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seniorrådgiver  
Konsek Trøndelag 
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Forvaltningslovens bestemmelser - orientering til kontrollutvalget  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Orkland kommune 01.03.2022 01/22 
 
Saksbehandler Eva J. Bekkavik 
Arkivkode FE - 033 
Arkivsaknr 20/254 - 29 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering. 
 
Vedlegg 
Orientering til kontrollutvalget - forvaltningslovens bestemmelser 
 
Saksopplysninger 
På kontrollutvalgets møte 7. desember 2021 ble det under sak 51/21 Eventuelt, vedtatt å be 
kommunedirektøren om en orientering om forvaltningsloven. 
 
Kontrollutvalget fattet enstemmig følgende vedtak: 
Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en orientering om hvordan Orkland kommune 
svarer på henvendelser fra innbyggere etter Forvaltningslovens bestemmelser. Orienteringen 
gis på kontrollutvalgets møte 1. mars 2022. 
 
Kontrollutvalgets sekretariat har i brev av 12.01.2022 bedt kommunedirektøren om å gi 
kontrollutvalget en orientering om forvaltningsloven. 
 
Konklusjon 
Kontrollutvalgets sekretariat viser til kommunedirektørens orientering i møtet og anbefaler 
kontrollutvalget å ta redegjørelsen til orientering. 
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Postadresse: 
Postboks 2564 
7735 Steinkjer 

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

Bank: 8601.13.04038 
Org.nr: 988 799 475  

 

Orkland kommune 
Postboks 83 
7301 ORKANGER 

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

Deres ref.:   
Vår ref.: 20/254-27     

Oppgis ved alle henvendelser  
Vår dato: 12.01.2022 

 

 
 
 
 

Orientering til kontrollutvalget - forvaltningslovens bestemmelser  
På kontrollutvalgets møte 7. desember 2021 ble det under sak 51/21 Eventuelt, vedtatt å be 
kommunedirektøren om en orientering om Forvaltningsloven. 
 
Kontrollutvalget fattet enstemmig følgende vedtak: 
Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en orientering om hvordan Orkland kommune 
svarer på henvendelser fra innbyggere etter Forvaltningslovens bestemmelser. Orienteringen 
gis på kontrollutvalgets møte 1. mars 2022. 
 
Under henvisning til kontrollutvalgets vedtak i sak 51/21, ber vi herved om at 
kommunedirektøren i Orkland kommune orienterer på kontrollutvalgets møte 01.03.2022.  
 
 
 
 
 
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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Læringsmiljø - orientering til kontrollutvalget  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Orkland kommune 01.03.2022 02/22 
 
Saksbehandler Eva J. Bekkavik 
Arkivkode FE - 033 
Arkivsaknr 20/254 - 30 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering. 
 
Vedlegg 
Orientering til kontrollutvalget - læringsmiljø 
 
Saksopplysninger 
På kontrollutvalgets møte 7. desember 2021 ble det under sak 51/21 Eventuelt, vedtatt å be 
kommunedirektøren om en orientering om læringsmiljø. 
 
Kontrollutvalget fattet enstemmig følgende vedtak: 
Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en orientering om læringsmiljøet på Meldal 
barne- og ungdomsskole. Orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 1. mars 2022. 
 
Kontrollutvalgets sekretariat har i brev av 12.01.2022 bedt kommunedirektøren om å gi 
kontrollutvalget en orientering om læringsmiljø. 
 
Konklusjon 
Kontrollutvalgets sekretariat viser til kommunedirektørens orientering i møtet og anbefaler 
kontrollutvalget å ta redegjørelsen til orientering 
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Postadresse: 
Postboks 2564 
7735 Steinkjer 

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

Bank: 8601.13.04038 
Org.nr: 988 799 475  

 

Orkland kommune 
Postboks 83 
7301 ORKANGER 

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

Deres ref.:   
Vår ref.: 20/254-28     

Oppgis ved alle henvendelser  
Vår dato: 12.01.2022 

 

 
 
 
 

Orientering til kontrollutvalget - læringsmiljø  
På kontrollutvalgets møte 7. desember 2021 ble det under sak 51/21 Eventuelt, vedtatt å be 
kommunedirektøren om en orientering om læringsmiljø. 
 
Kontrollutvalget fattet enstemmig følgende vedtak: 
Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en orientering om læringsmiljøet på Meldal 
barne- og ungdomsskole. Orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 1. mars 2022. 
 
 
Under henvisning til kontrollutvalgets vedtak i sak 51/21, ber vi herved om at 
kommunedirektøren i Orkland kommune orienterer på kontrollutvalgets møte 01.03.2022.  
 
 
 
 
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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Forenklet etterlevelseskontroll - justeringsreglene i 
merverdiavgiftsloven  
Behandles i utvalg Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Orkland kommune 01.03.2022 03/22 

Saksbehandler Eva J. Bekkavik 
Arkivkode FE - 216 
Arkivsaknr 21/279 - 6 

Forslag til vedtak 
1. Kontrollutvalget tar revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og

vedtak for økonomiforvaltninge til orientering.
2. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en skriftlig redegjørelse om hvordan

kommunen vil oppfylle kravene i merverdiavgiftsloven kapittel 9 med tilhørende
forskrifter. Redegjørelsen sendes kontrollutvalget innen 20.04.2022.

Vedlegg 
Revisors uttalelse forenklet etterlevelseskontroll - justeringsreglene i merverdiavgiftsloven 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i 
samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak (kommuneloven § 23-2 første ledd bokstav 
b). Som følge av dette ansvaret skal kontrollutvalget også påse at det gjennomføres 
forenklet etterlevelseskontroll av forvaltningen jf. kommuneloven § 24-9. 

Formålet med forenklet etterlevelseskontroll er, innenfor en begrenset ressursramme, å 
forebygge svakheter og sikre at kommunen følger sentrale bestemmelser og vedtak på 
økonomiområdet. Dette bygger opp under god økonomiforvaltning, åpenhet og tillit til 
forvaltningspraksis. 

Målsettingen er å etablere enkle og jevnlige kontrollhandlinger som kan fange opp vesentlige 
svakheter i sentrale deler av økonomiforvaltningen. Kontrollhandlingene kan blant annet 
foretas på områder hvor brudd har særlige økonomiske konsekvenser, eller i særlig grad 
svekker tilliten til økonomiforvaltningen. 

Forenklet etterlevelseskontroll av økonomiforvaltningen omfatter ikke vurderinger av 
produktivitet, kostnadseffektivitet, kvalitet, måloppnåelse og virkninger. Slike vurderinger 
faller inn under forvaltningsrevisjon. 

Revisor har utført et attestasjonsoppdrag som skal gi moderat sikkerhet, i forbindelse med 
Orkland kommunes etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen på 
følgende område: 
Kontroll av etterlevelse av kapittel 9 Justering i merverdiavgiftsloven med tilhørende forskrift. 
Valgte kriterier:  
1. Har kommunen oppstilling av kapitalvarer i tråd med krav i «Forskrift til

merverdiavgiftsloven» § 9-1-2?
2. Har kommunen dokumentasjon på bruken av kapitalvarer i tråd med krav i «Forskrift til

merverdiavgiftsloven» § 9-1-3? Ved frivillig registrering av utleie av bygg eller anlegg,
også dokumentasjon i tråd med «Forskrift til merverdiavgiftsloven» § 2-3-2

Vurdering 
Revisor har avgitt en attestasjonsuttalelse med følgende presiseringer: 
• Kommunen har ikke overholdt kravet om oppstilling av kapitalvarer for hele

justeringsperioden for de gamle kommunene Meldal og Snillfjord (forskrift til

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-12-15-1540


merverdiavgiftsloven § 9-1-2) 
• Kommunen har ikke utarbeidet dokumentasjon i tråd med forskrift til mva-loven §2-3-2. 
 
Orkland kommune har redegjort for sin vurdering når det gjelder dokumentasjonskravet i 
forskrift til mva-loven §2-3-2 og informert revisjonen om at dokumentasjon vil bli utarbeidet 
som en del av årsoppgjøret fra og med regnskapsåret 2021.   
Inntil slik dokumentasjon foreligger så må manglene ansees som et brudd på 
merverdiavgiftsloven kapittel 9 med tilhørende forskrifter. 
 
Konklusjon 
Kontrollutvalgets sekretariat anbefaler at kontrollutvalget tar revisors attestasjonsuttalelse  til  
orientering. 
Videre anbefaler sekretariatet at kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en skriftlig 
redegjørelse om hvordan kommunen vil oppfylle kravene i merverdiavgiftsloven kapittel 9 
med tilhørende forskrifter. 
 
 



 
 
 
 
 
Til kontrollutvalget i  
 Orkland kommune 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uavhengig revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for 
økonomiforvaltningen.  
 
Vi har utført et attestasjonsoppdrag som skal gi moderat sikkerhet, i forbindelse med Orkland 
kommunes etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen på følgende områder: 
 
Vi har i vår risiko- og vesentlighetsvurdering kommet frem til at vi for 2021 foretar kontroll på 
etterlevelse av kapittel 9 Justering i merverdiavgiftsloven med tilhørende forskrift, og forskrift om 
kompensasjon av merverdiavgift til kommuner, fylkeskommuner mv § 6 Justering av kompensert  
merverdiavgift.  
 
Valgte kriterier  
1. Har kommunen oppstilling av kapitalvarer i tråd med krav i «Forskrift til merverdiavgiftsloven»                                     
§ 9-1-2?  

2. Har kommunen dokumentasjon på bruken av kapitalvarer i tråd med krav i «Forskrift til 
merverdiavgiftsloven» § 9-1-3? Ved frivillig registrering av utleie av bygg eller anlegg, også 
dokumentasjon i tråd med «Forskrift til merverdiavgiftsloven» § 2-3-2  
 
 
Ledelsens ansvar for etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen 
Kommunedirektøren er ansvarlig for å etablere administrative rutiner som sørger for at 
økonomiforvaltningen utøves i tråd med bestemmelser og vedtak, og at økonomiforvaltningen er 
gjenstand for betryggende kontroll.  
 
Vår uavhengighet og kvalitetskontroll 
Vi har utført oppdraget i samsvar med etiske retningslinjer for revisjonsselskapet, som inneholder 
uavhengighetskrav og andre krav basert på grunnleggende prinsipper om integritet, objektivitet, faglig 
kompetanse og tilbørlig aktsomhet, fortrolighet og profesjonell opptreden. 
 
I samsvar med internasjonal standard for kvalitetskontroll (ISQC 1 Kvalitetskontroll for revisjonsfirmaer 
som utfører revisjon og forenklet revisorkontroll av regnskaper samt andre attestasjonsoppdrag og 
beslektede tjenester) har Revisjon Midt-Norge SA et tilstrekkelig kvalitetskontrollsystem, herunder 
dokumenterte retningslinjer og rutiner for etterlevelse av etiske krav, faglige standarder og krav i 
gjeldende lovgivning og annen regulering.  
 
Våre oppgaver og plikter 
Vår oppgave er å avgi en uttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen 
på grunnlag av bevisene vi har hentet inn. Vi har utført vårt attestasjonsoppdrag med moderat sikkerhet 
i samsvar med kommunelovens regler og RSK 301 Forenklet etterlevelseskontroll med 
økonomiforvaltningen. Standarden krever at vi planlegger og gjennomfører oppdraget for å oppnå 
moderat sikkerhet for hvorvidt det foreligger vesentlige feil eller mangler ved etterlevelse av 

Bidrar til forbedring 

Revisjon Midt-Norge SA 
Brugata 2 
7715 Steinkjer  

 
Org nr:  919 902 310 mva 
Bank:   4270 18 38658 
M post@revisjonmidtnorge.no  
T   +47 907 30 300 
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bestemmelser og vedtak i kommunens økonomiforvaltning på det området vi har foretatt forenklet 
etterlevelseskontroll. 
 
Vi baserer oppgaven på en risiko- og vesentlighetsvurdering som er lagt frem for kontrollutvalget.  
 
Utføring av et attestasjonsoppdrag som skal gi moderat sikkerhet i henhold til RSK 301, innebærer å 
utføre handlinger for å innhente bevis for at bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen 
etterleves. Typen, tidspunktet for og omfanget av de valgte handlingene er gjenstand for revisors skjønn. 
Moderat sikkerhet har klart lavere sikkerhetsgrad enn betryggende sikkerhet, og vi gir derfor ikke uttrykk 
for samme nivå av sikkerhet som i en revisjonsberetning. 
 
Vi mener at vi har innhentet tilstrekkelig og hensiktsmessig bevis som grunnlag for vår konklusjon. 
 
Konklusjon med presisering 
Basert på de utførte handlingene og innhentede bevis er vi ikke blitt oppmerksomme på noe som gir 
grunn til å tro at Orkland kommunen ikke i det alt vesentlige har etterlevd bestemmelsene i kapittel 9 
Justering i merverdiavgiftsloven med tilhørende forskrift, og forskrift om kompensasjon av merverdiavgift 
til kommuner, fylkeskommuner mv § 6 Justering av kompensert merverdiavgift. 
 
Vi presiserer at kommunen ikke har overholdt kravet om oppstilling av kapitalvarer for hele 
justeringsperioden for de gamle kommunene Meldal og Snillfjord. For disse kommunene mangler 
kapitalvarer fra 2014 og tidligere. Justeringsperioden er 10 år etter fullføring for kapitalvarer fast 
eiendom. 
 
Når det gjelder kravene til dokumentasjon så presiserer vi at kommunen ikke har utarbeidet 
dokumentasjon i tråd med forskrift til mvaloven §2-3-2. Kommunen har redegjort for sin vurdering ift 
dokumentasjonskravet og informert revisjonen om at dokumentasjon vil bli utarbeidet som en del av 
årsoppgjøret fra og med regnskapsåret 2021. 
 
Denne uttalelsen er utelukkende utarbeidet for å gi kontrollutvalget et bedre grunnlag for å ivareta sitt 
påseansvar med økonomiforvaltningen og til Orkland kommunes informasjon, og er ikke nødvendigvis 
egnet til andre formål. 
 
 
 
 
 
Brekstad, 26. januar 2022 
 
 
 
Monica Nordvik Larsen 
Oppdragsansvarlig revisor 
 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur 
 
 
 
 
 
 
 
Kopi: 
Kommunedirektøren 
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Rapportering av timer til forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Orkland kommune 01.03.2022 04/22 
 
Saksbehandler Eva J. Bekkavik 
Arkivkode FE - 033 
Arkivsaknr 20/3 - 26 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar rapporten til orientering. 
 
Vedlegg 
Rapportering av timer til risiko- og vesentlighetsvurderinger, forvaltningsrevisjon og 
eierskapskontroll 2021 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget har iht. leveranseavtale med Revisjon Midt-Norge (RMN) en årlig 
timeressurs på 550 timer, dvs. total 2200 timer i perioden 2020-2023. Timeressursen 
inkluderer risiko- og vesentlighetsvurdering, forvaltningsrevisjon, eierskapskontroll, reiser og 
møter mm. 
 
For 2021 rapporterer RMN et totalt timeforbruk på 356,56 timer til: 
• Risiko- og vesentlighetsvurdering 
• Forvaltningsrevisjon Byggeprosjekter (levert)  
• Forvaltningsrevisjon Vann og avløp (pågår) 
• Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon av Orkland Energi Holding AS (pågår/satt på 

vent) 
 
Av den totale timeressursen på 2200 timer (2020-2023) er det nå brukt 449,26 timer  
(92,7 timer i 2020).  
Kontrollutvalget har i september 2021 bestilt en forvaltningsrevisjon av vann og avløp, her er 
det anslått bruk av 350 timer. Og en eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon av Orkland 
Energi Holding AS, her er det anslått bruk av 340 timer. Dette prosjektet satt på vent til ny 
ledelse er på plass.  
 
Det vil si at kontrollutvalget har til rådighet 1.060,74 timer for resten av planperioden (ut 
2023). 
 
RMN har som ambisjon at kontrollutvalget skal kunne utnytte sin årlige timeressurs mest 
mulig fleksibelt i perioden 2020-2023. Det vil si at et eventuelt mer-/ mindreforbruk av timer 
søkes utlignet over 4-årsperioden. 
 
Vurdering 
RMN bekrefter å opprettholde ambisjonen om å levere 2200 timer iht. leveranseavtalen for 
planperioden. 
Det er i kontrollutvalgets årsplan 2022 planlagt en bestilling av en forvaltningsrevisjon eller 
eierskapskontroll på utvalgets møte i mai og oktober.  
I kontrollutvalgets årsplan for 2023 så vil det planlegges for en bestilling på utvalgets første 
eller andre møte i 2023. Det vil si at kontrollutvalget vil få satt alle 2200 timer i bestilling i 
planperioden (2020-2023). 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta rapporten til orientering. 
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Konsek Trøndelag IKS 
v/Eva Bekkavik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rapportering til kontrollutvalget i Orkland kommune 
 

Kontrollutvalget har ihht leveranseavtale en tilgjengelig timeressurs på 550 timer pr år til risiko- og 
vesentlighetsvurdering, forvaltningsrevisjon, eierskapskontroll i perioden 2020-2023. Timerammen 
inkluderer reiser, møter osv. 

I 2021 har RMN blant annet utført følgende: 

 Risiko- og vesentlighetsvurdering 
 FR: Byggeprosjekter 
 FR: Vann og avløp 
 EK: Orkland Energi Holding AS 

 

Timeforbruk 2021: 356,56 

Timeforbruk 2020: 92,70 

Revisjon Midt-Norge har som ambisjon at kontrollutvalget skal kunne utnytte sin årlige timeressurs 
mest mulig fleksibelt i perioden 2020-2023. Det vil si at et eventuelt mer-/mindreforbruk av timer 
søkes utlignet over 4-årsperioden.  

 

 

 

Med vennlig hilsen 
 
 
 
Tor Arne Stubbe 
Fagleder forvaltningsrevisjon 
 
Direkte    98608070 eller    tor-arne.stubbe@revisjonmidtnorge.no 
  

Bidrar til forbedring 

Revisjon Midt-Norge SA 
Brugata 2 
7715 Steinkjer  

 
Besøksadresse: 
Brugata 2 
7715 Steinkjer  
 
Org nr: 919 902 310 mva 
Bank:  4270 18 38658 
M post@revisjonmidtnorge.no  
T   +47 907 30 300 

Kontaktperson: 
Tor Arne Stubbe 
 
Dato og referanse: 
1.2.22 TAS 
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Kontrollutvalgets årsmelding 2021  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Orkland kommune 01.03.2022 05/22 
 
Saksbehandler Eva J. Bekkavik 
Arkivkode FE - 033, TI - &14 
Arkivsaknr 21/51 - 5 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget slutter seg til forslag til årsmelding 2021 og legger saken frem for 
kommunestyret med følgende innstilling: 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding 2021 til orientering. 
 
Vedlegg 
Årsmelding 2021 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalgets sekretariat har utarbeidet forslag til årsmelding for kontrollutvalget i Orkland 
kommune, der vi har oppsummert aktiviteten i kontrollutvalget i 2021. Kontrollutvalget vedtar 
sin endelige årsmelding på bakgrunn av utsendt administrativt forslag, samt eventuelle egne 
innspill i møtet den 01.03.2022.  
 
Kontrollutvalget er kommunestyrets eget kontrollorgan og skal forestå det løpende tilsynet 
med kommunen og kommunens virksomhet på vegne av kommunestyret. Utvalget 
rapporterer sine saker til kommunestyret løpende gjennom året, men for å oppsummere 
foregående års aktivitet og for å gi kommunestyret et innblikk i kontrollutvalgets virksomhet, 
utarbeider kontrollutvalget sin egen årsmelding som legges frem for kommunestyret til 
orientering.  
 
Kommunestyret har til enhver tid, men kanskje særlig i tilknytning til behandlingen av 
årsmeldingen, anledning til å komme med synspunkter knyttet til kontrollarbeidet i 
kommunen. 
 
Kontrollutvalgets arbeid krever et nært og godt samarbeid med kommunestyret, 
administrasjonen, revisjonen og sekretariatet, formålet er å bidra til en velfungerende 
forvaltning og tillit til kommunen. 
 
Konklusjon 
Kontrollutvalgets sekretariat anbefaler kontrollutvalget å oversende årsmeldingen til 
kommunestyret til orientering. 
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Kontrollutvalgets 
årsmelding 2021 

 
Orkland kommune 
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1. Om kontrollutvalget, mandat og sammensetning 
Alle kommuner skal ha et kontrollutvalg valgt av kommunestyret 1.Kontrollutvalget er 
kommunestyrets kontrollorgan, og skal føre løpende kontroll med den kommunale 
forvaltning.  
 
1.1 Kontrollutvalgets sammensetning i 2021 
 
Frem til 23.06.2021: 

Medlemmer 
Mads Løkeland 
Grethe Gravrokk Sand 

Leder 
Nestleder 

Aud Inger Kalseth 
Roald Furuli 
Joar Syrstadeng 

Medlem 
Medlem 
Medlem 

 
 
Etter kommunestyrets vedtak i sak 54/21 (møte 23.06.2021) ble sammensetningen av faste 
medlemmer slik: 

Medlemmer 
Mads Løkeland 
Grethe Gravrokk Sand 

Leder 
Nestleder 

Aud Inger Kalseth 
Finn Hoff 
Joar Syrstadeng 

Medlem 
Medlem 
Medlem 

 
 
Etter kommunestyrets vedtak i sak 80/21 (møte 29.09.2021) ble sammensetningen av faste 
medlemmer slik: 

Medlemmer 
Espen Tørset 
Grethe Gravrokk Sand 

Leder 
Nestleder 

Aud Inger Kalseth 
Finn Hoff 
Joar Syrstadeng 

Medlem 
Medlem 
Medlem 

 
 
Kommunestyrets representant i kontrollutvalget er Aud Inger Kalseth. 
  

1 Jf. kommuneloven § 23.1 
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Varamedlemmer 
For Løkeland: 
Vigdis Bye Olsen 
 
For Gravrokk Sand: 
Geir Knutzen 
 
For Kalseth: 
1. Ola Halsen 
2. Grethe Stolpnes 
3. Egil Hoston 
 
For Furuli: 
1. Synnøve Hilstad 
2. Jann Eirik Evensen 
3. Monica Rødsten 
 
For Syrstadeng: 
Maja Grønningen 

 
Utvalget størrelse, sammensetning og representasjon i kommunestyret er i henhold til 
kravene i kommuneloven. Kravene i kommuneloven til jevn fordeling mellom kjønnene er 
ivaretatt. 

1.2 Reglement for kontrollutvalget 
Reglement for kontrollutvalget er vedtatt av kommunestyret2.  
Kommunestyret3 har åpnet for at kontrollutvalgets møter også kan gjennomføres som 
fjernmøter i spesielle tilfeller. Dette avgjøres av kontrollutvalgets leder. 
Reglementet er publisert på utvalgets nettside: http://www.konsek.no/kontrollutvalg/orkland/ 
 
1.3 Rammer for utvalgets arbeid 
Kontrollutvalgets hovedoppgave er å føre kontroll med den kommunale forvaltningen på 
vegne av kommunestyret og påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning.  
Kontrollutvalget skal ifølge kommuneloven sørge for at følgende oppgaver blir utført: 
• Regnskapsrevisjon – påse at kommunens regnskaper revideres på en betryggende 

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

• Forvaltningsrevisjon – utarbeide plan for forvaltningsrevisjon, basert på risiko og 
vesentlighetsvurdering, følge og rapportere resultatet til kommunestyret. 

• Eierskapskontroll – utarbeide plan for eierskapskontroll og føre kontroll med forvaltningen 
av kommunens interesser i selskaper, og rapportere resultatet til kommunestyret.  

• Vedtak – Påse at vedtak som kommunestyret treffer ved behandlingen av 
revisjonsrapporter blir fulgt opp 

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

• Budsjett – utarbeide forslag til budsjett for kontrollarbeidet i kommunen. 
 

2 Januar 2021 
3 Sak 2/21, dato 27.01.2021 
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Innenfor disse rammene skal kontrollutvalget utføre kontrollarbeidet på vegne av 
kommunestyret, for å bidra til god tjenestekvalitet, effektiv ressursutnyttelse og å sikre at 
politiske vedtak blir fulgt opp. 
 
I tillegg kan kontrollutvalget på eget initiativ, ta opp forhold som kan oppfattes som uønskede 
eller i strid med mål om en effektiv og forsvarlig forvaltning av kommunens ressurser.  
 
Kommunestyret kan be kontrollutvalget utføre konkrete kontrolloppgaver på sine vegne. 
Kontrollutvalget har ikke mottatt noen slike oppgaver i 2021. 
 
1.4 Kontrollutvalgets ressurser 
1.4.1 Sekretariat  
Kontrollutvalget har sekretariatsbistand fra Konsek Trøndelag IKS, der kommunene er en av 
deltagerne/eierne sammen med 31’ 4 andre kommuner og fylkeskommunen. 
Sekretariatet utreder saker, bistår kontrollutvalget i praktisk tilrettelegging og oppfølging av 
møter, utarbeider forslag til plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll, samt følger opp 
vedtak.  
I det løpende arbeidet er sekretariatet bindeledd mellom kontrollutvalget og revisjonsselskap, 
og utfører oppgaver på vegne av kontrollutvalget. 
 
1.4.2 Revisjon  
Melhus kommune er medeier i og har avtale om levering av revisjonstjenester med Revisjon 
Midt-Norge SA. 
 
1.4.3 Økonomi  
For å kunne utføre sin lovpålagte kontrollfunksjon på en god måte er det viktig at 
kontrollutvalget er gitt tilstrekkelig med ressurser.  
 
Kontrollutvalget utarbeider årlig forslag til budsjett for kontroll og revisjon. Dette skal følge 
innstillingen til årsbudsjett til kommunestyret.5 

Kontrollutvalgets regnskap 
Arts-

gruppe Tekst 
Regnskap 

2021 
Budsjett  

2021 
000 – 099 Godtgjørelser og sosiale utgifter  113 000 
100 – 499 Driftsutgifter, kurs og reiser  117 000 

 SUM DRIFTSUTGIFTER  230 000 
 
 
Kjøp av sekretariats- og revisjonstjenester 

Art Tekst 
Regnskap 

2021 
 Budsjett 

2021 
375 Sekretariat og revisjon  1 670 000 

  SUM DRIFTSUTGIFTER  1 670 000 

Budsjetterte utgifter til sekretariat og revisjon er henholdsvis kr. 350.000 og kr. 1.320.000. 
 
Kontrollutvalgets sekretariat har ikke fått kontrollutvalgets regnskapstall for 2021 fra Orkland 
kommune innen fristen for å sende ut sakspapirene til kontrollutvalget. Tallene legges inn i 
årsmeldingen når sekretariatet får disse fra kommunen. 

4 32 deltagere/eiere fra 1. januar 2021 
5 Sak 33/20, 15.09.2020 
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2. Lovpålagte oppgaver 
2.1 Regnskapsrevisjon 
Kontrollutvalget behandler saker om regnskapsrevisjon på flere møter gjennom året. Det er 
etablert rutiner for orienteringer fra oppdragsansvarlig revisor i forbindelse med avleggelse 
av revisjonsberetning, samt informasjon om planlegging og status for finansiell revisjon og 
eventuelle områder det arbeides spesielt med.  
 
2.1.1 Kontrollutvalgets uttalelse om årsregnskap og årsberetning  
Kontrollutvalget skal uttale seg om kommunens og Orkdalbadet KF sitt årsregnskap . 
Uttalelsene er lagt fram for formannskapet og inngår som beslutningsgrunnlag ved 
kommunestyrets behandling av regnskapene for 2020.  
 
Kontrollutvalget anbefalte kommunestyret å godkjenne regnskapene for Orkland kommune 
slik de ble avlagt. Utvalget hadde følgende bemerkninger: 
• Årsregnskap og årsberetning ble ikke avlagt innen frist (frist er henholdsvis 22.02. og 

31.03.) 
• Den totale lånegjelden lå på 130% av driftsinntektene, mens retningslinjene for 

kommunen sier at «Nøkkeltall for samlet lånegjeld ikke skal utgjøre mer enn 100 prosent 
av netto driftsinntekter. 

 
Kontrollutvalget anbefalte kommunestyret å godkjenne regnskapet for 2020 for Orklandbadet 
KF slik det ble avlagt. Utvalget hadde følgende bemerkninger: 
• Årsregnskap og årsberetning ble ikke avlagt innen frist. 
• Manglende regnskapsføring av pensjonsstørrelser. 
 
2.1.2 Forenklet etterlevelseskontroll 
Kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres forenklet etterlevelseskontroll av 
forvaltningen. For 2020 ble det gjennomført kontroll av regelverket for beregning av selvkost 
og behandling av overskudd eller underskudd på tjenesteområder regulert av selvkost. 
Revisor kontrollerte om kommunen: 
1. har beregnet selvkost i samsvar med kommuneloven §15-1 samt selvkostforskriften 
2. behandler opparbeidd selvkost på aktuelle tjenesteområder riktig med tanke på 

bruk/avsetning til fond og renteberegning 
3. behandler opparbeidd selvkostfond fra de tidligere kommunene Meldal, Orkdal, Agdenes 

og Snillfjord som inngår i nye Orkland kommune fra 01.01.2020 i samsvar med 
generasjonsprinsippet 

 
Selvkostfond fra tidligere Meldal kommune på tjenesteområde avløp var ikke tilbakeført til 
abonnentene pr 31.12.2020. 
 
Kontrollutvalget fikk en orientering om selvkostfond på avløp for Meldal kommune på sitt 
møte 7. desember 2021. Orkland kommune hadde som mål å få utbetalt hele fondet innen 
2021. 
 
2.2 Forvaltningsrevisjon 
Kontrollutvalget skal utrede behovet for, planlegge og bestille forvaltningsrevisjoner i 
kommunen og resultatene fra arbeidet skal rapporteres til kommunestyret.  
 
Kontrollutvalget utarbeidet i 2020 en ny plan for forvaltningsrevisjon, planen bygger på risiko- 
og vesentlighetsvurderinger. Plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020-2024 ble vedtatt 
av kommunestyret 24.06.2020 i sak 37/20.  
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2.2.1 Byggeprosjekter 
Forvaltningsrevisjonsrapporten ble behandlet på kontrollutvalgets møte 8. juni 2021 i sak 
19/21, og på kommunestyrets møte 23. juni 2021 i sak 45/21, følgende vedtak ble fattet:  
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. 

 
Kontrollutvalget behandlet kommunedirektørens oppfølging av kommunestyrets vedtak på 
sitt møte 7. desember 2021 (sak 44/21), utvalget fattet følgende vedtak: 

Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en orientering om prosjektmetodikken, 
orienteringen gis på utvalgets siste møte før sommeren 2022. 

 
2.2.2 Vannforsyning og avløp 
Forvaltningsrevisjon av vannforsyning og avløp ble bestilt på kontrollutvalgets møte 21. 
september 2021 i sak 28/21.  
Ferdig rapport er planlagt å behandles på utvalgets møte 7. juni 2022. Rapporten vil deretter 
bli oversendt kommunestyret for endelig behandling. 
 
2.3 Eierskapskontroll 
Kontrollutvalget skal kontrollere at selskapene som kommunen er eier i blir drevet i tråd med 
politiske vedtak og lovverket. Utvalget skal også føre kontroll med at formålet med eierskapet 
blir ivaretatt og at eierstyringen er god. 
 
Kontrollutvalget utarbeidet i 2021 en ny plan for eierskapskontroll, planen bygger på risiko- 
og vesentlighetsvurderinger. Plan for eierskapskontroll for 2021-2024 ble vedtatt av 
kommunestyret 27.01.2021 i sak 3/21. Det er lagt opp til at plan for eierskapskontroll rulleres 
2 ganger i valgperioden, slik at kommunestyret får større muligheter til å gi signaler og 
dermed påvirke prioriteringer som gjøres. 
 
2.3.1 Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon av Orkland Energi Holding AS 
Prosjektet ble bestilt på kontrollutvalgets møte 21. september 2021 i sak 29/21. Ferdig 
rapport skulle i utgangspunktet behandles på kontrollutvalgets møte i oktober 2022 og på 
kommunestyrets møte i november eller desember 2022, men på grunn av endringer i 
selskapets ledelse, så er revisjonen utsatt til ny ledelse er på plass. 

2.4 Påseansvar overfor revisor 
Kontrollutvalget skal påse at de formelle kravene til revisor blir overholdt, for eksempel krav 
til utdanning, vandel, uavhengighet og objektivitet. Disse forholdene hviler det et ansvar på 
revisor å dokumentere, og det er etablert rutiner for at dette skjer. For å følge opp ansvaret 
slik det går fram av krav i forskriftene, har kontrollutvalget lagt vekt på en god dialog med 
revisor og løpende informasjon om det løpende revisjonsarbeidet. For regnskapsrevisjon 
orienterer oppdragsansvarlig revisor rutinemessig i utvalgets møter. Når det gjelder 
forvaltningsrevisjon er dialogen knyttet til den enkelte undersøkelse. 
 
3. Annet arbeid i utvalget 
3.1 Møter 
Kontrollutvalget har i 2021 avholdt 6 møter og behandlet 52 saker, 2 av sakene gikk videre til 
kommunestyret for endelig behandling. Oversikt over saker behandlet i kontrollutvalget i 
2021 følger med som vedlegg til årsmeldingen. 
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3.2 Saker 
En stor del av kontrollutvalgets saksbehandling omfatter forhold de er pålagt å arbeide med, 
gjennom kravene i kommuneloven  kapittel 23 og forskrift om kontrollutvalg og revisjon. 
Hvilket fokus som velges i de ulike arbeidsoppgavene er det i stor grad opp til utvalget å 
definere selv.  
 
Kontrollutvalget mottok en henvendelse fra en innbygger om manglende svar på 
henvendelser til Orkdal kommune. 
 
Kontrollutvalget har selv bedt om, og fått, orienteringer om datasikkerhet, brannsikkerhet, 
innsyn i dokumenter, rutiner for oppfølging etter plan- og bygningsloven, psykisk helse og 
selvkostfond på avløp. 
 
Som et ledd i en samordning av tilsynsarbeidet mellom blant annet Statsforvalteren og 
kommunale kontrollutvalg, får kontrollutvalget i Orkland kommune rapporter, som 
Statsforvalteren utarbeider etter tilsyn i kommunene, fremlagt som orienteringssaker. I 2021 
har følgende rapport blitt fremlagt:  
− Forvaltningskontroll på landbruksområdet  
 
Kontrollutvalget har en rutinemessig gjennomgang av saker som har vært til behandling i 
styrer/råd/utvalg i Orkland kommune, med sikte på at fattede vedtak blir fulgt opp som 
forutsatt.  

3.3 Opplæring og faglig samarbeid 
Alle medlemmer i kontrollutvalget har fått tilbud om å delta i opplæring og faglig samarbeid 
gjennom Konsek Trøndelag IKS, Norges kommunerevisorforbund og Forum for kontroll og 
tilsyn. Utvalget har vært representert på disse konferansene/samlingene i 2021: 
• Fagkonferanse og årsmøte i regi av Forum for kontroll og tilsyn (1. – 2. juni 2021) 
• Samling for kontrollutvalg i Trøndelag (i regi av Konsek Trøndelag IKS) 
 
4. Avslutning 
Årsmeldingen er en oppsummering av årets virksomhet i kontrollutvalget, utvalgets saker 
ligger åpent på sekretariatets hjemmesider: http://www.konsek.no/kontrollutvalg/orkland/ 

Kontrollutvalgets arbeid skal bidra til å styrke tilliten til lokaldemokratiet. Utvalget mener å ha 
bidratt til dette og vil takke kommunestyret og administrasjonen for samarbeidet. 
 
 
 
Orkanger 01.03.2022 
Kontrollutvalget 
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Møtedato Saksnr Sakstittel

02.03.2021 01/21 Forvaltningsrevisjon byggeprosjekter - utsatt frist for 
levering av ferdig rapport

02/21 Invitasjon til deltakelse i eierskapskontroll med forvaltningsrevisjon
03/21 Kontrollutvalgets leder orienterer
04/21 Rapportering av timer til forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll
05/21 Kontrollutvalgets årsmelding 2020
06/21 Oppfølging av politiske vedtak i Orkland kommune
07/21 Referatsaker
08/21 Eventuelt
09/21 Godkjenning av protokoll fra dagens møte

04.05.2021 10/21 Datasikkerhet - orientering til kontrollutvalget
11/21 Forvaltningsrevisjon byggeprosjekter - orientering til kontrollutvalget
12/21 Kontrollutvalgets leder orienterer
13/21 Oppfølging av politiske vedtak i Orkland kommune
14/21 Referatsaker
15/21 Eventuelt
16/21 Godkjenning av protokoll fra dagens møte

08.06.2021 17/21 Kontrollutvalgets uttalelse om Orklandbadet KF 
sitt årsregnskap og årsberetning 2020

18/21 Kontrollutvalgets uttalelse om Orkland kommunes 
årsregnskap og årsberetning 2020

19/21 Forvaltningsrevisjonsrapport byggeprosjekter
20/21 Brannsikkerhet - orientering til kontrollutvalget
21/21 Innsyn i dokumenter - orientering til kontrollutvalget
22/21 Oppfølging av politiske vedtak i Orkland kommune
23/21 Referatsaker
24/21 Eventuelt
25/21 Godkjenning av protokoll fra dagens møte

21.09.2021 26/21 Forenklet etterlevelseskontroll - selvkostområdet

27/21 Rutiner for oppfølging av pålegg etter plan- og bygningsloven 
- orientering til kontrollutvalget

28/21 Bestilling av forvaltningsrevisjon vannforsyning og avløp

29/21 Bestilling av eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon av 
Orkland Energi Holding AS

30/21 Budsjettkontroll pr. 31.08.2021
31/21 Forslag til budsjett 2022 med økonomiplan 2022-2025 for kontrollutvalget
32/21 Oppfølging av politiske vedtak i Orkland kommune
33/21 Referatsaker
34/21 Eventuelt
35/21 Godkjenning av protokoll fra dagens møte

26.10.2021 36/21 Psykisk helse - orientering til kontrollutvalget
37/21 Tilsynsrapport - forvaltningskontroll på landbruksområdet

38/21 Kommunelovens bestemmelser om møte og møteoffentlighet 
- Orientering til kontrollutvalget

39/21 Forvaltningsrevisjon vannforsyning og avløp - prosjektplan
40/21 Oppfølging av politiske vedtak i Orkland kommune
41/21 Referatsaker
42/21 Eventuelt
43/21 Godkjenning av protokoll fra dagens møte

07.12.2021 44/21 Forvaltningsrevisjonsrapport byggeprosjekter - 
kommunedirektørens oppfølging av vedtak

45/21 Selvkostfond på avløp Meldal kommune - 
orientering til kontrollutvalget

46/21 Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon av 
Orkland Energi Holding AS - prosjektplan

47/21 Revisjonsstrategi - orientering fra revisor
48/21 Oppfølging av politiske vedtak i Orkland kommune
49/21 Årsplan 2022 for kontrollutvalget
50/21 Referatsaker
51/21 Eventuelt
52/21 Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Saker behandlet i kontrollutvalget i 2021
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Orientering om aktuelle saker og henvendelser  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Orkland kommune 01.03.2022 06/22 
 
Saksbehandler Eva J. Bekkavik 
Arkivkode FE - 033 
Arkivsaknr 21/107 - 3 
 
Forslag til vedtak 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 
Vedlegg 
Svar henvendelse til kontrollutvalget 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalgets leder har bedt om at det settes opp en fast sak til hvert møte i 
kontrollutvalget hvor leder og medlemmene i kontrollutvalget kan orientere om henvendelser 
fra innbyggere, aktuelle saker i media og eventuelt andre saker som kan være av interesse 
for utvalget. 
 
• På kontrollutvalgets møte 7. desember 2021 ble det under sak 51/21 Eventuelt orientert 

om en henvendelse fra en innbygger om manglende svar fra Orkland kommune. 
Kontrollutvalgets sekretariat har svart på henvendelsen og gitt veiledning til innbygger om 
aktuelle bestemmelser i offentlighetsloven, forvaltnignsloven og kommuneloven 
(vedlegg). 
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Vår saksbehandler: Eva J. Bekkavik, tlf.  468 51 950 
E-post: eva.bekkavik@konsek.no  

Deres ref.:   
Vår ref.: 21/367-2     

Oppgis ved alle henvendelser  
Vår dato: 09.12.2021 

 
 
Svar på din henvendelse til kontrollutvalget  
Din henvendelse ble tatt opp på kontrollutvalgets møte 7. desember 2021 under sak 51/21 
Eventuelt.  
 
Innsynsforespørsel 
Du sier i din henvendelse til kontrollutvalget at du ikke har fått svar på din innsynsforespørsel 
av 5. september 2021 til Orkland kommune. Hvis du ikke har fått svar innen fem 
arbeidsdager etter at kommunen mottok kravet, så regnes din innsynsbegjæring som et 
avslag som kan påklages, se Offentlighetsloven § 32. Det er Statsforvalteren som er 
klageinstans. 
 
Manglende svar på henvendelser til Orkland kommune 
Du sier også i din henvendelse at du har gjort mange henvendelser til administrasjonen i 
Orkland kommune som du ikke har fått svar på.  
Her kan vi vise til at Forvaltningsloven § 11a gir bestemmelser om saksbehandlingstid og i § 
11 gis det bestemmelser om kommunens veiledningsplikt til parter og andre interesserte.  
Det er organet som har fattet et vedtak som er klageinstans, hvis du klager på vedtaket og 
vedtaket opprettholdes, så skal organet sende klagen videre til overordnet instans som kan 
være kommunestyret eller Statsforvalteren. 
I tilfelle henvendelser ikke besvares og heller ikke klage på at henvendelser ikke besvares, 
må du selv sende en henvendelse til Statsforvalteren. 
 
Kontrollutvalgets rolle 
Kontrollutvalget er kommunens kontrollorgan som fører kontroll med forvaltningen, og er ikke 
et klageorgan, og har ikke anledning til å realitetsbehandle enkeltsaker, klager på 
enkeltvedtak, personalsaker mv.  
Kontrollutvalget skal ikke vurdere den politiske hensiktsmessigheten av de vedtak som er 
truffet av politiske organer. Det samme gjelder vedtak truffet av administrasjonen, med 
hjemmel i delegert myndighet. 
 
Kontrollutvalget er pålagt å behandle saker det får seg forelagt fra kommunestyret eller 
revisor, jf. kommuneloven § 23-1 og § 24-2.  
Når det gjelder henvendelser fra andre, må kontrollutvalget selv vurdere om saken hører inn 
under kontrollutvalgets ansvarsområde og om det kan og vil prioritere saken, og på hvilken 
måte. 
 
 
Kontrollutvalget har bedt kommunedirektøren, på generelt grunnlag, om en orientering  
(kontrollutvalgets møte i mars 2022) om Orkland kommunes håndtering av bestemmelsene i 
Forvaltningsloven når det gjelder henvendelser til kommunen.  
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Med hilsen 
Konsek Trøndelag IKS 
 
Eva J. Bekkavik 
seniorrådgiver 
 
 
Dette brevet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur. 
 
Vedlegg: 
Kopi til: 
Kontrollutvalgets leder 
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Oppfølging av politiske vedtak i Orkland kommune  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Orkland kommune 01.03.2022 07/22 
 
Saksbehandler Eva J. Bekkavik 
Arkivkode FE - 033 
Arkivsaknr 20/306 - 12 
 
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 
Kommunestyre 26.01.2022 
Kommunestyre 26.01.2022 - Arbeidsmøte kommuneplanens arealdel 
Kommunestyre 19.01.2022 - Arbeidsmøte kommuneplanens arealdel 
Kommunestyre 15.12.2021 
Formannskap 16.02.2022 
Formannskap 19.01.2022 
Hovedutvalg forvaltning 09.02.2022 
Hovedutvalg forvaltning 19.01.2022 
Hovedutvalg forvaltning 08.12.2021 
Hovedutvalg helse og mestring 19.01.2022 
Hovedutvalg helse og mestring 08.12.2021 
Hovedutvalg kultur, idrett og folkehelse 09.02.2022 
Hovedutvalg kultur, idrett og folkehelse  19.01.2022 
Hovedutvalg kultur, idrett og folkehelse 08.12.2021 
Hovedutvalg oppvekst 09.02.2022 
Hovedutvalg oppvekst 19.01.2022 
Hovedutvalg oppvekst 08.12.2021 
Hovedutvalg teknikk 09.02.2022 
Hovedutvalg teknikk 19.01.2022 
 
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 07.12.2021. Kontrollutvalgets 
sekretariat tar høyde for gjennomgang av disse sakene i møtet.  
Formannskapets møte 02.02.2022, Hovedutvalg helse og mestring sitt møte 09.02.2022 og 
Hovedutvalg teknikk sitt møte 08.12.2021 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 
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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 01.12.2021 – 22.02.2022, foreslår 
kontrollutvalgets sekretariat at følgende saker videreføres til oppfølging:  

Kontrollutvalget i Orkland kommune – saker til oppfølging pr. 22.02.2022: 
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. 
 
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak: 
Kontrollutvalget tar kommunedirektørens 
tilbakemelding til orientering. 
Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en 
orientering om prosjektmetodikken, orienteringen gis 
på utvalgets siste møte før sommeren 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientering 
07.06.2022 
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Orkland kommune 

 

Kommunestyre 
Dato:  26.01.2022 14:00 

Sted: Orkland rådhus, kommunestyresalen  

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, 20.01.2022 

 

    
            
 
 

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

Orienteringssaker
2/22 Ordføreren og kommunedirektøren orienterer om aktiviteter og status. 3

 

Interpellasjon
1/22 Jordvern og nydyrking - interpellasjon fra Høyre v/Jan Grønningen 4

 

Referatsaker
1/22 Protokoller representantskap Trondheim Havn IKS og Nyhavna Utvikling IKS 6 

2/22 Dokumenter fra Representantskapsmøte i Midt-Norge 110-sentral IKS 15.12.2021. 12

 

Politiske saker
1/22 Endring av investeringsramme - oppgradering Orkland kulturhus 68 

2/22 Utbygging av bredbånd Ytre Agdenes 83 

3/22 Høringsuttalelse - utvidelse av Orkdal transformatorstasjon 87 

4/22 Oppdatering av kommunens vedtekter - næringsfond 191 

5/22 Strategisk næringsplan Trøndelag Sørvest 198 

6/22 Søknad om fritak fra vervet som medlem iOrkland Eldreråd- Roar Tangvik 202

 

Eventuelt
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Orkland kommune 

 

Kommunestyre 
Dato:  26.01.2022 08:30 

Sted: Orkland rådhus, kommunestyresalen  

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, 24.01.2022 

 

    
            
 
 

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

Orienteringssaker
2/22 Arbeidsmøte 26.01.2022 -kommuneplanens arealdel 3
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2/22 Arbeidsmøte 26.01.2022 -  kommuneplanens arealdel - 22/00428-2 Arbeidsmøte 26.01.2022 -  kommuneplanens arealdel : Arbeidsmøte 26.01.2022 -  kommuneplanens arealdel

  
Notat   

  

Orkland kommune 
Kommunedirektørens fagstab 

  
Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse 
Ingeborg Wolden   24.01.2022 22/00428-2 

 
 

 

  
  

Arbeidsmøte 26.01.2022 -  kommuneplanens arealdel 

Program 8.30-13.45:  
 8.30 – 8.45 Innledning med program for dagen og status planarbeid med hovedtrekk innspill  
 8.45 - 9.30 Byutvikling m.v. - Vegard Hagerup, Trøndelag fylkeskommune    
 9.30 - 9.45 Pause m/kaffe + kakebit  
 9.45 - 10.45 Innledning og gruppearbeid v/Ingrid/Siri  
 10.45 - 11.00 Pause  
 11.00 - 11.15 Bomiljø v/ Evgenia Gorantonaki, arkitekt og miljøpsykolog, Sintef  
 11.15  - 11.40 Eplehagefortetting  
 11.40 - 12.00 Innledning til gruppearbeid med fakta/status – boligarealer, byggeaktivitet ulike 

boligtyper, antatt behov framover, samordna areal og transport – Barbro  
 12.00 - 12.30 Lunsj  
 12.30 -13.30 Gruppearbeid  
 13.30 - 13.45 Oppsummering i plenum  
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Orkland kommune 

 

Kommunestyre 
Dato:  19.01.2022 08:30 

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, 17.01.2022 

 

    
            
 
 

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

Orienteringssaker
1/22 Arbeidsmøte kommuneplanens arealdel 19.01.2022, Orkland rådhus 3
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1/22 Arbeidsmøte kommuneplanens arealdel 19.01.2022, Orkland rådhus - 22/00428-1 Arbeidsmøte kommuneplanens arealdel 19.01.2022, Orkland rådhus : Arbeidsmøte kommuneplanens arealdel 19.01

  
Notat   

  

Orkland kommune 
Kommunedirektørens fagstab 

  
Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse 
Ingeborg Wolden   11.01.2022 22/00428-1 

 
 

 

  
  

Arbeidsmøte kommuneplanens arealdel 19.01.2022, Orkland rådhus 

Tidsplan:  

0800 kaffe står klar 

0830 Oppstart samling 

1000 vaffel og kaffe 

1230 Lunsj  

1300 Hovedutvalgsmøter og formannskapsmøter 

Program: 
Tid Tema Ansvar 
8.30-8.35 Velkommen og program Ordfører 
8.35-8.55 Hvorfor og hvordan ta 

naturhensyn i KPA? 
Dagmar Hagen, NINA  

8.55 - 9.30 Gruppeoppgave Odd 
9.30 - 9.45 Bærekraftig 

fritidsbebyggelse 
Margrete Vognild Blokkhus, 
Nasjonalparken næringshage 

9.45-10.00 Hvordan oppleves Orkland 
som hyttekommune? 

- Film med hytteeiere 

Siri 

10.00 - 10.20 Pause  
10.20-10.30 Kunnskapsgrunnlag reindrift  Ole Tobias Rannestad, 

Naturrestaurering 
10.30-10.40 Kartgrep fritidsbebyggelse Hans-Victor 
10.40-11.15 Gruppeoppgave 

fritidsbebyggelse 
Siri  

11.15-11.30 Sirkulærøkonomi og grønn 
industri 

Thamsklyngen  

11.30-11.45  Forventninger til arealdelen 
- Filmer næringsliv 

Aasmund 

11.45-12.25 Gruppeoppgave næring Aasmund 
12.25-12.30 Avslutning Ordfører 
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Orkland kommune 

 

Kommunestyre 
Dato:  15.12.2021 12:00 

Sted: TEAMS-MØTE  

Notat: 

 
   

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

 

Orkanger, 14.12.2021 

 

    
            
 
 

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

Orienteringssaker
17/21 Ordføreren og kommunedirektøren orienterer om aktiviteter og status 4

 

Interpellasjon
 

Grunngitte spørsmål
 

Referatsaker
41/21 Møte i Eldrerådet Trøndelag 22. november 2021 - Protokoller og 5 

42/21 SÆRUTSKRIFT - Budsjett og gebyrer 2022 - ReMidt 24 

43/21Referat fra Styremøte LVM 24.11.21 26 

44/21 Protokoll fra årsmøtet i Folkehelsealliansen i Trøndelag 27. oktober 2021 78 

45/21 Signert protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i TrønderEnergi AS 02.11.2021 79 

46/21 Oversendelse av kontrollutvalgets møteprotokoll til kommunestyret ! 84

 

Delegerte saker
 

Politiske saker
97/21 Budsjettregulering drift - desember 2021 91 

98/21 Budsjettjusteringer investering 105 

99/21 Rapport etter 3. kvartal 2021 111 

100/21 Bosetting av flyktninger i Orkland kommune 2022 – svar på anmodning fra IMDi – Integrerings- og

mangfoldsdirektoratet 151 

101/21 Handlingsplan 2022-2025 med budsjett for 2022 159 

102/21 Nytt gebyrregulativ rammeområde Plan 333 

103/21 Temaplan tilflytting og markedsføring 2022-2025 353 

104/21 Forespørsel om finansiering av planarbeid 393 

105/21 Prioritering av spillemidler 2022 - Orkland kommune 436 

106/21 Plan for habilitering og rehabilitering 441 

107/21 Skolebruksplan for Orkland kommune 474 

108/21 Barnehagebruksplan i Orkland kommune 525 

109/21 Andre gangs behandling - reguleringsplan for Klinglien 590 

110/21 2. gangs behandling - endring av reguleringsplan for havneområde og industri på Grønøra Vest 697 

111/21 Klage på navnevedtak, Stollsmoveien og Stollsmogrenda 752 

112/21 Stine Gangås, partiet Rødt har flyttet fra kommunen - valg av medlemmer til styre, råd og utvalg. 766 

113/21 Søknad om fritak fra politiske verv ut valgperioden - Berit Westrum Johansen 770 
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114/21 Valg av styremedlemmer til Orklandsbadet KF 775 

115/21 Valg av nestleder i hovedutvalg kultur, idrett og fritid under Anne Mari Svinsaas sin permisjon frem til

31.07.2022 781

 

Drøftingssaker
 

Eventuelt
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Orkland kommune 

  

 

Formannskap 
Dato:  16.02.2022 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, 15.02.2022 

 

    
            
 
 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signaturer. 

 

" Orkland kommune 

Formannskap 
Dato: 16.02.2022 12:00 

Sted: Orkland rådhus, formannskapssalen 

Notat: 

Gyldig forfall meldes snarest t i l  Servicekontoret t l f .  72 46 73 50 eller på e-post t i l  

postmottak@orkland.kommune.no. 

Varamedlemmer skal ikke møte uten særskilt innkalling. 

Orkanger, 15.02.2022 

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

Orienteringssaker
3/22 Ordføreren og kommunedirektøren orienterer om aktiviteter og status. 3 

4/22 Orientering om status servicesenter Krokstadøra 4 

5/22 Orientering om grønt industrielt initiativ 5

 

Politiske saker
15/22 Ny selskapsavtale for Midt-Norge 110-sentral IKS 6 

16/22 Realisering av Krokstadøra aktivitetspark 36 

17/22 Leangtravet Eiendom AS - Søknad om kommunal garanti 43 

18/22 Tildeling av lokale kompensasjonsmidler til lokalt næringsliv 119

 

Eventuelt
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Orkland kommune 

 

Formannskap 
Dato:  19.01.2022 13:00 

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, 13.01.2022 

 

    
            
 
 

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

Orienteringssaker
1/22 Ordføreren og kommunedirektøren orienterer om aktiviteter og status. 3 

2/22 Visit Orkland v/Øystein Kvåle orienterer 4

 

Politiske saker
1/22 Høringsuttalelse - utvidelse av Orkdal transformatorstasjon 5 

2/22 Oppdatering av kommunens vedtekter - næringsfond 106 

3/22 Næringsfond - Klage på avslag 112 

4/22 Klage på avslag - Næringsfond 121 

5/22 Søknad om støtte Yrkesmessa 2022 131 

6/22 Strategisk næringsplan Trøndelag Sørvest 135 

7/22 Tildeling av korona midler til lokalt næringsliv 138 

8/22 Søknad omfordeling kommunalt tilskudd til turistinformasjon 163 

9/22 Søknad om kompensasjon vedr. avlysning av superlørdag 169 

10/22 Forespørsel om kommunalt utleiebygg på Å - Foss 177 

11/22 Fond idrettsformål - andre tildeling 2021 186 

12/22 Endring av investeringsramme - oppgradering Orkland kulturhus 202 

13/22 Utbygging av bredbånd Ytre Agdenes 216 

14/22 Orkland kommunes uttalelse til KS debatthefte 2022 219

 

Eventuelt
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Orkland kommune 

 

Hovedutvalg Forvaltning 
Dato:  09.02.2022 12:00 

Sted: Orkland rådhus, kommunestyresalen  

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, 03.02.2022 

 

   Rasmus Skålholt 
Leder i utvalg    
 
 

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

Orienteringssaker
3/22 Kommunedirektøren orienterer 3

 

Referatsaker
7/22 Administrative vedtak landbruk og naturforvaltning 4 

8/22 Administrative vedtak plan og byggesak 5 

9/22 Vedtak i klagesak - reguleringsplan for Ingdalen - Orkland 781/51 13

 

Politiske saker
15/22 Forespørsel om oppstart planarbeid - endring av reguleringsplan for Laksøra 22 

16/22 Ny tverrforbindelse mellom fv710 og fv714 - 1. gangs behandling 42 

17/22 32/53 Grøttevegen 6 A, etablering av frisørsalong i kjeller på bolighus 278 

18/22 Solemslia 122, søknad om dispensasjon for fradeling av areal til boligtomt og tilleggsareal til bolig 287 

19/22 Forslag til ny forskrift om adgang til jakt etter hjortevilt - sluttbehandling 304 

20/22 Felles kunnskapsgrunnlag for beitebruken i Trollheimen 325

 

Drøftingssaker
2/22 Sakliste styringsgruppe KPA 09.02.22 450

 

Eventuelt
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Orkland kommune 

 

Hovedutvalg Forvaltning 
Dato:  19.01.2022 13:00 

Sted: Orkland rådhus, kommunestyresalen  

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, 18.01.2022 

 

   Rasmus Skålholt 
Leder i utvalg    
 
 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signaturer. 

46



Saksliste
 

Orienteringssaker
1/22 Kommunedirektøren orienterer 3 

2/22 Orientering om plan for ny veg mellom Lensvik - Berg v/Bertil Meland 4

 

Referatsaker
1/22 Statsforvalterens vedtak i klagesak - reguleringsplan for Føssjøen hyttefelt i Orkland kommune -

kommunens vedtak stadfestes 5 

2/22 Statsforvalteren i Møre og Romsdals vedtak i klagesak -endring av kommunens vedtak 9 

3/22 Vedtak i klagesak - Avslag på søknad om dispensasjon 15 

4/22 Administrative vedtak Plan og byggesak 29.11.2021 - 31.12.2021 19 

5/22 Statsforvalterens uttalelse - vedtak i klagesak - oppføring av redskapshus - 154/1 23 

6/22 Landbruk og naturforvaltning - Administrative vedtak 04.11.21-09.01.22 27

 

Politiske saker
1/22 192/2 og 194/7 Deling av driftsenhet i landbruket - klage 32 

2/22 915/6 og 914/1 Deling av driftsenhet i landbruket 55 

3/22 52/1 Konsesjon for erverv av landbrukseiendom 66 

4/22 Ny behandling av dispensasjonssøknad for fradeling av våningshus på gnr. 757 bnr. 2 Sør-Leksa 73 

5/22 144/2 - ny behandling av søknad om dispensasjon, bruksendring av driftsbygning 97 

6/22 784/24 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av eksisterende hytte ved

Austvatnet 112 

7/22 Ny 2. gangs behandling av forslag til reguleringsplan for Eldalen etter høring høsten 2021 123 

8/22 Ny dispensasjonsbehandling - fradeling av tilleggsareal til bolig 204 

9/22 Ny første gangs behandling av reguleringsplan for nytt boligfelt i Øvre Rømmesbakkan 228 

10/22 530/20 Høyluveien 42,klage på avslag på søknad om midlertidig brukstillatelse 245 

11/22 Mindre reguleringsendring for Kveldshomna hyttefelt, Resdalen i Meldal 358 

12/22 18/287, oppføring av to eneboliger 371 

13/22 Behandling av klage på vedtak om dispensasjon til graving av lavspentkabler innen Høgkjølen /

Bakkjølen naturreservat 392 

14/22 Trøan 84, Tannvik klage på vedtak om ulovlig flytebrygge 403

 

Drøftingssaker
1/22 Planarbeid Orklaparken Sør, underveisrapport 472

 

Eventuelt
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Orkland kommune 

 

Hovedutvalg Forvaltning 
Dato:  08.12.2021 12:00 

Sted: Orkland Rådhus  

Notat: 

Hovedutvalget starter med befaring kl. 12:00 - sak 186/21 Ola Halsen - fradeling av tilleggstomt 
til 287/16. 

 
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, 02.12.2021 

 

   Rasmus Skålholt 
Leder i utvalg    
 
 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signaturer. 

'e' Orkland kommune 

Hovedutvalg Forvaltning 
Dato: 08.12.202112:00 

Sted: Orkland Rådhus 

Notat: 

Hovedutvalget starter med befaring kl. 12:00 - sak 186/21 Ola Halsen - fradeling av tilleggstomt 

t i l  287/16. 

Gyldig forfall meldes snarest t i l  Servicekontoret t lf. 72 46 73 50 eller på e-post t i l  

postmottak@orkland.kommune.no. 

Varamedlemmer skal ikke møte uten særskilt innkalling. 

Orkanger, 02.12.2021 

Rasmus Skålholt 
Leder i utvalg 

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

Orienteringssaker
12/21 Kommunedirektøren orienterer3 

13/21 Orientering om vegbygging i hytteområder v/fagsjef plan Ingrid Voll4

 

Referatsaker
39/21 Administrative vedtak plan- og byggesak 01.11. - 28.11.20215

 

Politiske saker
181/21 801/7 og 917/4, søknad om konsesjon - ny behandling9 

182/21 Klage på navnevedtak, Stollsmoveien og Stollsmogrenda12 

183/21 408/1 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av eksisterende bolighus

22 

184/21 287/16 Dispensasjon fra kommuneplanen for fradeling av tilleggsareal til bolig42 

185/21 Andre gangs behandling - reguleringsplan for Klinglien58 

186/21 2. gangs behandling - endring av reguleringsplan for havneområde og industri på Grønøra Vest164 

187/21 Reguleringsplan for Knyken høydebasseng218 

188/21 Reguleringsplan for Krokstadøra serviceområde, første gangs behandling254

 

Drøftingssaker
6/21 Sakliste styringsgruppe KPA 08.12.21310

 

Eventuelt

Saksliste 

Orienteringssaker 
12/21 Kommunedirektøren orienterer 

13/21 Orientering om vegbygging i hytteområder v/fagsjef plan Ingrid Voll 

Referatsaker 
39/21 Administrative vedtak plan- og byggesak 01.11. - 28.11.2021 

Politiske saker 
181/21 801/7 og 917/4, søknad om konsesjon - ny behandling 

182/21 Klage på navnevedtak, Stollsmoveien og Stollsmogrenda 

3 

4 

5 

9 

12 

183/21 408/1 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av eksisterende bolighus 

22 

184/21 287/16 Dispensasjon fra kommuneplanen for fradeling av tilleggsareal til bolig 42 

185/21 Andre gangs behandling - reguleringsplan for Klinglien 58 

186/21 2. gangs behandling - endring av reguleringsplan for havneområde og industri på Grønøra Vest 164 

187/21 Reguleringsplan for Knyken høydebasseng 218 

188/21 Reguleringsplan for Krokstadøra serviceområde, første gangs behandling 254 

Drøftingssaker 
6/21 Sakliste styringsgruppe KPA 08.12.21 310 

Eventuelt 
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Orkland kommune 

 

Hovedutvalg helse og mestring 
Dato:  19.01.2022 13:00 

Sted: Folkehelsesenteret, møterom Omnfjellet  

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, 18.01.2022 

 

   Hanne Nyhus 
Leder i utvalg    
 
 

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

Orienteringssaker
1/22 Kommunalsjef orienterer 3 

2/22 Hovedutvalgsleder orienterer 4 

3/22 Status og framdrift nye Orkdal helsetun 5

 

Referatsaker
1/22 Protokoll Eldreråd 2020 - 2023 06.12.2021 6

 

Drøftingssaker
1/22 Temaplan - Boligsosial handlingsplan 16

 

Eventuelt

51



 

Orkland kommune 

 

Hovedutvalg helse og mestring 
Dato:  08.12.2021 12:00 

Sted: Omsorgsboligene på Snillfjord omsorgssenter  

Notat: 

Taxi fra Orkdal rådhus kl 11.30 
Møtet starter med omvisning på de nye omsorgsboligene. 

 
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, 02.12.2021 

 

   Hanne Nyhus 
Leder i utvalg    
 
 

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

Orienteringssaker
34/21 Hovedutvalgsleder orienterer 3 

35/21 Kommunalsjefen orienterer 4 

36/21 Rapport etter 3. kvartal 5

 

Politiske saker
14/21 Plan for habilitering og rehabilitering 6

 

Eventuelt
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Orkland kommune 

 

Hovedutvalg kultur, idrett og folkehelse 
Dato:  09.02.2022 12:00 

Sted: Lensvik kommunehus  

Notat: 

Møtet starter med befaring med besøk på Ligård Ski & Veteranmaskiner og Frostad bygdetun ca 
kl. 12:00-14:00 

 
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, 03.02.2022 

 

Inger Marie Meland Olga Irmina Ucinska 
Leder i utvalg    
 
 

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

Orienteringssaker
4/22 Orientering om driftskonsekvenser knyttet til endringer i koronasituasjonen 3 

5/22 Digitalt utenforskap 5

 

Drøftingssaker
1/22 Fond for bevaringsverdige bygg 6 

2/22 Skilting Meldal bygdetun 7

 

Eventuelt
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Orkland kommune 

 

Hovedutvalg kultur, idrett og folkehelse 
Dato:  19.01.2022 13:00 

Sted: Folkehelsesenteret, møterom Grytdalen  

Notat: 

Møtet starter med befaring ved Ungdomsklubben Synt`n, men møtes på møterom Grytdalen 
først. 

 
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, 13.01.2022 

 

Inger Marie Meland Olga Irmina Ucinska 
Leder i utvalg    
 
 

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

Orienteringssaker
1/22 Ungdomsklubben Synt`n og ungdomsarbeid 3 

2/22 Orkland kulturskole - digitalt 4 

3/22 Endringer i nasjonale regler - Covid 19 5

 

Politiske saker
1/22 Søknad om støtte til utgivelse av boka Damenes Pokal 6

 

Eventuelt
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Orkland kommune 

 

Hovedutvalg kultur, idrett og folkehelse 
Dato:  08.12.2021 12:00 

Sted: Orklandbadet - Grytdalen  

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, 03.12.2021 

 

Inger Marie Meland Olga Irmina Ucinska 
Leder i utvalg    
 
 

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

Orienteringssaker
24/21 Julegaveaksjon, drift og aktiviteter på frivilligsentralene i orkland 3

 

Politiske saker
47/21 Fond idrettsformål - andre tildeling 2021 4 

48/21 Prioritering av spillemidler 2022 - Orkland kommune 18 

49/21 Bruk av enheten kultur og idrett sitt overskuddsfond for gjennomføring av prosjekt integrasjon av barne-

og ungdomskultur i kommunal planlegging 21 

50/21 Drifts- og aktivitetstilskudd for frivillige organisasjoner - restfordeling høst 2021 26 

51/21 Lysfest - søknad om dekning av underskudd 79 

52/21 4/32, Njardargata 31, søknad om støtte til rehabilitering av utvendig trapp - fond for bevaringsverdige

hus i Orkland kommune 83

 

Eventuelt
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Orkland kommune 

 

Hovedutvalg Oppvekst 
Dato:  09.02.2022 12:00 

Sted: Lysheim skole  

Notat: 

NB! Møtet starter med befaring ved Mølnbukt barnehage kl 11:00 

 
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, 04.02.2022 

 

   Stig Kalstad 
Leder i utvalg    
 
 

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

Orienteringssaker
3/22 Orientering fra Lysheim skole og Mølnbukt barnehage 3 

4/22 Kommunedirektørens orientering 4 

5/22 Tilstandsrapport barnevern 5

 

Referatsaker
3/22 Referat fra møte i Samarbeidsutvalget - Årlivoll skole 27.01.2022 6 

4/22 Referat fra møte i samarbeidsutvalget 10.1.2022 11

 

Politiske saker
1/22 Temaplan - Boligsosial handlingsplan 14

 

Eventuelt
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Orkland kommune 

 

Hovedutvalg Oppvekst 
Dato:  19.01.2022 13:00 

Sted: Orkland rådhus, møterom Dyrlikammen  

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, 13.01.2022 

 

   Stig Kalstad 
Leder i utvalg    
 
 

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

Orienteringssaker
1/22 Kommunedirektørens orientering - rettsak, varslet tilsyn skolemiljø, bemanning, utenforskapprosjektet 3 

2/22 Læringsmiljø 9.trinn MBUS 4

 

Referatsaker
1/22 Referat fra SU-møte på Aa skole 09.12.21 5 

2/22 Referat fra SU-møte Gjølme skole 11.1.-22 8

 

Drøftingssaker
1/22 Kommunale retningslinjer for skoleskyss i Orkland Kommune. 10

 

Eventuelt
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Orkland kommune 

 

Hovedutvalg Oppvekst 
Dato:  08.12.2021 10:00 

Sted: Årlivoll skole  

Notat: 

Møtet starter med befaring, oppmøte Vormstad barnehage kl 10. 

 
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, 06.12.2021 

 

   Stig Kalstad 
Leder i utvalg    
 
 

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

Orienteringssaker
36/21 Orientering Årlivoll skole 3 

37/21 Orientering Årlivoll barnehage 4 

38/21 Kommunedirektørens orientering - integrering, nedbemanning, studiedag, rettssak 5 

39/21 Orientering om læringsmiljøsak i Meldal 6 

40/21 Orientering om kvartalsrapport 3. kvartal 7 

41/21 Orientering om nasjonale prøver 25

 

Politiske saker
20/21 Bosetting av flyktninger i Orkland kommune 2022 – svar på anmodning fra IMDi – Integrerings- og

mangfoldsdirektoratet 35

 

Eventuelt
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Orkland kommune 

 

Hovedutvalg Teknikk 
Dato:  09.02.2022 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, 03.02.2022 

 

   Oddvar Kjøren 
Leder i utvalg    
 
 

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

Orienteringssaker
1/22 Aktivitetsplan bygg og anlegg pr 03.02.2022 3 

2/22 Husleieavtale HDO-boliger 6

 

Drøftingssaker
3/22 Kommunale retningslinjer for skoleskyss i Orkland kommune 7

 

Referatsaker
2/22 Administrative vedtak januar 2022 12

 

Politiske saker
3/22 Temaplan - Boligsosial handlingsplan 13

 

Eventuelt
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Orkland kommune 

 

Hovedutvalg Teknikk 
Dato:  19.01.2022 13:00 

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, 14.01.2022 

 

   Oddvar Kjøren 
Leder i utvalg    
 
 

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

Orienteringssaker
1/22 Aktivitetsplan bygg og anlegg pr 13.01.22 3 

2/22 Gjennomgang prosjekter 2022 6

 

Referatsaker
1/22 Administrative vedtak november-desember 2021, oversikt 7

 

Drøftingssaker
1/22 Temaplan Samferdsel utkast 04.01.2022 8 

2/22 Reguleringsplan Krokstadøra serviceområde, høring 283

 

Politiske saker
1/22 Temaplan for vann- og vannmiljø - behandling av uttalelser 286 

2/22 Salg "Telehuset" (gnr 32 bnr 1 fnr 36) 398

 

Eventuelt
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Referatsaker  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Orkland kommune 01.03.2022 08/22 
 
Saksbehandler Eva J. Bekkavik 
Arkivkode FE - 033, TI - &17 
Arkivsaknr 22/11 - 1 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar referatsakene til orienteirng. 
 
Vedlegg 
Signert leveranseavtale - Konsek Trøndelag 
Sekretariatets timeleveranse i 2020 og 2021 
Foretak har sin myndighet delegert fra kommunestyret 
Meget langt fra mønstergyldig lovgivningsteknikk 
Ny ordfører må være valgt når sittende går av 
Terskelen for å overprøve kommunestyrets vurdering er ganske høy 
Uavhengigheten og tilliten til kontrollutvalget må ivaretas 
Kravet om likebehandling er avgjørende 
Skal ikke være usaklig forskjellsbehandling 
Ordfører bestemmer sakslisten til kommunestyret 
Ikke et lovkrav å begrunne støttefordeling 
Private fastleger avviser Helseplattformen 
Kommunale utvalg må opprettes og velges av kommunestyret 
 
Saksopplysninger 
1. Leveranseavtale mellom Konsek Trøndelag IKS og Orkland kommune 
2. Sekretariatets timeleveranse i 2020 og 2021 
3. Begrenser kommuneloven hvor mye makt et kommunalt foretak kan ha? 
4. Er vervet som leder av representantskapet i et IKS et kommunalt tillitsverv? 
5. Ordfører er blitt stortingsrepresentant, men kan kommunestyret nekte ordføreren 

permanent fritak fra ordførervervet? 
6. Omstillingsprogrammet ble ikke behandlet i administrasjonsutvalget eller 

arbeidsmiljøutvalget før omstillingen ble vedtatt i kommunestyret. Er det en forsvarlig 
saksbehandling? 

7. Kontrollutvalgene får tidvis inn henvendelser om at varslingsrutiner ikke fungerer i 
kommunene. 

8. Er elektronisk folkeavstemning lovlig? 
9. Kan kommunen bestemme at den bare gir økonomisk støtte til organisasjoner hvor alle 

medlemmene er likeverdige? 
10. Kontrollutvalget vil ha penger til en gransking, men ordfører vil ikke bringe spørsmålet 

opp for kommunestyret. Kan han nekte å legge fram en bevilgningssak? 
11. Kommunens vedtak om hvem som koronastøtte begrunnes ikke. Kan det være lov? 
12. Det blir ikke noen Helseplattform uten fastlegene, svarer administrerende direktør 

Christer Mjåset i Helseplattformen. 
13. Formannskapet har valgt medlemmer til et utvalg, men ordfører vil be formannskapet 

bytte ut et medlem. Kan han det? 
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Leveranseavtale mellom  
Konsek Trøndelag IKS og kommune 

Avtalens parter
Denne avtalen inngås mellom ommune (heretter omtalt som deltakeren) og
Konsek Trøndelag IKS (heretter omtalt som leverandøren).

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.

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 ommune: 

___________________________

rdfører 

____________________________ 
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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 
kontrollutvalget 
Postboks 83 
7301 ORKANGER 

Vår saksbehandler: Torbjørn Berglann, tlf.  400 67 058 
E-post: torbjorn.berglann@konsek.no  

Deres ref.:   
Vår ref.: 22/3-19     

Oppgis ved alle henvendelser  
Vår dato: 12.01.2022 

 

 
 
Sekretariatets timeleveranse i 2020 og 2021  
I dette notatet vil Konsek Trøndelag orientere kontrollutvalget om timeleveransen i 2020 og 
2021, og om hva leveransen skal inneholde.  

Konsek Trøndelag lager årlige budsjett for timeleveransen til hvert kontrollutvalg. Budsjettet 
er et anslag for hvor mange timer vi regner med å levere til kontrollutvalgene i et normalt 
driftsår. Selskapets medarbeidere fører regnskap for hva de bruker arbeidstiden til, slik at det 
er mulig å ha oversikt over timeleveransen til hvert av utvalgene: 
 
Timebudsjett og leveranse i 2020 og 2021 – Orkland 

År Timebudsjett Timeregnskap Avvik i timer Avvik i prosent 

2020 327 timer 325 timer -2 timer -1 % 

2021 352 timer 316 timer -36 timer -10 % 

Hvorfor er det avvik mellom timebudsjett og -leveranse? 
Avvik mellom de budsjetterte timene og den faktiske timeleveransen kan ha mange 
forklaringer. Timebudsjettet er et anslag for tidsbruken ved ordinær drift. Noen år behandler 
kontrollutvalget saker som krever at sekretariatet bruker ekstra ressurser, dermed blir 
leveransen større enn forventet. Hvis utvalget har en erfaren sekretær, så kan det forklare at 
vi bruker færre timer enn budsjettert, mens nyansatte som regel bruker flere timer enn 
budsjettert. Kontrollutvalgets aktivitetsnivå spiller også inn på ressursbruken. Høyt 
aktivitetsnivået krever større innsats fra sekretariatet, mens lavt aktivitetsnivå reduserer vår 
tidsbruk. Aktivitetsnivået kan variere fra år til år og mellom valgperiodene.  

Konsekvenser ved avvik fra budsjett 
I leveranseavtalen mellom kommunen og Konsek Trøndelag er det et uttalt mål at 
timebudsjett og -leveranse skal være tilnærmet lik over en fireårsperiode. Ifølge avtalen skal 
ikke Konsek Trøndelag kreve ekstra honorar hvis leveransen overstiger budsjettet ett år. Vi 
skal heller ikke redusere kommunens honorar ved for lav leveranse. Hvis avviket varer over 
et lengre tidsrom, kan det være aktuelt å gjøre justeringer, slik at det blir sammenfall mellom 
honorar og leveranse. 

Leveranseavtalen gir fleksibilitet og forutsigbarhet 
Leveranseavtalen sikrer at kontrollutvalget får levert tjenestene det har behov for, selv om 
behovet noen år er vesentlig høyere enn timebudsjettet. Avtalen gir også Konsek Trøndelag 
forutsigbare rammer. Som offentlig arbeidsgiver med kun faste ansatte, er selskapet nødt til 
å ha forutsigbar økonomi, selv i år der etterspørselen i én kommune er lavere eller høyere 
enn forventet. Selv om noen kommuner får lavere leveranse ett år, er det alltid noen som får 
en større leveranse. Som regel leverer selskapets medarbeidere flere timer til 
kontrollutvalgene enn det samlete timebudsjettet.  
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  Side 2 of 2 

Hva inneholder leveransen? 
Konsek Trøndelag er kontrollutvalgenes administrasjon og utfører alle arbeidsoppgaver som 
er nødvendig for at utvalgene skal fungere: Vi gjør alt administrativt arbeid i forbindelse med 
møteplanlegging og møteavvikling. Vi utreder sakene som skal behandles i kontrollutvalget, 
gir råd om hvordan de skal håndteres og følger opp utvalgets vedtak. Vi driver 
folkevalgtopplæring og koordinerer kontrollutvalgets arbeid med de statlige tilsynene.  

Medarbeiderne i Konsek Trøndelag har bred kompetanse, blant annet innenfor økonomi og 
administrasjon, jus og samfunnsvitenskap. Vi har oversikt over lov- og regelverk som er viktig 
for kontrollutvalgene. Selskapet har dessuten to jurister som bistår i saker som krever juridisk 
kompetanse. Hver medarbeider skal være oppdatert på viktige politiske saker i kommunen, 
på kommunale planer og retningslinjer og følge kommunen i lokale medier. I sum mener vi at 
dette gir kontrollutvalgene et godt tjenestetilbud. 
 
 
Vi vil heretter orientere om timeleveransen årlig. 
 
 
 
 
 
 
Med hilsen 
Konsek Trøndelag IKS 
 
Torbjørn Berglann 
daglig leder 
 
 
Dette brevet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur. 
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Foretak har sin myndighet delegert fra kommunestyret 
Kommunal Rapport 20.12.2021, Jan Fridthjof Bernt, professor emeritus ved Universitetet i Bergen 
 
Begrenser kommuneloven hvor mye makt et kommunalt foretak kan ha? 
 
SPØRSMÅL: Kommunale foretak er en del av kommunen som rettssubjekt, og det vil 
følgelig være kommunen som er part i inngåtte avtaler, rettssaker eller i forhold knyttet til 
offentlige myndigheter. 
 
Kommunen, med kommunestyret som øverste myndighet, er således juridisk eier av bygg, 
maskiner, kjøretøy, aksjer og andre eiendeler som inngår i foretakenes balanse. Foretakene 
kan være gitt brede fullmakter i sine vedtekter. 
 
Er om det noen absolutte begrensninger i kommuneloven for delegering av 
avgjørelsesmyndighet til kommunale foretak ved: 

• Kjøp og salg av aksjer 
• Etablering og avvikling av aksjeselskap 
• Å overdra anleggsmidler til aksjeselskap (tingsinnskudd)? 

 
Kan avgjørelsesmyndighet til nevnte forhold delegeres fritt til kommunale foretak, eller skal 
avgjørelser i slike saker foretas av kommunestyret som øverste myndighet og rettssubjekt for 
kommunale foretak? 
 
Hvem har rett til å representere aksjeeier på generalforsamlingen i et aksjeselskap når 
foretaket er oppført som eier i aksjeeierboken? Ligger denne rettigheten til det enkelte 
kommunale foretak, eller har andre i kommunen, herunder ordfører og kommunedirektør, rett 
til å representere aksjeeier på generalforsamlingen? 
 
SVAR: (1) I kommuneloven § 9–4 er fastslått at kommunale foretak ledes av et styre og en 
«daglig leder». Styret er ett av de «andre kommunale organer» som er listet opp i § 5–2. 
 
Det er særlige regler blant annet om styrets sammensetning i §§-9-5, 9–6 og 9-7, om 
styremøtene i § 9-9, om styrets myndighet i § 9-8, og om daglig leders myndighet i § 9–12. 
Så langt ikke annet følger av disse eller andre bestemmelser i loven, «gjelder de samme 
bestemmelsene som for [andre] folkevalgte organer». Det betyr at bestemmelsene i § 5–
3 om adgang til intern delegering fra kommunestyret til folkevalgte organer «innenfor 
rammene av denne loven eller annen lov» gjelder også ved delegering til foretaket. Slik 
delegering vil da måtte være rettet til styret for foretaket. 
 
Daglig leder er etter § 9–2 første avsnitt «direkte underordnet styret», men kan opptre på 
vegne av styret uten særskilt fullmakt hvis det er tale om saker som ikke er «av uvanlig art 
eller av stor betydning for foretaket» og dermed ligger innenfor rammen av «den daglige 
ledelsen» av dette. 
 
Omfanget av foretakets fullmakter vil i første rekke fremgå av vedtektene for dette, se 
særlig § 9-3, der det er fastsatt at vedtektene skal angi «foretakets formål», og § 9–8 første 
avsnitt som krever at «virksomheten drives i samsvar med … kommunens eller 
fylkeskommunens økonomiplan og årsbudsjett og andre vedtak eller retningslinjer som er 
fastsatt av kommunestyret eller fylkestinget». Uten særlige holdepunkter i vedtektene eller 
andre fullmakter fra kommunestyret, vil foretaket normalt ikke kunne engasjere seg i den 
type transaksjoner som er nevnt i spørsmålet, men det er så vidt jeg kan se ikke noe i veien 
for at kommunestyret kan tillegge foretaket slike oppgaver, i vedtekt eller – mer praktisk – i 
en konkret fullmakt. 
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Foretaket utøver alltid sine funksjoner (med unntak av løpende personalansvar, se § 9–
12 andre avsnitt) i kraft av delegert myndighet fra kommunestyret, og kan bare instrueres 
eller overprøves av dette. Kommunedirektøren er imidlertid tildelt et «utsettende veto» i § 9–
16 andre avsnitt. Hun «kan instruere styret og daglig leder om at et vedtak i foretaket ikke 
skal iverksettes før kommunestyret eller fylkestinget har behandlet saken». Denne 
kontrollmekanismen reduserer betenkeligheten ved så vidt brede delegeringsvedtak som det 
her kan være tale om. 
 
Stemmerett på generalforsamlingen har den som er eier av aksjene, eller som har fått 
fullmakt fra denne til å opptre på vegne av eier. Oppføringen av foretaket som eier i 
aksjeeierboken er dermed gal, og må da forstås bare som en stående fullmakt til foretakets 
ledelse til å ivareta denne funksjonen. Men det er en fullmakt som kommunestyret kan 
tilbakekalle, generelt eller i en enkeltsak, og vedta at noen annen skal møte for kommunen, 
f.eks. ordføreren eller kommunedirektøren. 
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Meget langt fra mønstergyldig lovgivningsteknikk 
Kommunal Rapport 29.11.2021, Jan Fridthjof Bernt, professor emeritus ved Universitetet i Bergen 
 
Er vervet som leder av representantskapet i et IKS et kommunalt tillitsverv? 
 
SPØRSMÅL: I kommuneloven § 8–4 er det fastsatt at «Den som har et kommunalt eller 
fylkeskommunalt tillitsverv, har krav på godtgjøring for sitt arbeid». 
 
I vår kommune har vi tolket regelverket slik at samtlige representantskapsmedlemmer 
interkommunale selskaper er omfattet av denne bestemmelsen – også lederen, og at ny lov 
ikke medførte endringer her. Dette er i tråd med en uttalelse fra departementet fra 2015, og 
merknaden til bestemmelsen i proposisjonen til loven (Prop 46 L, 2017-2018) fastslås helt 
kort at «Bestemmelsen viderefører reglene i gjeldende kommunelov § 42. Det er kun foretatt 
enkelte språklige justeringer i lovteksten.» 
 
I en uttalelse fra departementet, som svar på en forespørsel fra oss, legger imidlertid 
departementet til grunn at § 8–4 likevel skal forstås slik at dette ledervervet ikke anses som 
«kommunalt … tillitsverv» etter bestemmelsen, og at det derfor er selskapet selv som 
fastsetter satser for godtgjøring av arbeidet som leder av representantskapet. Man viser her 
til en uttalelse i omtalen av arbeidsgodtgjøring til folkevalgte på s. 121 i proposisjonen, der 
det er «en mer generell kommentar om at departementet slutter seg til de vurderingene 
utvalget hadde gjort når det gjaldt de ulike godtgjøringsordningene», og der «Det presiseres 
… at vervet som leder av representantskapet i et IKS ikke er et kommunalt tillitsverv som gir 
krav på godtgjøring etter kommunelovens bestemmelser». 
 
Departementet uttaler at «Dersom det var meningen at Kommunelovutvalgets presisering 
ikke skulle tas til følge, mener vi det ville vært naturlig at dette ble drøftet spesifikt i 
proposisjonen». 
 
Er dette tilstrekkelig grunnlag for å fravike etablert forståelse av denne regelen? 
 
SVAR: Vi kan vel raskt bli enige om at dette i alle fall er meget langt fra mønstergyldig 
lovgivningsteknikk. Det som skjer, er altså at departementet velger å legge avgjørende vekt 
på et synspunkt i Kommunelovutvalgets innstilling i den innledende generelle drøftelsen her 
av rekkevidden av denne bestemmelsen, uten at det på noe punkt gjentar eller kommenterer 
denne uttalelsen i proposisjonen. 
 
Departementet legger nå til grunn at det er tilstrekkelig at det har gitt en uspesifisert generell 
tilslutning i proposisjonen til det utvalget sier om godtgjøring, men uten at å omtale den nye 
avgrensningen av bestemmelsens rekkevidde som utvalget foreslo. Og så sier man altså 
nærmest det motsatte i den særskilte kommentaren senere i proposisjonen. Den 
omleggingen av tolkningspraksis som her skjer, kan vanskelig sies å ha en tilstrekkelig 
forankring i forarbeidene. 
 
Men på samme måte som Høyesterett vil også departementet kunne skifte standpunkt når 
det gjelder tolkningen av en lovbestemmelse, så lenge dette har gode grunner for seg, og 
ikke strider for sterkt mot lovtekst og forarbeider. I denne sammenhengen er det avgjort gode 
grunner som taler for den forståelsen av bestemmelsen som departementet nå legger til 
grunn, selv om det er vanskelig å finne svar på dette problemet i loven eller forarbeidene. 
 
Første spørsmål er om bestemmelsen § 8–4 overhodet gjelder for representantskapet i et 
interkommunalt selskap. Den gjelder etter sin ordlyd for «kommunalt … tillitsverv». Det kan 
synes nærliggende å oppfatte dette som synonymt med «folkevalgte» slik dette er definert i § 
5–1 tredje avsnitt, og her finner vi ikke verv i interkommunale selskaper. Det ville da heller 
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ikke passe å trekke medlemmer i representantskap inn under denne definisjonen. 
Interkommunale selskaper er selvstendige rettssubjekter, med egne organer og egne 
bestemmelser om sammensetningen av disse og saksbehandlingen der, se her IKS-loven §§ 
6–9 om representantskapet. De interkommunale selskapene er rett og slett ikke regulert av 
kommuneloven. I IKS-lovens § 6 er det imidlertid fastsatt at kommunestyrene velger sine 
medlemmer av representantskapet og regler om valgmåte og funksjonsperiode, og det må 
da være riktig som departementet har lagt til grunn at dette er «kommunale tillitsverv» som 
går inn under bestemmelsen i kommuneloven § 8-4, og det er kommunen – altså 
kommunestyret – som fastsetter og bevilger penger til godtgjøring for disse vervene etter 
denne bestemmelsens andre setning. 
 
Verv som representantskapets leder er omtalt i IKS-loven § 6 første avsnitt, der det sies at 
«Hvis ikke annet er fastsatt i selskapsavtalen, velger representantskapet selv sin leder og 
nestleder». Det betyr at dette vervet er et oppdrag for det interkommunale selskapet, ikke for 
den kommunen vedkommende måtte komme fra, og da er en rimelig forståelse av loven at 
det er representantskapet som fastsetter godtgjøring for dette ut fra en konkret vurdering av 
hvor krevende dette vil være, og at det er interkommunale selskapet som bevilger penger til 
dekning av dette. 
 
Jeg mener altså at departementets lovforståelse har de beste grunner for seg, selv om 
begrunnelsen som gis for denne er vesentlig for knapp. Verv som medlem av 
representantskap skal anses som «kommunalt tillitsverv» etter kommunelovens § 8-4, selv 
om det ikke er verv som «folkevalgt» etter § 5-1, men dette gjelder ikke verv som leder av 
representantskapet i et interkommunalt selskap. 
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Ny ordfører må være valgt når sittende går av 
Kommunal Rapport 22.11.2021, Jan Fridthjof Bernt, professor emeritus ved Universitetet i Bergen 
 
Ordfører er blitt stortingsrepresentant, men kan kommunestyret nekte ordføreren permanent 
fritak fra ordførervervet? 
 
SPØRSMÅL: Vårt kommunestyre skal foreta valg av ny ordfører etter at den sittende 
ordfører er valgt inn på Stortinget, og har søkt om permanent fritak for å møte der. 
 
To dager før kommunestyremøtet er det lansert to ordførerkandidater, men noen partier sier 
de vil utsette saken for å få mer tid til å vurdere dette. Det er også noen som mener 
kommunestyret kan nekte å gi ordføreren permanent fritak, slik at varaordfører kan fortsette 
som fungerende ordfører når ordfører er opptatt i Stortinget. 
 
Det jeg lurer på er da: Hvordan er jussen i en slik situasjon? 
Er det slik at kommunestyret må gi ordfører permanent fritak, eller står det fritt til å avslå 
søknaden? 
 
Er det slik at det må velges ny ordfører i møtet, eller står det fritt til å utsette saken for å 
kjøpe seg mer tid, og at fungerende ordfører da fortsetter i vervet fram til nytt møte? 
 
SVAR: Ordfører er ordfører til kommunestyret har truffet vedtak om å frita ham fra vervet. I 
teorien kan kommunestyret alltid nekte ham fritak, men han vil da ha lovlig forfall fra vervet 
så langt arbeidet i Stortinget krever det. Varaordføreren vil tre inn når ordfører melder forfall. 
 
Kommunestyret vil også kunne vedta en senere fratredelsesdato enn det ordføreren har søkt 
om, men må i alle fall sørge for å foreta valg av ny ordfører fra den dato fritaket trer i kraft. 
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Terskelen for å overprøve kommunestyrets vurdering er 
ganske høy 
Kommunal Rapport 06.12.2021, Jan Fridthjof Bernt, professor emeritus ved Universitetet i Bergen 
 
Omstillingsprogrammet ble ikke behandlet i administrasjonsutvalget eller arbeidsmiljøutvalget 
før omstillingen ble vedtatt i kommunestyret. Er det en forsvarlig saksbehandling? 
 
SPØRSMÅL: Vår kommune har i likhet med mange kommuner problemer å få budsjettet i 
balanse. Kommunedirektøren har lagt fram en sak om et omstillingsprogram som skal går 
fram til 2025. Under behandlingen i kommunestyret kom det fram at saken ikke var formelt 
behandlet i administrasjonsutvalget eller i arbeidsmiljøutvalget. Kommunedirektøren opplyste 
at det var gitt muntlig informasjon i de to utvalgene. Kommunestyret valgte da å behandle 
saken og fulgte kommunedirektørens innstilling. 
 
Jeg har følgende spørsmål: 
Skulle ikke saken vært behandles i de ulike utvalg med samme saksfremlegg som 
kommunestyret? 
Hva bør kommunestyret gjør for å rette opp feilen? 
 
SVAR: Dette er i første hånd et spørsmål om det vedtaket som er truffet, bygger på en 
forsvarlig forutgående saksbehandling. Utgangspunktet er her at kommunedirektøren «skal 
påse at saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet» 
(kommunelovens § 13–1 andre avsnitt). 
 
Men når en sak er oppført på saklisten, avgjør kommunestyret selv om det synes den er 
tilstrekkelig utredet og forberedt til at det kan treffe vedtak hvis det er tvil om dette. 
Kommunestyrets vurdering av dette vil imidlertid kunne bli overprøvd av statsforvalteren ved 
lovlighetskontroll eller av domstolene ved søksmål. Spørsmålet blir da i vår sammenheng om 
manglende behandling i administrasjonsutvalget og arbeidsmiljøutvalget er en feil som 
medfører vedtaket i kommunestyret er ugyldig. 
 
Administrasjonsutvalget er et partssammensatt folkevalgt organ etter kommuneloven § 5–11. 
Det er, sies det i denne bestemmelsen, opprettet «for behandling av saker som gjelder 
forholdet mellom de ansatte og kommunen … som arbeidsgiver», med representanter for 
hhv. kommunen og de tilsatte. 
 
Formålet med disse utvalgene er å gi de tilsatte i kommunen en arena for å ta opp saker som 
angår innholdet i og rammen for deres tilsettingsforhold. De tilsatte vil kunne anmode 
utvalgets leder om at en sak de har interesse i, blir satt opp til behandling i utvalget, og hvis 
en tredel av medlemmene krever det, skal denne anmodningen tas til følge (kommunelovens 
§ 11–3 første avsnitt). 
 
Her virker det som utvalget var orientert om saken, uten at det da ble fremsatt ønske om at 
den skulle tas opp til behandling i utvalget, og så vidt jeg forstår var det heller ikke reist 
innsigelser i kommunestyret mot at saken ble behandlet der uten først å ha blitt drøftet i 
administrasjonsutvalget. Det er da vanskelig å hevde i ettertid at dette var en feil at 
kommunestyret valgte å ta saken opp til behandling på dette tidspunkt. 
 
Arbeidsmiljøutvalget er ikke et kommunalt organ, men opprettet etter de generelle 
bestemmelsene i arbeidsmiljøloven kapittel 7. Det «skal virke for gjennomføring av et fullt 
forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten» (§ 7-2). Dette kan også være spørsmål om 
skadevirkninger for arbeidsmiljøet av omorganiseringer. 
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Hvis arbeidsmiljøutvalget har tatt opp spørsmål om slike konsekvenser av det aktuelle 
omstillingsprogrammet, vil det normalt være en feil av kommunestyret og ikke avvente 
vurderingen derfra før man treffer vedtak om dette. Men kommunestyret har ikke plikt til å be 
om uttalelse fra dette utvalget hvis ikke det er fremkommet konkrete opplysninger som gir 
grunn til å ta opp denne problemstillingen. 
 
Terskelen for å overprøve et kommunestyres vurdering av om de rettslige kravene til 
forsvarlig saksutredning er oppfylt, er i det hele ganske høy. Det må i praksis kunne påvises 
at det er feil eller unnlatelser i saksbehandlingen som det er grunn til å frykte kan ha hatt 
avgjørende betydning for det vedtaket som ble truffet. 
 
Men uavhengig av den juridiske vurderingen av om vedtaket er gyldig, vil det være adgang til 
å ta et slikt vedtak opp til ny vurdering i kommunestyret hvis man mener det er relevante 
momenter i saken som ikke var tilstrekkelig belyst. Dette kan skje ved at ordfører setter 
saken opp til ny behandling i et senere møte, enten ved eget initiativ, eller etter krav om dette 
fra minst en tredel av medlemmene i kommunestyret, se kommuneloven § 11–3 første 
avsnitt. 
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Uavhengigheten og tilliten til kontrollutvalget må ivaretas 
Kommunal Rapport 15.12.2021, Anne-Karin Femanger Pettersen, generalsekretær i Forum for 
Kontroll og Tilsyn 
 
Det vil undergrave kontrollutvalgets uavhengighet og tillit hvis kommunens ledelse skal gis 
tilgang til utvalgets arkiv. 
 
I Kommunal Rapport 16. november svarer KS-advokatene Frode Lauareid og Geir S. 
Winters på mitt debattinnlegg der jeg spør om det er trygt å varsle til kontrollutvalget (29. 
september). 
 
Kontrollutvalget mottar varsler, og det må vi forholde oss til. 
Vi er enige om at kommunene må etablere et trygt varslingssystem. Andelen som frykter 
gjengjeldelse ved varsling, er altfor høyt. Kontrollutvalgene får tidvis også inn henvendelser 
om at varslingsrutiner ikke fungerer i kommunene. 
 
Lauareid og Winters mener det er vanskelig å se noe reelt behov for involvering fra 
kontrollutvalgets side i varslingssaker når det er flere andre varslingskanaler. 
 
Det var heller ikke mitt poeng. Kontrollutvalget skal ikke være en del av kommunens 
varslingssystem. 
 
Rita Holberg, leder av kontrollutvalget i Fredrikstad, argumenterer godt for det i sitt 
innlegg (29. november). Det er kontrollutvalgets rolle å undersøke om kommunens 
varslingsordning er forsvarlig. Da kan ikke utvalget være en del av det systemet som skal 
kontrolleres. 
 
Men kontrollutvalget mottar varsler, og det må vi forholde oss til. Et varsel kan også 
inneholde andre opplysninger som er relevante for kontrollutvalget. 
 
Kontrollutvalgene er vel kjent med at ansvaret for å behandle varsel og følge dette opp 
tilligger andre. Det utelukker ikke at kontrollutvalget og sekretariatet kan påse at varselet 
kommer til rett adresse uten ugrunnet opphold. Sekretariat og kontrollutvalg vil tvert imot 
være de beste garantister for at dette skjer. 
 
Uansett om det mottatte varselet gir grunnlag for kontrollhandlinger eller ikke, foregår det en 
form for saksbehandling når kontrollutvalget mottar en henvendelse om en varslingssak. 
Henvendelsen skal journalføres og arkiveres på ordinært vis hos kontrollutvalgets 
sekretariat. 
 
Forum for kontroll og tilsyn (FKT) og Norges Kommunerevisorforbund har spurt 
departementet om sekretariatene kan vise til arbeidsmiljølovens § 2A-7 om taushetsplikt ved 
ekstern varsling til offentlig myndighet, for å unngå at varslers identitet og andre 
personopplysninger blir kjent internt i kommunen. 
 
Denne bestemmelsen krever taushetsplikt også overfor sakens parter (kommunen) og deres 
representanter (kommunens advokat). Det vil i så fall gi varsler større trygghet. Vi venter 
fortsatt på svar fra Arbeids- og sosialdepartementet. 
 
Kontrollutvalgets uavhengighet er prinsipiell og knytter seg ikke bare til varslingssaker. 
 
Lauareid og Winters viser til at kontrollutvalget etter loven er en del av kommunen, og 
dermed et internt organ. 
 

82

https://www.kommunal-rapport.no/debatt/kontrollutvalget-er-lite-egnet-som-varslingsmottak/137274!/
https://www.kommunal-rapport.no/debatt/kontrollutvalget-er-lite-egnet-som-varslingsmottak/137274!/
https://www.kommunal-rapport.no/debatt/er-det-trygt-a-varsle-til-kontrollutvalget/135305!/
https://www.kommunal-rapport.no/debatt/kontrollutvalget-skal-ikke-behandle-varsler/137834!/
https://www.kommunal-rapport.no/debatt/kontrollutvalget-skal-ikke-behandle-varsler/137834!/


Kontrollutvalget er først og fremst kommunestyrets kontrollorgan. Valg til kontrollutvalget er 
underlagt strenge valgbarhetsregler. Uavhengighet for kontrollutvalget og sekretariat er et 
viktig prinsipp i kontrollarbeidet. 
 
Det skal være vanntette skott mellom sekretariatet og kommunedirektøren. I praksis betyr 
det blant annet at kontrollutvalgets arkiv organiseres separat fra kommunens.  
Det vil undergrave kontrollutvalgets uavhengighet og tillit hvis kommunens ledelse skal gis 
tilgang til arkivene gjennom unntaksbestemmelsene om taushetsplikt i forvaltningsloven. 
 
FKT kan således ikke se at det reises noen prinsipielle betenkeligheter i saker hvor 
kontrollutvalget mottar et varsel, og ekspederer dette videre for oppfølging. 
 
 
 
 
Meninger i debattinnlegg står for skribentens regning. 
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Kravet om likebehandling er avgjørende 
Kommunal Rapport 03.01.2022, Jan Fridthjof Bernt, professor emeritus ved Universitetet i Bergen 
 
Er elektronisk folkeavstemning lovlig? 
 
SPØRSMÅL: I forbindelse med behandling av spørsmålet om omgjøring av sammenslåing 
av to fylker er det foreslått at det skal holdes en elektronisk folkeavstemning om spørsmålet, 
av hensyn til smittefare under den pågående pandemien. Er dette lovlig? 
 
SVAR: I inndelingslova § 10 er folkeavstemning nevnt som en av flere mulige måter å 
innhente innbyggernes synspunkter på forslag om grenseendring av kommune eller 
fylkeskommune. Ved siden av folkeavstemning kan dette skje ved «opinionsundersøking, 
spørjeundersøking, møte eller på annan måte». Spørsmålet blir da om det er noen særlige 
krav til hvordan slike rådgivingsprosesser gjennomføres. 
 
I kommuneloven § 12-2 finner vi også en bestemmelse om rådgivende folkeavstemninger. 
Det heter her at «Kommunestyret eller fylkestinget kan selv bestemme at det skal holdes 
rådgivende folkeavstemninger om forslag som gjelder henholdsvis kommunens eller 
fylkeskommunens virksomhet».  
 
Det sies ikke noe verken i de to lovene eller forarbeidene til disse om hvordan en slik 
folkeavstemning skal gjennomføres. Spørsmålet blir da om det er et krav om at denne 
gjennomføres på samme måte som ved valg til fylkesting eller kommunestyre, altså ved 
fysisk avgivelse av skriftlig stemme etter reglene i Valgloven §§ 9-5 til 9-6a. 
 
Kommunelovutvalget (NOU 2016:4 s. 74) mente at«det ikke er aktuelt å innføre nærmere 
regler for hvordan folkeavstemninger skal gjennomføres» Selv om utvalget la til grunn at det 
kan være naturlig å ta utgangspunkt i valglovens regler ved gjennomføringen av 
folkeavstemninger, mente det at «det bør være opp til kommunene å fastsette de nærmere 
reglene for hvordan folkeavstemningen skal gjennomføres». Det ville gi kommunene 
mulighet til å tilpasse regelverket til den enkelte avstemning, noe et generelt regelverk ville 
kunne legge for sterke begrensninger på. 
 
Men, så føyde utvalget til: «Visse begrensninger i kommunenes handlefrihet må likevel antas 
å følge av ulovfestede forvaltningsrettslige prinsipper om for eksempel likebehandling.» 
 
Avgjørende blir her om bruk av elektronisk stemmegivning strider mot krav om 
likebehandling av velgerne, og da mer konkret velgere som ikke har tilgang til eller mestrer 
bruken av datautstyr for å gjennomføre valghandlingen. 
 
Det er rimelig opplagt at hvis slik deltakelse i valget kan gjennomføres på en forsvarlig og 
trygg måte, kan dette tilbys som et alternativ til tradisjonell skriftlig stemmegivning. Jeg er 
derimot sterkt i tvil om det vil være lovlig å vedta elektronisk stemmegivning 
som eneste mulige stemmemåte, heller ikke om dette kombineres med tilbud etter søknad 
om hjelp til dette, for velgere som ikke mestrer det. Det vil være å legge inn en særlig terskel 
for valgdeltakelsen for dem det gjelder, og må derfor etter min mening anses som en 
uakseptabel forskjellsbehandling av disse velgerne. 
 
Løsningen må da i stedet være å tilby elektronisk stemmegivning som et valgfritt alternativ til 
fysisk stemmegivning på angitte steder i kommunen, kombinert med nødvendige 
smitteverntiltak på stemmestedene. 
 
Tilsvarende synspunkt må da gjelde også om man velger en annen form meningsmåling 
blant velgerne. 
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Skal ikke være usaklig forskjellsbehandling 
Kommunal Rapport 17.01.2022, Jan Fridthjof Bernt, professor emeritus ved Universitetet i Bergen 
 
Kan kommunen bestemme at den bare gir økonomisk støtte til organisasjoner hvor alle 
medlemmene er likeverdige? 
 
SPØRSMÅL: Kan et kommunestyre ha som premiss for å gi kulturstøtte at den bare kan gis 
til lag og organisasjoner som regner alle medlemmer/deltakere som likeverdige når det 
gjelder å kunne velges til styre, tillitsverv og posisjoner, uavhengig av samlivsform, seksuell 
orientering, kjønn eller etnisitet? 
 
Vil en slik begrensning være i strid med andre lovregler? 
 
SVAR: Det er et alminnelig prinsipp i offentlig forvaltning at det ikke skal finne sted usaklig 
forskjellsbehandling. Det gjelder også når kommunen foretar tildeling av økonomisk støtte til 
lag og organisasjoner. 
 
Her vil kommunen ha et vidt spillerom for skjønn når det gjelder hva slags aktiviteter den vil 
støtte og hvilke krav den vil stille til hvordan virksomheten er organisert, men kriteriene som 
brukes, må være saklige og ikke uttrykk for at man trekker inn og legger vekt på hensyn som 
må anses som utenforliggende på det aktuelle saksområdet. 
 
Spørsmålet blir da hva som skal anses som usaklig eller utenforliggende i denne 
sammenhengen, om det er usaklig forskjellsbehandling å utelukke lag og organisasjoner 
som ikke oppfyller de kravene vi i andre sammenhenger stiller om ikke-diskriminering. 
 
I likestillings- og diskrimineringsloven § 6 er det et forbud mot diskriminering på grunn av 
blant annet kjønn, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, etnisitet, religion, livssyn og seksuell 
orientering. Bestemmelser som avskjærer medlemskap eller valg til tillitsverv m.m. i et lag 
eller en organisasjon på dette grunnlag, vil dermed som utgangspunkt være ulovlige. Dette 
må klart nok være grunnlag for å nekte støtte til denne, på samme måte som det som gjelder 
for statstilskudd etter tros- og livssynssamfunnloven § 6 ved brudd på lovbestemte 
diskrimineringsforbud. 
 
Spørsmålet blir da hvor langt forbudet i § 6 rekker. I likestillings- og diskrimineringsloven § 
9 er det en bestemmelse om at forskjellsbehandling som ellers ville være i strid med denne 
bestemmelsen, kan være lovlig hvis den 
a) har et saklig formål 
b) er nødvendig for å oppnå formålet og 
c) ikke er uforholdsmessig inngripende overfor den eller de som forskjellsbehandles. 
 
I arbeidsforhold er imidlertid slik direkte forskjellsbehandling uansett bare tillatt hvis denne 
egenskapen har avgjørende betydning for utøvelsen av arbeidet eller yrket. 
 
Spørsmålet om hva som er saklig grunnlag for å nekte statstilskudd omtales i merknadene 
i Prop. 130 L 2018–2019 til bestemmelsen i tros- og livssynssamfunnsloven § 6. Her 
fremholdes at det bare kan aksepteres unntak fra forbudet i likestillings- og 
diskrimineringsloven hvis forskjellsbehandlingen er begrunnet i «samfunnets grunnleggende 
verdisyn eller lære», ut fra «en overbevisning som etter vanlig teologisk oppfatning anses å 
være såkalte lærespørsmål». «Slike lærespørsmål kan for eksempel innebære at kvinner 
ikke har adgang til å lede seremonier eller bønn, eller at samfunnet ikke kan tilby likekjønnet 
vigselsseremoni. Med en slik begrunnelse har et samfunn har «dessuten på visse vilkår 
adgang til å forskjellsbehandle ved tilsetting av personer som skal ha arbeidsoppgaver 
knyttet til selve religionsutøvelsen.» 
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Dette er synspunkter som vi må anta gjelder tilsvarende ved forvaltningen av andre 
tilskuddsordninger. De innebærer at spørsmålet om det foreligger ulovlig diskriminering, må 
avgjøres ut fra en helt konkret vurdering av hva slags verv eller stilling det er tale om. Hvis et 
lag eller en organisasjon har bestemmelser om begrensninger i strid med hovedregelen i 
likestillings- og diskrimineringsloven § 6 som går ut over denne rammen, vil en slik 
utelukkelse fra verv og posisjoner være ulovlig. 
 
Styreverv, tillitsverv og tilsettingsforhold som ikke er knyttet til selve forkynnelsen vil dermed 
etter alt å dømme være i strid med loven. Kommunen vil da ha både rett og plikt til å nekte 
tilskudd til virksomheten. 
 
Akkurat hvordan grensen for denne unntaksregelen skal trekkes mer konkret, kan nok noen 
ganger være usikkert. Men kommunen må kunne kreve en dokumentert redegjørelse fra 
laget om verv og posisjoner der man praktiserer slik forskjellsbehandling og hvordan man 
begrunner dette, og må så foreta en selvstendig vurdering for den enkelte søker av om dette 
er i strid med diskrimineringsforbudet i likestillings- og diskrimineringsloven § 6. 
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Ordfører bestemmer sakslisten til kommunestyret 
Kommunal Rapport 24.01.2022, Jan Fridthjof Bernt, professor emeritus ved Universitetet i Bergen 
 
Kontrollutvalget vil ha penger til en gransking, men ordfører vil ikke bringe spørsmålet opp for 
kommunestyret. Kan han nekte å legge fram en bevilgningssak? 
 
SPØRSMÅL: Kontrollutvalget har truffet et vedtak der det ber om at kommunestyret treffer 
vedtak om bevilgning av midler til en større gransking av et interkommunalt selskap som 
kommunen er deltaker i. 
 
Ordfører vil ikke sette saken opp til behandling i kommunestyret, idet han fremholder at «Det 
vil være helt feil å ta stilling til eventuelle merkostnader før revisor har lagt fram sin skisse, og 
før eventuelle omprioriteringer i revisjonsplan er vurdert og tatt stilling til.» 
 
Kan ordfører nekte å legge denne henvendelsen fram for kommunestyret? 
 
SVAR: Kontrollutvalget har ansvar for å påse at det utføres forvaltningsrevisjon av selskaper 
kommunen eller fylkeskommunen har eierinteresser i (kommuneloven § 23–2 første avsnitt, 
bokstav c). I kommuneloven § 23–5 er det fastsatt at «Kontrollutvalget skal rapportere 
resultatene av sitt arbeid til kommunestyret eller fylkestinget.». 
 
Men som alminnelig utgangspunkt er det ordføreren som bestemmer når en slik melding fra 
kontrollutvalget skal settes opp til behandling i kommunestyret, se § 11–3 første avsnitt, 
første setning: «Lederen av et folkevalgt organ setter opp saksliste for hvert enkelt møte». 
 
Men i siste setning i dette avsnittet har vi en regel om at «En sak skal settes på sakslisten 
hvis minst 1/3 av organets medlemmer krever det». Slikt krav må da settes fram før 
innkalling til møtet er sendt ut. Ordføreren er da nødt til å ta denne med i denne innkallingen. 
I tillegg kan kommunestyret i møtet vedta å sette en sak på sakslisten til behandling der. Men 
det kan da ikke treffes realitetsvedtak i saken i dette møtet hvis ordfører eller en tredel av 
medlemmene motsetter seg det. 
 
Men kontrollutvalget har ikke selv myndighet til å kreve meldingen derfra behandlet i et 
bestemt møte i kommunestyret. 
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Ikke et lovkrav å begrunne støttefordeling 
Kommunal Rapport 31.01.2022, Jan Fridthjof Bernt professor emeritus ved Universitetet i Bergen. 
 
Kommunens vedtak om hvem som koronastøtte begrunnes ikke. Kan det være lov? 
 
SPØRSMÅL: Jeg skriver om tildelinger av covid-midler i vår kommune, og praksisen for 
offentliggjøring. Listen over tildelinger legges ut, men ikke vurderingene av hvorfor noen får 
penger og andre ikke: 
 
«Søknadene behandles av utvalget for kompensasjonsordninger i kommunen. Målet er at 
søknadene skal være behandlet av innen utgangen av september. Støttemottakere får 
beløpet utbetalt umiddelbart etter vedtak. Liste over støttemottakere publiseres i kommunens 
nyhetsportal/nyhetsbrev. Vedtak blir gjort tilgjengelig i søknadsportalen. Vedtaket begrunnes 
ikke». 
 
Kan en kommune la være å begrunne hvorfor noen får og andre ikke? Selv om det er mange 
søkere, skal vel ordningen være transparent? 
 
SVAR: Vedtak om slike tildelinger er «enkeltvedtak» etter forvaltningsloven. Enkeltvedtak 
skal som hovedregel etter § 24 i denne loven grunngis samtidig med at vedtaket treffes, men 
dette gjelder ikke «saker om fordeling av tillatelser eller andre fordeler mellom flere parter», 
som jo dette er. Men her kan den enkelte part – den som har søkt om tilskudd – «kreve 
begrunnelse gitt etter at vedtaket er truffet». 
 
Forvaltningsloven har derimot ingen bestemmelser om plikt for et forvaltningsorgan til å gi en 
generell redegjørelse for hvilke kriterier den har bygget på ved slike tildelinger. 
 
Men i kommuneloven § 4–1 sies det at kommunen «skal aktivt informere om egen 
virksomhet». I en sak av så stor offentlig interesse, mener jeg denne lovbestemmelsen tilsier 
at man bør gi en orientering om en slik kompensasjonsordning og kriteriene for tildeling. 
 
Og den som har bedt om og fått en begrunnelse for sitt eget avslag, vil i alle fall kunne 
videreformidle denne til allmennheten. 
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Private fastleger avviser Helseplattformen 
Kommunal Rapport 01.02.2022 
 
Det blir ikke noen Helseplattform uten fastlegene, svarer administrerende direktør Christer 
Mjåset i Helseplattformen. 
 
For at vi i det hele tatt skal vurdere å gå inn i Helseplattformen, må vi få en garanti for at 
pasientjournalen er bedre enn den vi har i dag, sier daglig leder Jan Laugen ved Robrygga 
legekontor i Namsos til Kommunal Rapport. 

• Helseplattformen (HP) er den første anskaffelsen i Norge som skal gi helsepersonell 
en felles elektronisk pasientjournal og mulighet for digital kommunikasjon. 

• Plattformen omfatter Helse-Midt Norge og alle de 65 kommunene i Trøndelag, Møre 
og Romsdal, i tillegg til Bindal i Nordland og Os i Innlandet. 

• Den omfatter omtrent 40.000 helsearbeidere. 
• Kostnadsrammen er så langt på 3,7 milliarder kroner. 
• Kommunestyrer i 38 kommuner har hittil sagt ja til å betale seg inn i plattformen. 

 
Robrygga legekontor er ett av tre fastlegekontor i Namsos som driver som private 
næringsdrivende. De må betale alle utgiftene forbundet med å slutte seg til Helseplattformen 
selv. 
 
Laugen sier at han ikke har fått noen informasjon om hva plattformen vil koste legekontoret. 
Han trenger en garanti for at Helseplattformen vil fungere like godt som pasientjournal-
systemet som de har i dag. Det har han ikke fått ennå. 
 
Jeg tviler på at vi får en slik garanti. Jeg frykter at Helseplattformen blir et arbeidsverktøy 
som er tilpasset sykehusene. Den vil gi en dårligere funksjonalitet for oss allmennpraktikere, 
sier Laugen. 
 
Lederen for legekontoret er spesielt bekymret for konsekvenser hvis det nye datasystemet 
går i stå. 
 
Vi er spesielt sårbare for nedetid, da stopper alt opp. Hvem får da support, blir det vi eller 
sykehusene, spør han. 
 
Fornøyd med dagens pasientjournal 
Det finnes flere rapporter om at dagens pasientjournal-systemer rammer pasienter, men 
Laugen er fornøyd med legekontorets pasientjournal som leveres av CGM. 
 
Journalsystemet er spesialdesignet for allmennpraksis. Det blir hele tiden oppdatert etter 
våre ønsker som fastleger, sier han. 
 
Hvordan kommuniserer dere med blant annet sykehjem og sykehus? 
 
Vi har kanaler til kommunehelsetjenesten, sykehjem og hjemmetjeneste. Vi sender PLO-
meldinger (pleie- og omsorgsmeldinger, red.anm.) til både sykehusleger og avdelinger på 
sykehjem og i hjemmetjenesten. Vi er veldig fornøyd med funksjonaliteten. 
 
Kan det bli for mange kanaler å holde styr på, Helseplattformen tilbyr én kanal? 
 
Det er eventuelt vårt problem at det er mange kanaler, men vi forsøker å kanalisere mest 
mulig gjennom helsenorge.no. Vi kommer rett inn i journalløsninger, og kan skrive meldinger 
der. Det fungerer helt utmerket. 
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Utfordringer med dagens journalsystemer 
• En undersøkelse blant 7.000 ansatte og ledere i Trondheim svarer 3.000 følgende: 
•  65 prosent er utrygge på om journalen er riktig og oppdatert fra fastlege, sykehus, 

kommunale tjenester og andre. 
• I snitt opplever 35 prosent å bruke mye tid på å etterspørre informasjon fra disse 

samhandlingsaktørene. Dobbeltarbeid er svært vanlig.  
• 60 prosent svarer at de gjør dobbeltarbeid i løpet av en arbeidsdag. 

Kilde: Helseplattformen 
 

 
Frykter økte utgifter 
Laugen vil også ha en garanti for at Helseplattformen ikke blir dyrere enn pasientjournalen 
som legekontoret har i dag. 
 
Det allerede er brukt svimlende summer til utvikling av Helseplattformen og at utgiftene til 
drift er høyst uoversiktlige. De vil sannsynligvis bli formidable, sier han og legger til: 
 
Vårt kontor tåler ikke høyere driftskostnader enn de vi har i dag. Fastleger er allerede presset 
økonomisk fordi politikerne har ignorert fastlegeordningen. Vi driver et aksjeselskap. Vi vil 
aldri gå inn i en økonomisk usikkerhet som Helseplattformen innebærer, sier han. 
 
Helseplattformen er avhengig av fastleger for å bli vellykket. Hvordan ser du på det? 
 
Jeg ser at for at Helseplattformen skal kunne fungere, må de fleste fastlegekontorene være 
koblet på. Men vi er veldig skeptiske til usikkerhetsmomentene som eksisterer i dag, og jeg 
tviler på at fastlegene vil stille opp, sier Laugen. 
 
Fastleger har vært med å utvikle Helseplattformen. Er ikke det betryggende? 
 
Jeg er fullt klar over at fastleger har bidratt, men vi har ikke fått noen informasjon verken om 
tekniske løsninger eller økonomiske kalkyler. 
 
Fastleger vil se gevinster 
Administrerende direktør Christer Mjåset i Helseplattformen sier at plattformen er avhengig 
av fastlegene. 
 
Vi skal kunne tilby fastlegene konkurransedyktige priser og at løsningene skal matche 
eksisterende løsninger, sier administrerende direktør Christer Mjåset i Helseplattformen. 
 
Det blir ikke noen Helseplattform uten fastlegene. Det har med det faglige å gjøre. Vi ønsker 
å skape en helsetjeneste til det beste for pasientene ved å tilby en felles journal på alle 
nivåer, og da er fastlegene helt avgjørende. Kostnadsmessig er fastlegene små aktører, så 
det er ikke økonomisk avgjørende at de kommer på. Dette handler om mer enn økonomi, 
nemlig oppfyllelsen av visjonen om at informasjon skal følge pasienten mellom alle nivåene i 
helsetjenesten, sier Mjåset. 
 
De ansatte ved Robrygga legekontor savner informasjon om hvor mye Helseplattformen vil 
koste og fungere. Hvorfor har de ikke fått informasjon? 
 
Vårt styre har vedtatt at vi skal kunne tilby fastlegene konkurransedyktige priser og at 
løsningene skal matche eksisterende løsninger som finnes i dag. Vi er et AS, vi er styrt av 
vårt styre og våre eiere og venter på avklaringer for å kunne være mer spesifikke. Når det 
gjelder informasjon, har vi et eget team som følger opp fastlegene og de over 170 kontorene 
i regionen. Den delen av Trøndelag som Robrygga legekontor hører til, står for tur neste 
måned. 
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Kan Helseplattformen konkurrere på pris og funksjonalitet?  
 
Private fastleger skal velge om de vil bruke Helseplattformen. Da må vi være 
konkurransedyktige på både pris og funksjonalitet. Det er helt klart. Jeg håper fastlegene vil 
se gevinstene for egen del og for pasientene ved at alle helseansatte er på én plattform i én 
felles pasientjournal. 
 
Fastleger er også bekymret for at de som et lite legekontor ikke vil få nødvendig datahjelp i 
Helseplattformen. Er det en berettiget bekymring? 
 
Vi mener at brukerstøtten skal kunne bli veldig bra for fastlegene. Det er helt avgjørende for 
oss at kundene blir fornøyde. 

• Noen fastleger har fastlønn fra kommunen de er ansatt i. 
• Andre har avtaler med kommunen som inkluderer kjøp og drift av alt IKT-utstyr.  
• Halvparten av legene i Midt-Norge er derimot selvstendig næringsdrivende og vil bruke 

egne midler til å investere i journalløsningen.  
• Helseplattformens fremtidige kunder er derfor både kommuner og fastleger. 
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Kommunale utvalg må opprettes og velges av 
kommunestyret 
Kommunal Rapport 07.02.2022, Jan Fridthjof Bernt, professor emeritus ved Universitetet i Bergen. 
 
Formannskapet har valgt medlemmer til et utvalg, men ordfører vil be formannskapet bytte ut 
et medlem. Kan han det? 
 
SPØRSMÅL: I vår kommune har vi et utvalg som er valgt av formannskapet, bestående av 
ordfører, varaordfører og fram til nå lederen for det største partiet i mindretallet. 
 
Utvalgets ene oppgave er å ha utviklingssamtaler med kommunedirektøren. 
 
Ordføreren ønsker nå å bytte ut representanten fra mindretallet og kommer til å foreslå dette 
i neste møte. 
 
Mitt spørsmål er om én i formannskapet da kan kreve forholdsvalg, slik det er beskrevet i 
kommuneloven, eller om denne typen utvalg ikke omfattes av det som står i loven om 
forholdsvalg. 
 
SVAR: Her er selve utgangspunktet, formannskapet som velgende organ, problematisk. 
Kommunale utvalg må opprettes og velges av kommunestyret, se kommuneloven § 5–
7 første og andre avsnitt. Dette kan ikke delegeres til formannskapet. 
 
Når det så gjelder valgmåten, fastslår kommuneloven § 7–4 første avsnitt at alle valg til 
folkevalgte organer skal skje som forholdsvalg hvis minst ett medlem av kommunestyret 
krever det. Hvis ikke det kreves forholdsvalg, kan valg skje ved flertallsvalg 
etter kommuneloven § 7–8. Det betyr i praksis normalt at dette bare benyttes der man på 
forhånd er blitt enige om hvem som skal velges. 
 
I § 5–7 siste avsnitt har vi så en regel om at kommunestyret «kan selv når som helst 
omorganisere eller nedlegge utvalg». Det betyr at man kan foreta en utskifting av ett eller 
flere av medlemmene, men dette må skje ved at man foretar et fullstendig nyvalg av utvalget, 
og da gjenvelger bare de man ønsker å beholde. Også ved dette nyvalget gjelder 
bestemmelsen i kommuneloven § 7–4 første avsnitt; det skal skje ved forholdsvalg hvis ett 
medlem av kommunestyret krever det, ellers ved avtalevalg. 
 
Og formannskapet kan altså under ingen omstendigheter fungere som velgende organ. 
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Eventuelt  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Orkland kommune 01.03.2022 09/22 
 
Saksbehandler Eva J. Bekkavik 
Arkivkode FE - 033, TI - &17 
Arkivsaknr 22/11 - 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 01.03.2022 10/22 
 
Saksbehandler Eva J. Bekkavik 
Arkivkode FE - 033, TI - &17 
Arkivsaknr 22/11 - 3 
 
Forslag til vedtak 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 01.03.2022, godkjennes. 
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