
Eventuelle forfall meldes til Kontrollutvalg Fjell IKS,  

Torill Bakken tlf.: 908 15 168 e-post: tb@kontrollutvalgfjell.no 

MØTEINNKALLING 

KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN 

Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører (jf Kommunelovens § 11-5). Det er i 

tillegg mulig for publikum å delta via Teams. Lenke kan fås ved henvendelse til 

sekretariatet. 

MØTEDATO: 
KL.: 
STED:  

Tirsdag 24. november 2022 
10:00      
Møterom Rogne, Holtålen kommunehus 

Varamedlemmer får tilsendt saksdokumenter, men møter kun etter nærmere avtale. 

Saksliste 

SAK NR. INNHOLD 

35/2022 Godkjenning av saksliste og innkalling 

36/2022 Orientering om revisjonsstrategi og status regnskapsrevisjon for 2022 

37/2022 Kontrollutvalgets årsplan og møteplan for 2023   

38/2022 Retningslinjer for henvendelser til kontrollutvalget  

39/2022 Orientering i fra sekretariatet – Fra Kontrollutvalg Fjell IKS til Konsek 

Trøndelag IKS 

40/2022 Orienteringssaker  

41/2022 Eventuelt 

42/2022 Godkjenning av dagens protokoll 

Merknader: 

Det gjennomføres virksomhetsbesøk i etaten Helse. Tidsskjemaet for dagen blir slik: 

Tidsplan 

10:00-10:20  Kontrollutvalget presenterer seg selv og sin rolle 

10:20-10:40  Enheten presenterer seg selv 

10:40-11:30  Orientering og diskusjon med utgangspunkt i valgt tema 

11:30-12:30  Omvisning  

13:40-           Ordinært møte 

Vær oppmerksom på at den enkelte representant selv er ansvarlig for å følge med på 

eventuelle inhabilitetsproblematikk i den enkelte sak. Den enkelte representant må selv 

kontrollere om det foreligger inhabilitet i noen saker og eventuelt varsle om dette til 

møtesekretæren, uavhengig av om det har vært inhabilitet ved tidligere behandlinger av 

saken(e). 

For  

Ann Elisabeth Hansvold 

Leder i Kontrollutvalget i Holtålen 

Tirsdag 15. november 2022 

Kontrollutvalg Fjell IKS 

Torill Bakken 
Kopi:  Ordfører, Revisor, til ekspedisjonen for offentlig gjennomsyn 



 MØTEBOK 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 Kontrollutvalget i Holtålen kommune Sak nr. 35/2022 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  

NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 

 

  KONTROLLUTVALGET  TB   24.11.22      35/22 

 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  

35/22  Kontrollutvalget      24.11.22 

 

 

Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

 

Saksdokumenter: 

- Saksliste til møte 24.11.22 

 

Saksframlegg: 

Saken er obligatorisk i alle møtene i utvalget. 

Sakslisten er fastsatt i samråd med utvalgsleder. 

 

 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Innkalling og saksliste til møte 24.11.22 godkjennes. 

 

 

Behandling: 

  

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

  



 MØTEBOK 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 Kontrollutvalget i Holtålen kommune Sak nr. 36/2022 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  

NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 

 

  KONTROLLUTVALGET  TB   24.11.22      36/22 

 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  

36/22  Kontrollutvalget      24.11.22 

 

 

Orientering om revisjonsstrategi og status regnskapsrevisjon for 

2022 
 
 

Saksopplysninger: 

Kontrollutvalget skal påse at kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende 

måte, jf. kommuneloven § 23-2, samt holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet, 

jf. forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 3. 

 

Kommunens revisor, Revisjon Midt-Norge SA, reviderer kommunens årsregnskap. 

Revisor rapporter om resultatet til kontrollutvalget og kommunestyret gjennom 

revisjonsberetningen. Revisjonsberetningen skal være ferdig til 15. april. Kontrollutvalget 

gir en uttalelse om kommunens årsregnskap til kommunestyret, som er basert på 

revisjonsberetningen. 

 

Kontrollutvalgets sekretariat har i den anledning bedt oppdragsansvarlig 

regnskapsrevisor for Holtålen kommune om å orientere om revisjonsstrategien for 2022. 

Formålet med revisjonsstrategien er primært å avdekke risiko for feilrapportering og 

definere hvilke revisjonshandlinger revisor må gjennomføre for å avgi 

revisjonsberetningen. 

 

Kontrollutvalget skal ifølge det samme lovverket påse at det gjennomføres forenklet 

etterlevelseskontroll av forvaltningen. Forenklet etterlevelseskontroll er en enkel 

stikkprøvekontroll som skal gjennomføres med lite ressurser. Kontrollen ble lovfestet i 

kommuneloven i 2020. Etterlevelseskontrollen skal baseres på en risiko- og 

vesentlighetsvurdering, som skal legges fram for kontrollutvalget.  

Revisor vil legge fram risiko- og vesentlighetsvurderingene i møtet. 

 

 

Vurdering og konklusjon: 

Med denne orienteringen får kontrollutvalget mulighet til å følge opp det arbeidet som 

gjøres og at revisjonen fungerer på en betryggende måte. 

Kontrollutvalget kan ta revisjonsstrategien og status for regnskapsrevisjonen for 2022 til 

orientering dersom det ikke framkommer opplysninger under behandlingen som krever 

oppfølging. 

 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig revisors redegjørelse om revisjonsstrategi for 

2022 og etterlevelseskontroll for 2023 til orientering. 

 

Behandling: 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 



 MØTEBOK 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 Kontrollutvalget i Holtålen kommune Sak nr. 37/2022 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  

NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 

 

  KONTROLLUTVALGET  TB   24.11.22      37/22 

 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  

37/22  Kontrollutvalget      24.11.22 

 

 

 Saksdokumenter: 

- Utkast til årsplan for 2023- eget vedlegg 

 

 

 

Saksopplysninger: 

Møter i kontrollutvalget holdes på de tidspunkt som er vedtatt av kontrollutvalget selv, 

eller når kontrollutvalgets leder finner det påkrevd eller minst 1/3 av medlemmene 

krever det. Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til kommuneloven 

§11-5. 

 

Innkalling til møtet skal med høvelig varsel sendes utvalgets medlemmer, ordfører og 

kommunens oppdragsansvarlige revisor. Innkallingen skal inneholde en oversikt over de 

saker som skal behandles samt saksdokumenter. 

 

Oppdragsansvarlig revisor, eller dennes stedfortreder, har møte- og talerett i 

kontrollutvalgets møter og kan forlange sine uttalelser på møtet protokollert. Møteretten 

gjelder likevel ikke når sak som angår en revisors tilsettingsforhold behandles. 

 

Ordfører har møte- og talerett. 

 

 

 

Saksframlegg: 

Sekretariatet foreslår at kontrollutvalget vedtar møteplan for 2023. Den foreslåtte 

møtedato i mai, hvor regnskapet for Holtålen kommune skal behandles, er noe usikker. 

Dette møtet er avhengig av om kommunens regnskap er ferdig til behandling i 

kontrollutvalget. 

 

Forslag til kontrollutvalgets møteplan og årsplan for 2023 følger vedlagt denne saken. 

Utkast til årsplan må ses på som en skisse over de aktiviteter kontrollutvalget vil ta for 

seg i løpet av året. 

 

Kontrollutvalgets møter har i 2022 vært holdt i Holtålen kommunehus, fortrinnsvis på 

torsdager med møtestart kl. 10:00. I forslag til møteplan har sekretariatet videreført 

ukedag og tidspunkt. 

 

Det er lagt opp til 5 møter i 2023 for Holtålen kontrollutvalg, men kontrollutvalget har 

mulighet til å avholde flere møter ved spesielle behov. Kontrollutvalget må ha rom til å 

omprioritere dersom vanskelige eller viktige saker skulle komme frem gjennom året. I 

2022 er det gjennomført 5 møter.  

Andre aktuelle datoer som er verdt å merke seg for kontrollutvalget er: 

• 1. - 2. februar 2023 – NKRF’s kontrollutvalgskonferanse. (Gardermoen) 

• 31. mai – 1. juni 2023 – Forum For Kontroll og Tilsyn arrangerer 

kontrollutvalgskonferanse. (Trondheim) 
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------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 Kontrollutvalget i Holtålen kommune Sak nr. 37/2022 

 

 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Årsplan for 2023 godkjennes.  

 

Ordinære møter i kontrollutvalget i 2023 fastsettes slik: 

 

• Møtene starter kl. 10:00 

• Møtestedet er fortrinnsvis Holtålen kommunehus 

• Møtedatoene er: 

o Torsdag 26. januar 

o Torsdag 23. mars  

o Torsdag 4. mai  

o Torsdag 14. september 

o Torsdag 23. november (ny valgperiode) 

 

Årsplanen oversendes kommunestyret til orientering. 

 

 

Behandling: 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

 



 MØTEBOK 
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 Kontrollutvalget i Holtålen kommune Sak nr. 38/2022 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  

NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 

 

  KONTROLLUTVALGET  TB   24.11.22      38/22 

 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  

38/22  Kontrollutvalget      24.11.22 

 

 

Retningslinjer for kontrollutvalgets behandling av henvendelser 
 

 

 

Saksdokumenter: 

- Utkast retningslinjer 

 

 

 

Saksopplysninger: 

Henvendelser til kontrollutvalget kan være generelle innspill til tema og områder for 

revisjon eller andre kontrollhandlinger. Slike henvendelser bør sees i sammenheng med 

kontrollutvalgets planarbeid. 

Henvendelser kan også være tips om mer konkrete og mulige kritikkverdige forhold.  

 

Henvendelser kan for eksempel komme fra innbyggere, folkevalgte, næringsaktører, 

ansatte, media, organisasjoner og revisor. Henvendelser fra innbyggerne om mulige 

kritikkverdige forhold til kontrollutvalgets medlemmer, bør derfor håndteres mer formelt 

enn det rollen som folkevalgt ellers gir rom for. 

 

Kontrollutvalgsmedlemmer bør ikke gjøre egne undersøkelser av en henvendelse eller 

starte innsamling av fakta. Det kan bli oppfattet som om saksbehandlingen er påbegynt 

før kontrollutvalget som organ har gjort sin vurdering. 

 

Dersom der er behov for å innhente mer informasjon før kontrollutvalget får 

henvendelsen, så gjøres det i samarbeid med sekretariatet for å 

sikre krav til forsvarlig saksbehandling. 

 

Kontrollutvalget er ikke et ordinært forvaltningsorgan som fatter enkeltvedtak. 

Kontrollutvalget kan ikke fatte eller omgjøre vedtak som er bindende for 

administrasjonen. 

 

Videre betyr dette at de som kommer med henvendelser til kontrollutvalget, ikke er en 

part i påfølgende kontrollsak. 

Det er ikke klagerett på kontrollutvalgets vedtak, men det kan være noen unntak, for 

eksempel: 

• Avslag fra kontrollutvalget på innsynsbegjæring etter offentleglova. 

• Enkelte vedtak som fattes av kontrollutvalget når kontrollutvalget opptrer 

som arbeidsgiver. 

• Kontrollutvalgets krav på innsyn etter kommunelovens § 23-6 hos selvstendige 

rettssubjekter. 

 

Kontrollutvalget er et offentlig organ og sekretariatet ivaretar organets 

journalførings- og arkivplikt. 
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 Kontrollutvalget i Holtålen kommune Sak nr. 38/2022 

Det er sekretariatets ansvar å ivareta hensynet til god forvaltningsskikk. Derfor 

må utvalgets medlemmer som mottar en henvendelse, oversende henvendelsen til 

sekretariatet slik at de kan bli håndtert etter fastlagte rutiner. 

 

 

 

Saksframlegg: 

Etter ønske i fra kontrollutvalget har sekretariatet utarbeidet forslag til retningslinjer for 

hvordan kontrollutvalget i holtålen skal håndtere henvendelser. 

Til arbeidet har en benyttet FKT´s veileder «Håndtering av henvendelser til 

kontrollutvalget.»  

https://www.fkt.no/wp-content/uploads/2022/06/15.08.22-veileder-handtering-av-

henvendelser-til-kontrollutvalget-.pdf 

 

I veilederen er det gitt anbefalinger for hvordan utvalget bør håndtere henvendelser: 

 

1. Alle skriftlige henvendelser til kontrollutvalget skal journalføres 

2. Muntlige henvendelser må skriftliggjøres for å behandles i kontrollutvalget. 

3. Den som henvender seg til kontrollutvalget må i tråd med god forvaltningsskikk få 

en skriftlig tilbakemelding på at henvendelsen er mottatt. 

4. Kontrollutvalget bør utarbeide egne retningslinjer for håndtering av henvendelser. 

Disse bør inneholde en fremgangsmåte for saksbehandling av henvendelser. 

5. Kontrollutvalget bør bruke «trafikklysmodellen» når kontrollutvalget skal vurdere 

om innholdet i en henvendelse skal følges opp. 

6. Kontrollutvalget bør unngå å gå videre med henvendelser som utrykker generell 

misnøye med et politisk fattet vedtak, dreier seg om en enkeltsak, er under 

behandling i et annet organ eller har en annen naturlig behandlingsvei. 

 

Sekretariatet foreslår å i størst grad mulig benytte disse anbefalingene i retningslinjene.  

 

Forslag til retningslinjer legges fram for kontrollutvalget for gjennomgang og vedtak. 

 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Retningslinjer for kontrollutvalgets behandling av henvendelser vedtas. 

 

 

 

Behandling: 

  

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

  

  

https://www.fkt.no/wp-content/uploads/2022/06/15.08.22-veileder-handtering-av-henvendelser-til-kontrollutvalget-.pdf
https://www.fkt.no/wp-content/uploads/2022/06/15.08.22-veileder-handtering-av-henvendelser-til-kontrollutvalget-.pdf


 

Holtålen kommune 

RETNINGSLINJER 
Kontrollutvalgets behandling av henvendelser

Vedtatt i Holtålen kontrollutvalg 24.11.22, sak 38/22 

Vedlegg



1. Henvendelser til kontrollutvalget
Henvendelser til kontrollutvalget, kontrollutvalgsleder eller -medlemmer må til sekretariatet for 

journalføring og saksbehandling. 

2. Muntlige henvendelser
Muntlige henvendelser må skriftlig gjøres for å kunne journalføres og saksbehandles av 

sekretariatet. 

3. Behandling av henvendelser
Sekretariatet journalfører og arkiverer henvendelsen i tråd med rutiner for journalføring og 

arkivering. 

Alle skriftlige henvendelser legges fram for kontrollutvalget som gjør en vurdering av innholdet i 

henvendelsen i forhold til kontrollutvalgets mandat og «trafikklysmodellen». 

Hvis henvendelsen åpenbart er utenfor kontrollutvalgets mandat, avvises saken. 

Alle henvendelser drøfter sekretariatet først med kontrollutvalgets leder. Om 

nødvendig kan sekretariatet gjøre enkle avklaringer, for eksempel om henvendelsen er til 

behandling hos annen instans. Kontrollutvalgets leder beslutter om sekretariatet skal gjøre en 

vurdering av innholdet i henvendelsen og komme med et forslag til kontrollutvalget om hvordan den 

kan håndteres, i tråd med vanlig saksforberedelse. 

4. Tilbakemelding til avsender
Alle som henvender seg til kontrollutvalget må få tilbakemelding fra sekretariatet om at 

den er mottatt og blir vurdert. Om nødvendig gis det veiledning om hva som er rett 

instans for henvendelsen.  

5. Partsrettigheter
Avsender har ingen partsrettigheter i en eventuell sak som behandles i kontrollutvalget. 

Avsender har heller ingen klagerett på kontrollutvalgets eventuelle vedtak om å ikke gå 

videre med saken. 

Vedlegg



MØTEBOK 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kontrollutvalget i Holtålen kommune Sak nr. 39/2022 

ARKIV SAKS-  MØTE- SAK 

NR. UTVALG BEHANDLER  DATO  NR. 

KONTROLLUTVALGET TB 24.11.22      39/22 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 

39/22  Kontrollutvalget 24.11.22 

Orientering i fra sekretariatet – Fra Kontrollutvalg Fjell IKS til 

Konsek Trøndelag IKS 

Saksdokumenter: 

- Verdiplakat for Konsek Trøndelag IKS

Saksopplysninger: 

Fra og med 01.01.2023 blir Kontrollutvalg Fjell IKS en del av Konsek Trøndelag IKS. 

Samtlige eierkommuner har vedtatt oppløsning, og avvikling av selskapet vil skje i 

årsskiftet. 

Saksframlegg: 

Sekretariatet gir en kort orientering om hvilke praktiske endringer fusjonen innebærer for 

kontrollutvalget. 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Sekretariatets orientering om endret sekretariatsordning tas til orientering 

Behandling: 

Kontrollutvalgets vedtak: 



MØTEBOK 
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Kontrollutvalget i Holtålen kommune Sak nr. 40/2022 

ARKIV SAKS-  MØTE- SAK 

NR. UTVALG BEHANDLER  DATO  NR. 

KONTROLLUTVALGET TB 24.11.22      40/22 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 

40/22  Kontrollutvalget 24.11.22 

Orienteringssaker 

Sekretariatet vil presentere følgende orienteringssaker i møtet: 

Orienteringssak 1: Invitasjon til kontrollutvalgskonferansen 2023 

Neste års kontrollutvalgskonferanse gjennomføres 1.-2. februar. Programmet blir snart 

tilgjengelig her: 

Se lenke: 

https://www.nkrf.no/kurs/nkrfs-kontrollutvalgskonferanse-2023 

Orienteringssak 2: Tilsyn i fra Statsforvalteren 

Mattilsynet har gjennomført: «Kildebeskyttelse, Holtålen kommunale vannverk, 

Aunegrenda vannverk»:  

Se lenke: 
https://tilsynskalender.statsforvalteren.no/api/supervision?supervisionReference=b81368

43-f974-40f6-bc4e-c156d943a986

Statsforvalteren skal gjennomføre tilsyn med kommunen som skoleeier. 

Se lenke: 

https://tilsynskalender.statsforvalteren.no/api/supervision?supervisionReference=2b29de

ff-aac4-4a75-b663-7b7b8726df09 

Orienteringssak 3: Bernt svarer – Kommunestyret må selv vurdere om saken er 

godt nok opplyst: 

Vedlegg ble holdt hemmelig, møtet ble lukket, men tross det var flere enn 

kommunestyrets medlemmer til stede. Var dette en lovlig måte å behandle kommunens 

beredskapsplan på? 

Sak fra Kommunal Rapport publisert den 24.10.2022 

Se vedlegg 1 

https://www.nkrf.no/kurs/nkrfs-kontrollutvalgskonferanse-2023


MØTEBOK 
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Kontrollutvalget i Holtålen kommune Sak nr. 40/2022 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Sakene tas til orientering. 

Kontrollutvalgets vedtak: 



BERNT SVARER

Jan Fridthjof Bernt er professor emeritus ved Universitetet i Bergen.

Han har utgitt en rekke bøker innen blant annet forvaltningsrett og kommunalrett.

Han ledet det offentlige utvalget som ledet fram til en kraftig fornying av
kommuneloven i 1992.

Bernt har også stor kunnskap om blant annet offentlighetsloven og forvaltningsloven.

Spalten publiseres ukentlig på Kommunal-Rapport.no. Spørsmål kan sendes til
redaksjon@kommunal-rapport.no.

Foto: Magnus

Knutsen Bjørke

› PUBLISERT 24.10.2022 10:51

Bernt svarer: Kommunestyret må selv
vurdere om saken er godt nok opplyst
Vedlegg ble holdt hemmelig, møtet ble lukket, men tross det var flere enn kommunestyrets
medlemmer til stede. Var dette en lovlig måte å behandle kommunens beredskapsplan på?

SPØRSMÅL: Et kommunestyre skulle vedta en beredskapsplan, men representantene hadde ikke fått tilsendt planens 16
hemmeligholdte vedlegg. Vedleggene ble heller ikke delt ut da saken skulle behandles. Listen over vedleggene forteller
at disse blant annet inneholder varslingslister, evakueringsplan, plan for etablering av felles evakuerings- og
pårørendesenter ved store ulykker, plan for krisekommunikasjon og plan for opplæring og øving.

1.) Vil det være fare for at saken ikke er tilstrekkelig opplyst når en så stor del av planverket holdes hemmelig for dem
som skal vedta planen?

SVAR: Som utgangspunkt er det kommunedirektørens ansvar å vurdere hvor omfattende og detaljert informasjon som
skal gis i de utsendte dokumentene til en sak som skal behandles av kommunestyret. Kommunestyret må så selv
vurdere om det har fått god nok informasjon til å treffe vedtak i saken, og hvis det ikke er fornøyd, kan det treffe vedtak
om utsettelse inntil det er levert mer fullstendig dokumentasjon. Og uansett; hvis det i ettertid viser seg at det som er
utlevert, ga et ufullstendig eller feilaktig bilde av saksforholdet, kan vedtak som er truffet, bli kjent ugyldig av
statsforvalteren, se kommunelovens § 27–1 og 27–3.

Les også: Bernt svarer: – Kan kreve å få saken behandlet på neste kommunestyremøte

2.) Etter krav fra to av kommunestyrerepresentantene ble vedleggene lagt fram for kommunestyret. Men da dette
skjedde, så ble møtet lukket. Er det grunnlag godt nok for å lukke møtet at noen dokumenter er unntatt offentlighet?

SVAR: I kommuneloven § 11–13 fastslås som alminnelig regel at kommunestyret har rett til innsyn i alle kommunale
saksdokumenter. Hvis kommunestyret ikke er fornøyd med hva det har fått, kan det treffe vedtak som pålegger
kommunedirektøren å legge fram bestemte dokumenter, også slike som kan unntas helt eller delvis fra innsyn etter
offentleglova. Som alminnelig utgangspunkt er det her nok at minst tre medlemmer setter fram et slikt krav, men hvis
det skal gis innsyn også i taushetspliktbelagte opplysninger, må dette vedtas med alminnelig flertall av kommunestyret.

Som alminnelig regel vil interne saksdokumenter unntatt fra offentlig innsyn i offentleglova §14 eller §15, bli offentlige
ved utsendelsen til medlemmene når de legges fram for et folkevalgt organ, se offentleglova § 16 første avsnitt, bokstav
a. Hvis det her er tale dokumenter eller opplysninger som er unntatt fra offentlighet etter andre bestemmelser i
offentleglova, herunder regelen om unntak for opplysninger underlagt taushetsplikt, vil disse unntakene imidlertid
fortsatt gjelde.

Hvis dokumentene er fremlagt etter krav i medhold av § 11-13, vil også interne saksdokumenter som er unntatt etter
bestemmelsene i offentleglova § 14 eller er § 15 fortsatt være unntatt fra innsyn etter offentleglova. Her er det imidlertid
så vidt jeg kan se ikke truffet noe vedtak eller fremsatt et bindende krav om slik utvidet innsynsrett for kommunestyret.

Vedlegg 

mailto:redaksjon@kommunal-rapport.no
https://lovdata.no/LTI/lov/2018-06-22-83/%C2%A727-1
https://lovdata.no/LTI/lov/2018-06-22-83/%C2%A727-3
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Det som her skjedde, var at kommunedirektøren etterkom et «krav» – som altså ikke var et bindende pålegg – om å
legge fram disse vedleggene for kommunestyret. Vi er da tilbake til lovens hovedregel, som er at interne
arbeidsdokumenter hos administrasjonen blir offentlige når de fremlegges for kommunestyret, hvis ikke andre
unntaksregler i offentleglova kommer inn i bildet.

Les også: Kan man straffes for å gjøre hemmelig opptak av kommunestyremøtet?

Så er det et poeng når det legges fram dokumenter for kommunestyret som er unntatt fra offentlighet etter loven, at det
i noen sammenhenger kan medføre at kommunestyret kan ha rett eller plikt til lukke møtet når den aktuelle saken
behandles. Dette er det bestemmelser om i kommunelovens § 11–5. Er det tale om opplysninger som er underlagt
taushetsplikt ved lov, skal møtet lukkes. Det samme gjelder i saker om en tilsatts tjenstlige forhold. Ellers kan
kommunestyret lukke møtet der dette er nødvendig av hensyn til personvern, og endelig også når «det vil komme fram
opplysninger i møtet som kunne ha vært unntatt fra innsyn etter offentleglova hvis de hadde stått i et dokument», men
da bare hvis også «hensynet til tungtveiende offentlige interesser tilsier at møtet lukkes».

Hvis det står opplysninger i de aktuelle vedleggene som oppfyller disse vilkårene, vil kommunestyret ha rett, men ikke
plikt til å lukke møtet. De delene av dokumentene som inneholder opplysninger som går inn under unntaksregler i
offentleglova, vil da stadig være unntatt fra innsynsrett, men medlemmene av kommunestyret vil etter egen vurdering
kunne meddele disse til andre, så lenge det ikke foreligger lovbestemt taushetsplikt.

3.) Da møtet var lukket var to representanter fra Statsforvalteren til stede. De to var invitert for å orientere
kommunestyret om det aktuelle trusselbildet og statsforvalterens forventninger til den kommunale beredskapen. Hadde
disse to anledning til å være til stede under den delen av møtet som var lukket?

SVAR: Som alminnelig regel er det bare medlemmene av det folkevalgte organet som har rett til å være til stede når
dette behandler en sak i lukket møte. Men så lenge det ikke vil komme fram taushetspliktbelagte opplysninger i møtet,
må det kunne invitere andre som har et saklig behov for å være til stede og følge forhandlingene. Dette er det praksis for
når det gjelder tilsatte i kommunen, og det må klart nok kunne gjøres for tilsatte i et samarbeidende organ som
Statsforvalteren. Og det må også være adgang til å invitere et slikt overordnet organ til å gi en generell innføring i det
regelverk som gjelder på det aktuelle området. Men alt dette er det kommunestyret selv som må samtykke til, verken
ordfører eller kommunedirektør kan bestemme dette.

Les også: Bernt: Riktig å lukke møtet når rådmannsoppsigelsen drøftes

Ansvarlig redaktør og administrerende direktør: 
Britt Sofie Hestvik.

Politisk redaktør: Agnar Kaarbø 
Utviklingsredaktør: Espen Andersen 
Debattredaktør: Ragnhild Sved

Markedsdirektør: Fred Scharffenberg

Kommunal-Rapport.no er redigert på uavhengig grunnlag og etter de normer og regler som er nedfelt i Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten.

Kontaktinformasjon: 
Boks 1940 Vika, 0125 Oslo 
Tlf: 24 13 64 50

E-post: redaksjon@kommunal-rapport.no
abonnement@kommunal-rapport.no

Vedlegg  

https://www.kommunal-rapport.no/
https://www.kommunal-rapport.no/nyheter/kan-man-straffes-for-a-gjore-hemmelig-opptak-av-kommunestyremotet/123777!/
https://lovdata.no/LTI/lov/2018-06-22-83/%C2%A711-5
https://www.kommunal-rapport.no/bernt-svarer/bernt-riktig-a-lukke-motet-nar-radmannsoppsigelsen-droftes/26354!/
tel:+4724136450
mailto:redaksjon@kommunal-rapport.no
mailto:abonnement@kommunal-rapport.no


MØTEBOK 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kontrollutvalget i Holtålen kommune Sak nr. 41/2022 

ARKIV SAKS-  MØTE- SAK 

NR. UTVALG BEHANDLER  DATO  NR. 

KONTROLLUTVALGET TB 24.11.22      41/22 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 

41/22  Kontrollutvalget 24.11.22 

Eventuelt 

Saksutredning: 

Hensikten med denne saken er at utvalgets medlemmer kan drøfte og fremme innspill til 

saker og forhold som kontrollutvalget bør/kan/må ta tak i. 

På grunn av sakens karakter, kan det være mulig at møtet må lukkes dersom det skal 

behandles taushetsbelagte opplysninger, jf Offentlighetslovens § 13. 

Kontrollutvalgets behandling og vedtak: 



MØTEBOK 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kontrollutvalget i Holtålen kommune Sak nr. 42/2022 

ARKIV SAKS-  MØTE- SAK 

NR. UTVALG BEHANDLER  DATO  NR. 

KONTROLLUTVALGET TB 24.11.22      42/22 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 

42/22  Kontrollutvalget 24.11.22 

Godkjenning av dagens protokoll – 24. november 2022 

Saksopplysninger: 

Det anbefales at protokollen gjennomgås og godkjennes etter møtet. Protokollen vil bli 

offentliggjort på våre nettsider umiddelbart etter godkjenning. 

Saksopplysninger: 

Protokollen gjennomgås i møtet. 

Forslag til vedtak: 

Møteprotokollen i fra dagens møte i kontrollutvalget den 24. november 2022, 

godkjennes. 

Behandling: 

Kontrollutvalgets vedtak: 
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