 3).

Avløp: Kommunene skal kartlegge og følge opp utslipp fra avløpsanlegg som de er
myndighet for (etter kapittel 12 og 13 i forurensningsforskriften). Målsetningen skal være at
alle anleggene i den enkelte kommune oppfyller forurensingsforskriftens rensekrav slik at
miljømålene etter vannforskriften kan nås innen 2027, og senest innen 2033 (kilde: 1).

Landbruk: Ta i bruk kommunenes hjemler til å stille krav til gjennomføring av miljøtiltak der
det er nødvendig for at miljømålene etter vannforskriften nås innen 2027, og senest innen
2033 (kilde: 1).

Badeplasser: Her viser de nasjonale føringene til Normer for friluftsbad utarbeidet av
Helsedirektoratet i samarbeid med Folkehelseinstituttet (kilde: 1).
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Energiselskap slipper å følge offentlighetsloven
Kommunal Rapport 26.03.2021

Bergen tingrett konkluderte med at energiselskapet BKK er underlagt offentlighetsloven. Oslo
tingrett kom til motsatt resultat for Trønder Energi AS.
– Trønder Energi er naturligvis fornøyd med å ha fått medhold, sier advokat Kaare Andreas
Shetelig, som representerte Trønder Energi AS i retten.
Usikkert om staten anker
I fjor avslo kraftselskapet Trønder Energi AS innsyn i et av selskapets dokumenter.
Kraftselskapet mente at virksomheten ikke er omfattet av offentlighetsloven. I april bestemte
statsforvalteren i Trøndelag at Trønder Energi AS er omfattet av offentlighetsloven. Da
stevnet kraftselskapet staten.
I slutten av februar kom Oslo tingrett til at energiselskapet ikke er omfattet av
offentlighetsloven.
«Tingretten har ikke vært i tvil om at Trønder Energi AS som morselskap selv driver næring
på samme vilkår som og i direkte konkurranse med private. At Trønder Energi derfor ikke er
omfattet av loven, er i samsvar med lovgivers klare og uttalte forutsetninger», heter det i
dommen.
– Vi har ikke tatt stilling til om dommen skal ankes. Utover det har jeg ingen kommentar, sier
regjeringsadvokat Sture Nilsson til Kommunal Rapport.
Ankefristen går ut rett etter påske.
Ordinær forretningsdrift
Trønder Energi er et aksjeselskap som eies av 18 kommuner i Trøndelag og KLP.
Virksomheten er offentlig eid, og retten peker på at selskapet dermed i utgangspunktet skal
være omfattet av offentlighetsloven.
I offentlighetslovens paragraf 2 gis det et unntak fra loven for «rettssubjekt som hovudsakleg
driv næring i direkte konkurranse med og på same vilkår som private».
«Partene synes også å være enige om hvordan vilkåret «hovudsakleg» skal forstås; at mer
enn halvparten av den virksomheten selskapet driver må være konkurranseutsatt og drives
på samme vilkår som private. Det er slik retten oppfatter det heller ikke bestridt at
virksomheten drives på samme vilkår som private», heter det i dommen.
– Hvorfor er det så viktig for trønder Energi AS å slippe å være underlagt offentlighetsloven?
– Som lovgiver uttrykkelig uttalte da loven ble vedtatt, er det nødvendig for å ivareta bedrifter
hvor det offentlige er eier og driver med ordinær forretningsdrift. Dommen bekrefter
likebehandling mellom Trønder Energi og deres konkurrenter, som er private og
helkommersielle, sier Shetelig.
Legger ikke vekt på dom i Bergen
Retten peker på at partene er uenige om hvordan vilkåret «direkte konkurranse» skal forstås.
I sine rettskilder viser retten til både til Stortingsmelding 1997–98, som resulterte i en NOU i
2003, og forarbeidene til ny offentlighetslov i 2004–2005.
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I november i fjor konkluderte Bergen tingrett med at energiselskapet BKK er omfattet av
offentlighetsloven i en tilsvarende rettssak. Denne dommen er anket, og Oslo tingrett legger
derfor ikke vekt på denne dommen.
Advokaten til Trønder Energi ønsker heller ikke å kommentere denne dommen.
Oslo tingrett legger særlig vekt på hva juridisk direktør i Trønder Energi AS har uttalt om
saken i retten.
«Trønder Energi AS driver i dag utelukkende kommersiell virksomhet», skriver retten.
Vektlegger integrasjon
I dommen vises det til at Trønder Energi AS har tre større datterselskap og flere mindre.
Konsernet går totalt 189 ansatte, der bare to er ansatt i Trønder Energi AS. Retten peker på
at det er i styret til Trønder Energi AS alle sentrale beslutninger for konsernet fattes.
«Retten legger vekt på dette forholdet, fordi det reflekterer integrasjonen mellom
morselskapet og datterselskapene i konsernet», heter det i dommen.
I dommen legges det videre til grunn av morselskapet spiller en svært aktiv rolle i
videreutviklingen av datterselskapene.
«Retten legger til grunn at Trønder Energi AS ikke driver noen form for myndighetsutøvelse
eller monopolvirksomhet, kun kommersiell virksomhet», skriver retten.
Uenig med statsforvalteren
Dommerne konkluderer med at næringen til Trønder Energi AS er utsatt for direkte
konkurranse fra private. Etter rettens syn taler dette for at unntaket i offentlighetsloven gjør
seg gjeldende.
«Gitt formålet med unntaket, gir det dårlig mening å trekke skarpe skiller mellom det som
skal anses å være morselskapets virksomhet og virksomheten til det enkelte datterselskap
når hele konsernets virksomhet er så sammenvevd», står det i dommen.
Statsforvalteren i Trøndelag kom fram til at ingen deler av næringen til Trønder Energi AS
drives i direkte konkurranse med private aktører. Det er Oslo tingrett ikke enig i.
«Holdt opp mot det som er sagt i forarbeidene, gir det etter rettens oppfatning dårlig mening
å vurdere konkurransesituasjonen til morselskapet annerledes enn konkurransesituasjonen
og hovedmarkedet til datterselskapene når virksomhetene er så integrert i hverandre som
her», skriver retten.
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Leveranseavtale mellom
Konsek Trøndelag IKS og Ørland kommune
1. Avtalens parter

Denne avtalen inngås mellom Ørland kommune (heretter omtalt som deltakeren) og
Konsek Trøndelag IKS (heretter omtalt som leverandøren).

2. Avtalens formål

Denne avtalen er hjemlet i selskapsavtalen for Konsek Trøndelag IKS § 5. Avtalen
spesifiserer hvilke tjenester leverandøren skal levere til deltakeren og hvilke
betalingsforpliktelser deltakeren har overfor leverandøren som følge av dette. Avtalen
skal godkjennes av representantskapet i Konsek Trøndelag IKS.

3. Leverandørens leveranse

Leverandøren skal levere alle sekretariatstjenester deltakerens kontrollutvalg har behov
for, i tråd med kommunelovens kapittel 23 og forskrift om kontrollutvalg og revisjon,
kapittel 1. Dette inkluderer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Praktisk bistand til gjennomføring av møter
Saksutredning og forslag til vedtak for saker til behandling i kontrollutvalget
Rådgiving (habilitet, offentlighet, lukking av møter med mer)
Opplæring av kontrollutvalget
Oppfølging av vedtak fattet av kontrollutvalget
Oppfølging av ansvaret for å påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning
Utarbeidelse av forslag til plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll
Ansvar for kontrollutvalgets arkiv
Koordinering av kommunens egenkontroll med statlige tilsyn
Utarbeidelse av risiko- og vesentlighetsvurderinger for forvaltningsrevisjon og
eierskapskontroll, dersom kontrollutvalget beslutter at dette skal utføres av
sekretariatet

Kontrollutvalget har myndighet til å instruere sekretariatet om utførelsen av
arbeidsoppgaver innenfor de rammer som er gitt av kommuneloven og øvrig lovverk.

4. Deltakerens betalingsforpliktelse

Deltakeren forplikter seg til å betale det tilskudd til leverandøren som fastsettes av
leverandørens representantskap. Tilskuddet skal dekke alle tjenester som normalt inngår i
kontrollutvalgets arbeid, jf. punkt 3 i denne avtalen. Tilskuddet dekker også utgifter til
leverandørens ansatte i forbindelse med gjennomføring av oppdraget, som reise,
opphold, diett og overtidsbetaling.

Honoraret skal være basert på budsjettert timeforbruk for leveranse til deltakerens
kontrollutvalg og en timepris som er lik for alle deltakere. Det budsjetterte timeforbruket
skal baseres på dokumentert faktisk forbruk og eventuelle endringer i tjenesteleveranse.
Fellestid, eller timer til kontrollutvalgsarbeid som ikke kan knyttes til en enkelt kommune,
fordeles forholdsmessig på kommunene. Reisetid i forbindelse med
kontrollutvalgsarbeidet skal utjevnes forholdsmessig mellom deltakerne.
Leverandøren skal ikke fakturere ved overforbruk eller tilbakebetale ved underforbruk
dersom reelt timeforbruk ikke samsvarer med budsjett. Leverandøren skal tilstrebe
samsvar mellom budsjett og forbruk over tid.
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Leverandøren kan fakturere for tjenester ut over det som normalt anses som en del av
sekretariatets oppgaver dersom det inngås avtale om dette på forhånd.
Leverandøren kan fakturere for kostnader knyttet til deltakere på kurs og samlinger i regi
av leverandøren.

5. Ikrafttreden og varighet

Avtalen trer i kraft når den er signert av partene.
Avtalen gjelder så lenge kommunen er deltaker i Konsek Trøndelag IKS og opphører uten
oppsigelse ved uttreden.
Begge parter kan be om reforhandling av avtalen ved behov. Denne avtalen gjelder frem
til ny avtale er godkjent av representantskapet.

For Konsek Trøndelag IKS:

For Ørland kommune:

Trondheim, 19.05.2021

Bjugn, May 19, 2021

Tom Myrvold

Tom Myrvold (May 19, 2021 15:49 GMT+2)
ordfører

daglig leder
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Sak 04/21 Leveranseavtale
Saken behandlet i
Representantskapet

Møtedato
26.04.2021

Saknr
04/21

Styrets forslag til vedtak
1. Representantskapet vedtar leveranseavtalen mellom Konsek Trøndelag og kommunene.
2. Avtalen sendes deltakerkommunene ved ordfører, for signering.

Behandling:
Daglig leder Konsek Trøndelag IKS orienterte om leveranseavtalen.
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Representantskapet vedtar leveranseavtalen mellom Konsek Trøndelag og kommunene.
2. Avtalen sendes deltakerkommunene ved ordfører, for signering.
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Eventuelt
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Ørland kommune

Møtedato
31.05.2021

Saknr
13/21

Saksbehandler Torbjørn Berglann
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
21/193 - 1
Forslag til vedtak
Saken legges fram uten forslag til vedtak.
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Godkjenning av møteprotokoll
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Ørland kommune

Møtedato
31.05.2021

Saknr
14/21

Saksbehandler Torbjørn Berglann
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
21/193 - 2
Forslag til vedtak
Møteprotokollen godkjennes.
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