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Møtet avvikles for åpne dører, i tråd med kommuneloven § 11-5. 
 
Eventuelle forfall, eller spørsmål om habilitet, meldes til Konsek Trøndelag IKS  
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Orientering om sykefraværet i kommunen  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune 27.10.2021 52/21 
 
Saksbehandler Karoline Lorentzen 
Arkivkode FE - 033 
Arkivsaknr 21/5 - 22 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 
 
Saksopplysninger 
På kontrollutvalgets møte 24.09.2021 ble det under sak 50/21 Eventuelt, vedtatt å be 
kommunedirektøren om en orientering om sykefraværet i kommunen. Kontrollutvalget ønsker 
å vite hva status er og hva som er trenden.  
 
Kontrollutvalget fattet enstemmig følgende vedtak:  
Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en orientering om sykefraværet i kommunen. 
Hva er status på sykefraværet og hva er trenden? 
 
Orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 27.10.2021 
 
 
Konklusjon 
Sekretariatet legger til grunn at kontrollutvalget kan ta redegjørelsen til orientering. 
 



  
Orientering om leieavtalen for Vanvikan legekontor  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune 27.10.2021 53/21 
 
Saksbehandler Karoline Lorentzen 
Arkivkode FE - 033 
Arkivsaknr 21/5 - 23 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 
 
Saksopplysninger 
På kontrollutvalgets møte 24.09.2021 ble det under sak 50/21 Eventuelt, vedtatt å be 
kommunedirektøren om en orientering om leieavtalen for Vanvikan legekontor og prosessen 
rundt inngåelsen av denne.  
 
Kontrollutvalget fattet enstemmig følgende vedtak:  
 

Kontrollutvalget ønsker en orientering fra kommunedirektøren om leieavtalen av Vanvikan 
legekontor og prosessen rundt inngåelsen av denne. 
 

Orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 27.10.2021 
 
 
Konklusjon 
Kontrollutvalgets sekretariat legger til grunn at kontrollutvalget kan ta redegjørelsen til 
orientering.  
 
 
 



  
Orientering om kommunens rutiner for fakturering av tjenester til 
brukere av pleie- og omsorgstjenester  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune 27.10.2021 54/21 
 
Saksbehandler Karoline Lorentzen 
Arkivkode FE - 033 
Arkivsaknr 21/5 - 24 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 
 
Saksopplysninger 
På kontrollutvalgets møte 24.09.2021 ble det under sak 50/21 Eventuelt, vedtatt å be 
kommunedirektøren om en orientering om kommunens rutiner for fakturering av tjenester til 
brukere av pleie- og omsorgstjenester.  
 
Bakgrunnen for vedtaket var en avisartikkel som lå som referatsak i samme møte, sak 49/21, 
som omhandlet uriktig føring av timelister i Ringerike kommune.   
 
Kontrollutvalget fattet enstemmig følgende vedtak:  
 

Kontrollutvalget ønsker en orientering fra kommunedirektøren vedr. kommunens rutiner for 
fakturering av tjenester til brukere av pleie og omsorgstjenester. 
 
 

Orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 27.10.2021 
 
 
Konklusjon 
Kontrollutvalgets sekretariat legger til grunn at kontrollutvalget kan ta redegjørelsen til 
orientering.  
 
 



  
Prosjektstatus - forvaltningsrevisjon selvkost vann og avløp  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune 27.10.2021 55/21 
 
Saksbehandler Karoline Lorentzen 
Arkivkode FE - 217, TI - &58 
Arkivsaknr 21/11 - 10 
 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.  
2. Kontrollutvalget forlenger fristen til 5. januar 2022.  

 
Vedlegg 
Prosjektstatus 
 
Saksopplysninger 
Revisor har fremlagt prosjektstatus per 15.10.2021 (se vedlegg). Av brevet fremgår det at det 
har vært utfordringer knyttet til gjenåpningen av spørreundersøkelsen som gjør at den ikke 
har vært tilgjengelig for mottakerne så lenge som ønskelig. Spørreundersøkelsen har ikke 
gitt en vesentlig bedre svarprosent etter at den ble gjenåpnet, men det er nå mottatt 910 svar 
av 3 681 utsendte spørreskjema, noe som tilsvarer i underkant av 25 % svaroppslutning. 
Selv om svarprosenten ikke er like høy som man hadde håpet på, vurderer revisor det slik at 
dataene likevel kan benyttes for å gi et bilde av innbyggernes oppfatning om vann og avløp.  
 
Revisor opplyser at rapporten likevel ikke vil kunne leveres til kontrollutvalgets møte den 24. 
november, ettersom forsinkelsene med undersøkelsen har forsinket prosessen ytterligere. 
Rapporten vil imidlertid være klar til kontrollutvalgets første møte i 2022.  
 
Konklusjon 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta revisors redegjørelse til orientering og sette en 
ny frist for levering av rapporten.  
 
 



 
 
 
 
 
Kontrollutvalget i Indre Fosen 
v/ Konsek Trøndelag IKS 
 
karoline.lorentzen@konsek.no 
 
 
 
 
 
 
 
 
STATUSRAPPORT 
 
Vi viser til prosjektplan vedtatt 17.februar.2021 og statusrapport (kontrollutvalgets sak 41/21).  
Kontrollutvalget vedtok å gjenåpne spørreundersøkelsen og levere rapporten i tråd med ny frist. 
 
Det har dessverre vært knyttet en del tekniske problemer med undersøkelsen. Det er 
Bedrekommune.no som er ansvarlig for selve gjennomføringen. Utfordringene har vært at 
respondentene ikke har fått aktivert svarlinken, eller har fått feilmelding om at undersøkelsen er stengt.  
 
Spørreundersøkelsen ble gjenåpnet, og har vært åpen fram til 15.oktober 2021. 
I kontrollutvalgets møte ble det også diskutert tiltak for om mulig å bedre svarprosenten. Kommunen la 
ut informasjon om undersøkelsen på sin hjemmeside 7.oktober 2021 
 
Svarprosenten har ikke blitt vesentlig bedre, men vi har nå mottatt 910 svar av 3.681 utsendte 
spørreskjema. Etter revisors vurdering, er det ikke sannsynlig at svarprosenten vil øke med en 
ytterligere forlengelse av svarfristen.  
 
Etter nærmere vurderinger og sett i forhold til selve undersøkelsen, har vi kommet fram til at dataene 
kan benyttes for å gi et bilde av innbyggerens oppfatning om vann og avløp. Dataene vil bli brukt 
sammen med andre datakilder, men vi vil likevel presisere at dataene må brukes med forsiktighet. 
Revisor vil få tilsendt rådata 18.10.2021 
 
Som en følge av det inntrufne, vil vi beklageligvis ikke kunne levere rapporten til kontrollutvalgets møte 
i november -2021. Rapporten kan behandles i kontrollutvalgets første møte i 2022. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Unni Romstad 
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor 

 
Direkte    41 73 93 19 eller    unni.romstad@revisjonmidtnorge.no 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur 

 
 
 

Bidrar til forbedring 

Revisjon Midt-Norge SA 
Brugata 2 
7715 Steinkjer  
 
Org, nr,:  919 902 310  
Bank: 4270 18 38658 

M post@revisjonmidtnorge.no  

T   +47 907 30 300 

Kontaktperson: 

Unni Romstad 
Dato og referanse: 

15.oktober 2021 

mailto:unni.romstad@revisjonmidtnorge.no


  
Plan for forvaltningsrevisjon 2021-2023 - mulig rullering  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune 27.10.2021 56/21 
 
Saksbehandler Karoline Lorentzen 
Arkivkode FE - 217, TI - &30 
Arkivsaknr 21/9 - 6 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget inviterer ordfører, kommunedirektøren, hovedtillitsvalgte, verneombud og 
kommunalsjefer til neste møte i kontrollutvalget den 24.11.2021 for å gi innspill til plan for 
forvaltningsrevisjon. 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget er kommunestyrets kontrollorgan og har blant annet ansvar for at det 
gjennomføres forvaltningsrevisjon. Hensikten med forvaltningsrevisjon er å bidra til forbedring av 
kommunens virksomhet. Forvaltningsrevisjonene skal følge en plan, som 
kontrollutvalget skal lage i løpet av det første året etter at det er konstituert. 

For at kontrollutvalgets arbeid skal være mest mulig målrettet prøver utvalget å komme fram til 
områder der det er størst risiko for manglende måloppnåelse, lav effektivitet, brudd på politiske 
vedtak eller brudd på lov- og regelverk. Kontrollutvalget la frem forslag til plan for 
forvaltningsrevisjon i kontrollutvalgets møte 02.09.2020 sak 16/20, som senere ble vedtatt av 
kommunestyret den 10.09.2020. Planen var basert på en risiko- og vesentlighetsvurdering fra 
Revisjon Midt-norge.  

For å vurdere om risikobildet kan ha endret seg ønsker kontrollutvalget nå å få innspill til den 
allerede vedtatte planen for å se om det er grunnlag for rullering.  
 
Konklusjon 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å invitere ordfører, kommunedirektør, 
hovedtillitsvalgte, verneombud og kommunalsjefer til et møte hvor de kan gi innspill til planen 
for å vurdere om risikobildet har endret seg og om planen bør rulleres.  
 
 



  
Virksomhetsbesøk  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune 27.10.2021 57/21 
 
Saksbehandler Karoline Lorentzen 
Arkivkode FE - 033 
Arkivsaknr 21/4 - 13 
 
Forslag til vedtak 
Saken blir lagt frem uten forslag til vedtak.  
 
Vedlegg 
Indre Fosen eierandeler 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget har ansvar for løpende kontroll med kommunen. Utvalget har i tillegg 
ansvar for å følge opp kommunens eierskap. For å bli kjent med ulike sider av kommunen 
kan kontrollutvalget legge enkelte av møtene til kommunens virksomheter, eller til 
bedrifter som kommunen har eierandeler i (se vedlegg). Møtene kan kombineres 
med en orientering om virksomheten og dialog med ledelse og tillitsvalgte. 
 
Kontrollutvalget kan legge inn 1-2 virksomhetsbesøk i halvåret. I møter der administrasjonen 
skal orientere er det som regel en fordel å avvikle møtene på rådhuset. 
 
Vedlagt denne saken følger en oversikt over kommunens virksomheter med en kort 
beskrivelse og en oversikt over virksomheter kommunen har eierskap i. 
 
Vurdering 
Kontrollutvalget kan ta stilling til hvilke virksomheter det ønsker å besøke i 2022. 
 
 
 



Indre Fosen eierandeler Eierandeler 
Interkommunale selskaper   
Fosen Helse IKS 22,72 % 
Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS 2,77 % 
Konsek Trøndelag IKS 4,00 % 
Midt-Norge 110-sentral IKS 3,01 % 
Trondheim havn IKS 0,30 % 
Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS 4,24 % 
    
Aksjeselskaper   
Fosenbrua AS 18,33 % 
Fosenkraft AS 20 % 
IfJobb AS   
Indre Fosen Invest AS 29,41 % 
Leksvik Industriell Vekst Holding AS 17,97 % 
Museene i Sør-Trøndelag AS 4,16 % 
Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS 2,44 % 
Sentrumsgården AS 8,34 % 
Trønderenergi AS 8 % 
    
Andre selskapsformer   
KulturCompagniet Indre Fosen KF 100 % 
Omstillingsprogrammet Indre Fosen kommune   
Interkommunalt politisk råd for Fosenregionen 
Revisjon Midt-Norge SA   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kommunale enheter 

Oppvekstsektoren 
Enhet: skole 
Fevåg/Hasselvika skole 
Mælan skole 
Skaugdalen Montesorriskole 
Stadsbygd skole 
Testmann Minne Skole 
Vanvikan skole 
Åsly skole 

 
Enhet: Barnehager 
Akrobaten barnehage 

Borgly barnehage 

Fagerbakken barnehage 

Fembøringen barnehage 

Fevåg barnehage 

Fosnaheim naturbarnehage 

Høgåsmyra barnehage 

Leksvik barnehage 

Skaugdalen barnehage 

Skogly friluftsbarnehage 

Steinvegen barnehage 

Tryllefløyten musikkbarnehage 

Tungtrø gårdsbarnehage 

 
Enhet: pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) 
Indre Fosen PPT 

 

Helse- og omsorgssektoren 

Enhet: Helse- og familietjenesten 
Psykisk helse 

Nav 

Legevakt 

Legekontor Vanvikan 

Legekontor Rissa 

Legekontor Leksvik 

Helsestasjon og jordmor 

Fysioterapi og ergoterapi 

 
Enhet: hjemmetjenester 
Hjemmetjenesten Leksvik 

https://www.indrefosen.kommune.no/tjenester/barn-og-skole/barnehage/alle-barnehager-i-indre-fosen/akrobaten-barnehage-privat/
https://www.indrefosen.kommune.no/tjenester/barn-og-skole/barnehage/alle-barnehager-i-indre-fosen/borgly-barnehage-privat/
https://www.indrefosen.kommune.no/tjenester/barn-og-skole/barnehage/alle-barnehager-i-indre-fosen/fagerbakken-barnehage/
https://www.indrefosen.kommune.no/tjenester/barn-og-skole/barnehage/alle-barnehager-i-indre-fosen/femboringen-barnehage/
https://www.indrefosen.kommune.no/tjenester/barn-og-skole/barnehage/alle-barnehager-i-indre-fosen/fevag-barnehage/
https://www.indrefosen.kommune.no/tjenester/barn-og-skole/barnehage/alle-barnehager-i-indre-fosen/fosnaheim-barnehage-privat/
https://www.indrefosen.kommune.no/tjenester/barn-og-skole/barnehage/alle-barnehager-i-indre-fosen/hogasmyra-barnehage/
https://www.indrefosen.kommune.no/tjenester/barn-og-skole/barnehage/alle-barnehager-i-indre-fosen/leksvik-barnehage/
https://www.indrefosen.kommune.no/tjenester/barn-og-skole/barnehage/alle-barnehager-i-indre-fosen/skaugdalen-barnehage-privat/
https://www.indrefosen.kommune.no/tjenester/barn-og-skole/barnehage/alle-barnehager-i-indre-fosen/skogly-friluftsbarnehage/
https://www.indrefosen.kommune.no/tjenester/barn-og-skole/barnehage/alle-barnehager-i-indre-fosen/steinvegen-barnehage-privat/
https://www.indrefosen.kommune.no/tjenester/barn-og-skole/barnehage/alle-barnehager-i-indre-fosen/tryllefloyten-musikkbarnehage-privat/
https://www.indrefosen.kommune.no/tjenester/barn-og-skole/barnehage/alle-barnehager-i-indre-fosen/tungtro-gardsbarnehage-privat/
https://www.indrefosen.kommune.no/tjenester/helse-og-omsorg/psykisk-helse-og-rus/
https://www.indrefosen.kommune.no/tjenester/sosiale-tjenester/
https://www.indrefosen.kommune.no/tjenester/helse-og-omsorg/lege/legevakt/
https://helserespons.no/web/indrefosen/
https://helserespons.no/web/indrefosen/
https://helserespons.no/web/indrefosen/
https://www.indrefosen.kommune.no/tjenester/helse-og-omsorg/helsestasjon/
https://www.indrefosen.kommune.no/tjenester/helse-og-omsorg/fysioterapi-ergoterapi-hjelpemidler/


Hjemmetjenesten Rissa 
Hjemmetjenesten Stjørna 
Hjemmetjenesten Vanvikan og Stadsbygd 

 
Enhet: habiliteringstjenester 
Bo- og aktivitetstjenesten 
Avlastningstiltak 
Aktivitetstilbud 

 
Enhet: sykehjem 
Dialyse Leksvik 
Kjøkken 
Leksvik helsetun 

Rissa sykehjem 

 
Enhet: Fosen barnevern 

 
Enhet: NAV 

 
 

Arealsektoren 
Enhet: Kommunalteknikk 

 
Enhet: Plan, kart og miljø 

 
Enhet: Bygg og eiendom 

 
 

Kultursektoren 
Enhet: Kulturskolen 

 
Enhet: Bibliotek 

 
Enhet: Kultur og fritid 

 
Enhet: Frivilligsentral 

 
 

 

 

 

https://www.indrefosen.kommune.no/tjenester/helse-og-omsorg/sykehjem-og-aldershjem/
https://www.indrefosen.kommune.no/tjenester/helse-og-omsorg/sykehjem-og-aldershjem/


Selskapsnavn Info 

Fosen Helse IKS 

Selskapet utvikler og drifter tjenester som felles legevakttjeneste, rask 
psykisk helsehjelp, kommunepsykolog, miljørettet helsevern, felles 
kompetansesatsing for helsepersonell og FoU-prosjekter. Fosen helse 
har også felles prosjekter med andre helse-, utdannings- og 
forskningsinstitusjoner. I tillegg bidrar Fosen helse med å løfte behov og 
tiltak knyttet til felles jordmorvakt. Gjennom Fosen helse har 
kommunene muligheten til å adressere og jobbe sammen om felles 
utfordringer som kommunene står overfor. 

Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS 

Formålet med selskapet er å legge forholdene til rette for eiernes 
rasjonelle, funksjonsdyktige og effektive gjennomføring av arkivlovens 
intensjoner og bestemmelser. Selskapet skal kunne fungere som 
arkivdepot for eiernes papirbaserte og elektroniske arkiver og sørge for 
at materialet blir gjort tilgjengelig for offentlig bruk, forskning og andre 
administrative og kulturelle formål. 

Konsek Trøndelag IKS 

Konsek Trøndelag IKS er et ledende fagmiljø i den kommunale 
egenkontrollen. Konsek Trøndelag IKS utfører sekretariatstjeneste for 
32 kontrollutvalg i Trøndelag. Selskapets formål er å levere 
sekretariatstjenester for kontrollutvalg for deltakerne i tråd med 
gjeldende lov og forskrift.  

Midt-Norge 110-sentral IKS 

Midt-Norge 110-sentral har som primæroppgaver å ta i mot 
nødmeldinger, alarmere og kalle ut mannskaper, etablere samband og 
loggføre hendelser. 

Trondheim havn IKS 

Trondheim Havn IKS drifter og forvalter havneområder på vegne av 
eierkommunene, og tilrettelegger infrastruktur for godstransport, 
persontrafikk, sjøturisme og fritidsbåter. 

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS 

Trøndelag brann og redningstjeneste IKS har som primæroppgave å 
sikre lokalsamfunnet og kommunene våre, mot ulykker og skader 
forårsaket av brann og akutt forurensning. Vi er også forpliktet til å 
utnytte de ressurser som kommunene investerer i beredskap og 
forebyggende tiltak på en tilfredsstillende måte. 

Fosenbrua AS 
Selskapet Fosenbrua AS ser på mulighetene for å finansiere et fast 
samband mellom Fosen og Trondheim. 

Fosenkraft AS 

Selskapets formål er å eie aksjer og andeler i andre selskaper, samt det 
som naturlig står  i forbindelse med dette. Selskapet skal kunne drive 
med aktivt  eierskap i de selskapene man eier aksjer.  

IfJobb AS 

IFjobb skal gjennom meningsfylt arbeid, kompetanseøkning og 
kvalifisert veiledning bidra til å se ressurser hos mennesket, og legge til 
rette for at disse utvikles. Gjennom produksjon av varer og tjenester til 
private og offentlige kunder skal vi bli anerkjent for vår samhandling 
mellom arbeidsmarkedsbedrifter og det ordinære arbeidsliv.  

Indre Fosen Invest AS 

Næringsutvikling i indre Fosen gjennom deltakelse i andre selskaper 
med kapital og kompetanse med formål å beholde og skape 
arbeidsplasser  og næringsaktivitet i kommunen samt annen virksomhet 
knyttet til  dette. Selskapet skal være en langsiktig aktør men skal over 
tid ha positiv avkastning på investert kapital.  

Leksvik Industriell Vekst Holding AS 

Selskapets formål er å investere og eie aksjer, fast eiendom, og alt hva 
som dermed står i  forbindelse samt med aksjeinnskudd eller på annen 
måte delta i  virksomheter med tilsvarende formål.  

Museene i Sør-Trøndelag AS 

Museene i Sør-Trøndelag er forvaltere av et kollektivt samfunnsminne, 
med de tre f-ene formidling, forvaltning og forskning som de 
grunnleggende oppgavene. MiST har internasjonale, nasjonale, 
regionale og lokale oppgaver, og alle våre arbeidsområder skal være 
preget av kvalitet og kompetanse. 

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS 
NTE utvikler, produserer og distribuerer ren og fornybar energi, samt 
bygger og drifter digital infrastruktur. 

Sentrumsgården AS 
Utleie og økonomisk virksomhet samt gjøre seg  interessert i selskaper 
med økonomisk formål. 

Trønderenergi AS 

Produsere, overføre, fordele og omsette energi, bygge og drive 
anlegg  for slik virksomhet, delta i annen delvirksomhet i forbindelse 
med  denne virksomheten herunder annen forretningsmessig utnytting 



av  anlegg og teknologi, eie og delta i andre selskaper innen rammen 
av  virksomheten.  

KulturCompagniet Indre Fosen KF 

Foretakets formål er å stimulere til kulturell vekst i kommunen og ha  en 
koordinerende rolle i utvikling av kultur- og kulturbasert næring i  
kommunen. Sørge for godt samarbeid mellom skole, kulturskole, det 
profesjonelle  og frivillige kulturlivet samt næringslivet. Bidra til økt 
bevissthet rundt matkultur og folkehelse i kommunen. Foretaket kan 
delta på eiersiden i andre selskaper når det ligger  innenfor foretakets 
formål og de rammer kommuneloven og eventuelt  andre 
lover/forskrifter angir for kommunens deltagelse i  
selskaper/forretningsdrift. Foretaket kan også leie inn eiendomsmasse 
og inngå fremleiekontrakt når dette tjener de formål foretaket skal 
ivareta. Foretaket kan påta seg evt. andre oppgaver som 
kommunestyret pålegger foretaket.  

Omstillingsprogrammet Indre Fosen kommune 

Omstillingsprogrammet i Indre Fosen skal i løpet av seks år jobbe 
målrettet for å skape flere robuste bedrifter der innovasjon og 
nyskaping, kompetanse og fremtidsoptimisme står i sentrum. 

Interkommunalt politisk råd for Fosenregionen 

Samarbeidsorganet viktigste rolle er å ta opp og fronte de viktigste 
sakene som angår Fosenregionen. Rådet skal være en aktiv på regional 
pådriver med vekt på regional samfunnsutvikling og et bindeledd 
mellom politikk, næringsliv og andre regionale og statlige styringsorgan. 
Rådet er ikke et forvaltningsorgan og skal ikke drive tjenesteproduksjon, 
men kan forvalte tilskuddsordninger i henhold til kommunelovens  
§ 18-1. Rådet kan initiere og eventuelt utrede tjenestesamarbeid og 
hvordan dette skal organiseres. 
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Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
Vedlegg 
Hvem skal varsle kontrollutvalget 
Kommunestyret er klageinstans 
Når slutter sensitive opplysninger å være sensitive 
 
Saksopplysninger 
Følgende saker blir lagt frem for kontrollutvalget: 

· Hvem skal varsle kontrollutvalget 
· Kommunestyret er klageinstans 
· Når slutter sensitive opplysninger å være sensitive 

 
 
 



Hvem skal varsle kontrollutvalget? 
Kommunal Rapport 28.06.2021 Jan Fridthjof Bernt, professor emeritus ved Universitetet i Bergen 
 
Hvem har ansvaret for å varsle kontrollutvalget når det holdes generalforsamling i 
kommunale aksjeselskap eller representantskapsmøter i IKS-er? 
 
SPØRSMÅL: Det avholdes for tiden representantskapsmøter i interkommunale selskap 
(IKS) og generalforsamlinger i kommunalt hel- eller deleide aksjeselskap (AS). 
Det følger av kommuneloven § 23–6 at: Kontrollutvalget skal varsles om møter i 
generalforsamling, representantskap og tilsvarende organer og har rett til å være til stede i 
disse møtene. 
Vår erfaring er at det er ingen automatikk i at kontrollutvalget får tilsendt kopi av innkallinger 
til disse møtene. Kan Bernt svare på hvem som er pålagt å varsle kontrollutvalget? Er det 
eier-/deltakerkommunen eller selskapet? 
 
SVAR: Denne varslingsplikten må etter min mening påligge den som innkaller til de aktuelle 
møtene, i praksis ved at det rutinemessig sendes gjenpart av innkallingene til 
kontrollutvalgene i alle kommuner som er deltakere i det interkommunale selskapet eller 
aksjonærer i et kommunalt heleid aksjeselskap. 
 
I brev 3. juni 2021 gir departementet uttrykk for en annen lovforståelse; «at det er mest 
nærliggende at eier/deltakerkommunen sender slikt varsel», idet man legger avgjørende på 
at «Det vil være langt enklere for den enkelte kommunen å informere kontrollutvalget i 
forbindelse med møter, enn det vil være for et selskap som kan ha mange 
eier/deltakerkommuner.» Dette er klart et poeng hvis det var spørsmål om å sende varsel til 
de enkelte medlemmene av kontrollutvalget, men slik kan ikke bestemmelsen forstås. Det er 
kontrollutvalgene som sådanne som skal varsles, altså ved sekretariatet for disse, og det å 
sende slikt varsel også hit, kan neppe oppfattes som en urimelig merbelastning når man i 
alle fall skal sende innkalling til alle deltakerkommunene. Å bruke kommunen – praksis 
kommunens administrasjon – som postkasse for slike varsler, vil være ganske problematisk i 
forhold til bestemmelsen i § 23-7 tredje avsnitt om at sekretariatet for kontrollutvalget skal 
være uavhengig av kommunens eller fylkeskommunens administrasjon, og vil – som 
spørsmålet illustrerer – innebære en reell fare for at innkallinger blir «borte på veien». 
For aksjeselskaper som bare er delvis kommunalt eid, foreligger ingen slik plikt etter loven, 
men dette må kunne fastsettes ved generalforsamlingsvedtak 
 
(Bernts svar er endret etter at det ble publisert første gang. Det skyldes at han i etterkant av 
første svar, ble kjent med at departementet også hadde besvart problemstillingen og dette 
siste svaret fra Bernt tar også opp i seg departementets vurdering. Red.) 
 

https://lovdata.no/LTI/lov/2018-06-22-83/%C2%A723-6
https://smooth-storage.aptoma.no/users/kommunalrapport/files/Tilsynsrapporter%20Arkivverket/kommuneloven_kontrollutvalget.pdf?accessToken=b3c00db81606f0367296165cf12dcc6799d5004ecd0e8c83e12971fe72e3ffd5
https://lovdata.no/LTI/lov/2018-06-22-83/%C2%A723-7


Kommunestyret er klageinstans 
Kommunal Rapport 06.09.2021 Jan Fridthjof Bernt, professor emeritus ved Universitetet i Bergen 
 
Formannskapet fordelte korona-krisepakker, men nå har noen klaget. Hva gjør vi med denne 
klagen? 
 
SPØRSMÅL: Kommunestyret valde å fordela dei to siste krisepakkane til koronaråka føretak 
ved vedtak i formanskapet. No er det kome klage på vedtaket. Kan de stadfesta at det er 
kommunestyret som er klageinstans? Dvs at saka først må opp att i formannskapet som fatta 
vedtaket, og deretter vidare til kommunestyret for klagehandsaming der, dersom 
formannskapet stadfester vedtaket sitt? 
Vil det vera klagerett på handsaminga i klageorganet? I så fall, til kven? 
 
SVAR: Når kommunestyret har delegert til formannskapet å treffe vedtak om fordeling av de 
to siste krisepakkene, er det formannskapets vedtak om dette som kan påklages 
etter forvaltningsloven § 28. Hvis ikke annet er bestemt i lov eller forskrift, er klageinstans da 
etter denne bestemmelsens andre avsnitt «formannskapet … eller en eller flere særskilte 
klagenemnder oppnevnt av kommunestyret …». Det betyr etter alt å dømme at her er det 
kommunestyret som er klageinstans. 
 
Sakens gang blir da slik du sier det; at klagen først går til formannskapet, og deretter til 
kommunestyret hvis formannskapet holder fast ved sitt vedtak, se forvaltningsloven § 33. 
Kommunestyrets vedtak i klagesaken kan ikke påklages, se forvaltningsloven § 28 tredje 
avsnitt, første setning. Men hvis tre medlemmer av kommunestyret mener at vedtaket ikke er 
lovlig eller ikke har blitt til på lovlig måte, kan de bringe det inn for statsforvalteren til 
lovlighetskontroll etter kommuneloven § 27–1 første avsnitt, jf. § 27–3 om innholdet av 
denne. 
 

https://lovdata.no/lov/1967-02-10/%C2%A728
https://lovdata.no/lov/1967-02-10/%C2%A733
https://lovdata.no/LTI/lov/2018-06-22-83/%C2%A727-1
https://lovdata.no/LTI/lov/2018-06-22-83/%C2%A727-3


Når slutter sensitive opplysninger å være sensitive? 
Kommunal Rapport 30.08.2021, Jan Fridthjof Bernt, professor emeritus ved Universitetet i Bergen 
 
Magefølelsen sier at de fleste konkurransesensitive opplysninger slutter å være sensitive 
etter kort tid, men hva sier lovverket? 
 
SPØRSMÅL: Jeg prøver å komme til bunns i avgradering av saksdokumenter unntatt 
offentlighet, særlig på bakgrunn av taushetsplikten i forvaltningslovens §13 (2), som gjelder 
konkurransesensitive opplysninger. 
 
Magefølelsen sier at de fleste slike opplysninger etter kort tid (3-5 år?) mister sine sensitive 
sider, og derfor uten problemer bør kunne avgraderes. Men jeg finner ingen lover eller regler 
om dette. 
 
SVAR: «Avgradering» er en type beslutninger som kan om informasjon er som 
sikkerhetsgradert etter sikkerhetsloven § 5-3, fordi det kan skade nasjonale 
sikkerhetsinteresser dersom det blir kjent for uvedkommende. Slik informasjon er underlagt 
taushetsplikt etter denne lovens § 5–4 i 30 år hvis ikke annet er bestemt, men det ansvarlige 
organ kan etter sikkerhetsforskriften omgradere eller avgradere informasjonen etter særlige 
regler i virksomhetsikkerhetsforskriften, se dennes §§ 30–33. 
 
Noen tilsvarende regler har vi ikke for taushetsplikt etter forvaltningsloven § 13. I første 
avsnitt nr. 2 i er det fastsatt taushetsplikt om «tekniske innretninger og fremgangsmåter samt 
drifts- eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å 
hemmeligholde». 
 
Vurderingen av om det stadig er taushetsplikt etter denne bestemmelsen må foretas løpende 
og konkret på det tidspunkt spørsmålet blir aktuelt, noe som betyr at det da må tas stilling til 
om hemmelighold fortsatt er «av konkurransemessig betydning» her og nå. Dette gjelder 
også ved krav om innsyn etter offentleglova. Her skal det organ som mottar krav om innsyn i 
slike opplysninger, selv «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», se § 29 første avsnitt. Men 
det kan selvsagt rådføre seg med det organet som har hatt ansvar for saken hvis det er et 
annet organ enn det selv. 
 

https://lovdata.no/lov/1967-02-10/%C2%A713b
https://lovdata.no/lov/2018-06-01-24/%C2%A75-3
https://lovdata.no/lov/2018-06-01-24/%C2%A75-4
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-12-20-2053
https://lovdata.no/lov/1967-02-10/%C2%A713
https://lovdata.no/lov/2006-05-19-16/%C2%A729
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Forslag til vedtak 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
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Forslag til vedtak 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget godkjennes. 
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