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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/124 
Dokumentnr.: 37 
Løpenr.: 175739/2021 
Klassering: 3017-191 
Saksbehandler: Caroline Klæboe Roos 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Råde 27.09.2021 21/20 

 

Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Innkalling og saksliste godkjennes 

 
Fredrikstad, 09.08.2021 
 
 

Vedlegg 
Ingen 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen  
 

Saksopplysninger 
Saksliste er fremlagt og godkjent av kontrollutvalgets leder. 
 

Vurdering 
Innkalling og saksliste godkjennes. 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/124 
Dokumentnr.: 38 
Løpenr.: 175748/2021 
Klassering: 3017-191 
Saksbehandler: Caroline Klæboe Roos 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Råde 27.09.2021 21/21 

 

Valg av representant til å signere protokoll 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Til å signere protokollen sammen med leder av utvalget, velges….. 

 
Fredrikstad, 09.08.2021 
 
 

Vedlegg 
Ingen 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen 
 

Saksopplysninger 
I henhold til kontrollutvalgets rutine som ble behandlet i kontrollutvalgets møte 09.12 2019 
skal det ved hvert møte settes opp en sak om «Valg av en representant til 
signering av protokoll». Den som leder møtet skal alltid signere protokollen. 
 

Vurdering 
Ingen 
 
 

4



ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/122 
Dokumentnr.: 25 
Løpenr.: 210562/2021 
Klassering: 3017-188 
Saksbehandler: Anita Rovedal 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Råde 27.09.2021 21/22 

 

Informasjonsskriv om forvaltningsrevisjon - Råde kommune 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
1. Informasjonsskriv om forvaltningsrevisjon - Råde kommune, tas til orientering 
2. Kontrollutvalget innstiller til kommunestyret om å få overført ubrukte timer til 

forvaltningsrevisjon i 2021 til 2022 budsjettet. Dette for at ferdigstilling av 
barnevernprosjektet ikke skal tas av timene til forvaltningsrevisjon i 2022 (det skal 
vedtas ny Plan for forvaltningsrevisjon 2022-2023).  

 
Fredrikstad, 16.09.2021 
 
 

Vedlegg 
ØVKR IKS: Informasjonsskriv om forvaltningsrevisjon - Råde kommune, datert 13.09.2021 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
 Kommunestyre sak 09/20, den 13.02.2020 – Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2021 
 KU-sak 20/25, den 14.09.2020 – Endring i FR-plan 2020-2021 og godkjenning av 

prosjektplan Kvalitet, ledelse og kvalitetssikring i omsorgstjenestene 
 Kommunestyre sak 03/20, den 02.04.2020 – Plan for eierskapskontroll 2020-2023  

Saksopplysninger 
Vi viser til kommunelovens § 24-2 om revisors plikt til å rapportere resultatene av sin 
revisjon og kontroll til kontrollutvalget. Kontrollutvalget har også et påseansvar etter 
kommunelovens § 23-2 at kommunen har en forsvarlig revisjonen. 
 

Vurdering 
I informasjonsskrivet redegjør revisjonen for det arbeidet som gjenstår jf. Plan for 
forvaltningsrevisjon 2020-2021 og oppfølging av disse, samt utførte og gjenstående 
eierskapskontroller (jf. Plan for eierskapskontroll 2020-2023). 
 
Oversikt over prosjekter 2020-2021: 
Forvaltningsrevisjonsprosjekt  Status  Kommentar  
Kvalitet, ledelse og kvalitetssikring i 
omsorgstjenestene  

Behandlet i KS 25.03 2021 
 

Barnevern – hjelpetiltak – hjelp i  
hjemmet/kontra omsorgsovertagelse 

Prosjektplan behandles i 
KU 27. sept 

Rapport til behandling i 
februar 2022? 
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Sekretariatet vurderer at leveransene er i henhold til vedtatte planverk.  
Forvaltningsrevisjonsprosjektet «Barnevern – hjelpetiltak – hjelp i hjemmet/kontra 
omsorgsovertagelse» er estimert at prosjektplan behandles i kontrollutvalget 27. september 
og at rapporten leveres til behandling i første møte i 2022, det vil medgå noen timer til 
prosjektet i 2022.   
 
Sekretariatet vurderer at revisjonen (jf. vedtak i kommunestyret) er i rute med levering av 
oppfølgingsrapporter.  
 
Sekretariatet vurderer at revisjonen har levert eierskapskontroll i tråd med plan for 
eierskapskontroll 2020-2023. Østfold kontrollutvalgssekretariat (ØKUS) er levert. Revisjonen 
informerer om at MOVAR IKS vil gjennomføres i løpet av 2022.  
 
Råde kommune har budsjettert med 360 timer til forvaltningsrevisjon i 2021. Revisjonen 
estimerer at de vil benytte seg av ca 330 timer i 2021.  
 
Vi viser til vedlagte informasjonsskriv for ytterligere detaljer.  
 
Sekretariatet anbefaler for kontrollutvalget at informasjonsskrivet om forvaltningsrevisjon tas 
til orientering. For å ikke binde opp timene i ny plan for forvaltningsrevisjon på etterslep fra 
2021, anbefaler sekretariatet at utvalget ber kommunestyret om å få overflyttet de 
resterende 30 timene i budsjett for 2021, til neste år for å ferdigstille barnevernsprosjektet.  
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Informasjonsskriv om forvaltningsrevisjon 
 
Råde kommune 

 

 

Bakgrunn 

Hensikten med dette informasjonsskrivet er å informere kontrollutvalget om forhold som er 

relevante for leveransen av forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll opp mot planene som er 

vedtatt av kontrollutvalget og kommunestyret. Vi vil også gi litt informasjon om utviklingen og 

utfordringer ved avdeling for forvaltningsrevisjon i ØVKR IKS. 

 

Status vedrørende oppfølging av forvaltningsrevisjonsplanen 2020-21 

Råde kommunestyre vedtok plan for forvaltningsrevisjon 2020-21 den 13.02.2020 i sak 09/20. 

Kontrollutvalget vedtok å endre planen i møtet 14.09.2020 (sak 20/25). Planen inneholder en 

liste med tre forvaltningsrevisjoner:  

1. Kvalitet, ledelse og kvalitetssikring i omsorgstjenestene 

2. Barnevern – hjelpetiltak – hjelp i hjemmet/kontra omsorgsovertakelse 

3. Tidlig innsats/ tverrfaglige samarbeid – utsatte barn og unge –opplysningsplikt til bar-

neverntjenesten 

En av disse forvaltningsrevisjonene (nr. 3) er et såkalt restanseprosjekt, som innebærer at det 

ikke er ressurser til å gjennomføre dette prosjektet i planperioden, med mindre andre forvalt-

ningsrevisjoner tar mindre tid enn forventet, eller det gjøres endringer i planen.  

 

Revisjonen har gjennomført forvaltningsrevisjonen Kvalitet, ledelse og kvalitetssikring i om-

sorgstjenestene, denne ble behandlet i kontrollutvalget 15.02.2021 (sak 21/3) og i kommune-

styret 25.03.2021 (sak 18/21). 

 

Kontrollutvalget får forslag til prosjektplan for forvaltningsrevisjonen om Barnevern – hjelpetil-

tak – hjelp i hjemmet/kontra omsorgsovertakelse i sitt møte 27. september. Revisjonen esti-

merer at rapporten kan leveres til kontrollutvalgets første møte i 2022 (februar). Revisjonen 

legger også til grunn at de fleste revisjonstimer vil bli benyttet inneværende år. Det vil imidlertid 

påløpe noen timer til kvalitetssikring, dialog med kommunen og politisk behandling i 2022. 

 

Det er bestilt en oppfølgingsrapport som skal påstartes i 2022 (Kvalitet, ledelse og kvalitets-

sikring i omsorgstjenestene). 

 

Status vedrørende oppfølging av plan for eierskapskontroll 2020-23 

I plan for eierskapskontroll for Råde kommune er det satt opp to prioriterte selskaper: 

1. Østfold kontrollutvalgssekretariat ØKUS 

2. MOVAR IKS 

Revisjonen gjennomførte eierskapskontroll av ØKUS i 2020, rapporten ble behandlet i kon-

trollutvalget 07.12.2021 (sak 20/36) og i kommunestyret 04.02.2021 (sak 5/21).  
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Revisjonen legger til grunn at eierskapskontroll vedrørende MOVAR IKS vil gjennomføres i 

løpet av 2022. Timeressursene som brukes på en eierskapskontroll er noe varierende av-

hengig av typen selskap og eventuelle synergieffekter med andre eierkommuner, samtidig ble 

det fra oktober 2020 innført en ny revisjonsstandard som skjerper kravene til gjennomføring 

av eierskapskontrollene, derfor vil vi fremover beregne 80 timer +/- 20 timer per eierskapskon-

troll. 

 

Med utgangspunkt i de tjenestene som er og vil bli levert i løpet av 2021 estimerer revisjonen 

at vi vil benytte oss av ca. 330 revisjonstimer i inneværende år, som er noe lavere enn bud-

sjettrammen for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll i Råde kommune (360 timer). ØVKR 

har en finansieringsmodell som er basert på medgått tid (ihht. selskapsavtale), dette innebæ-

rer at midler skal tilbakebetales til kommunen dersom de ikke benyttes innenfor året. 

 

Utvikling og utfordringer ved avdeling for forvaltningsrevisjon 

Avdeling for forvaltningsrevisjon består ordinært av 8 årsverk inkludert fagleder. På grunn av 

permisjoner og sykdom i avdelingen er vi per i dag 7 aktive årsverk. 4 av de 7 ansatte ble 

tilsatt i perioden desember 2020 til mars 2021. De resterende ansatte har mellom 4 og 8 års 

erfaring i selskapet. De ansatte har kompetanse innen blant annet statsvitenskap, offentlig 

administrasjon, rettsvitenskap, sosiologi, realfag m.m. 

 

Avdeling for forvaltningsrevisjon ved ØVKR IKS har gjennomgått store omstillinger de siste to 

årene. Etter selskapssammenslåingen i 2020 mellom Indre Østfold kommunerevisjon (IØKR 

IKS) og Østfold kommunerevisjon (ØKR IKS) har avdelingen hatt en del turnover av ansatte 

(hovedsaklig pga. langtidssykemeldinger og foreldrepermisjoner), samtidig har det over tid 

vært noe lav bemanning i FR-avdelingene i hvert av de tidligere selskapene. Selskapet har 

siden sammenslåingen hatt fokus på å bygge opp avdeling for forvaltningsrevisjon gjennom å 

rekruttere og beholde riktig kompetanse, det innebærer at avdelingen i dag er i en oppbyg-

gingsfase med mange nyansatte som skal følges opp av fagleder og oppdragsansvarlige. Fra 

2021 ble alle ansatte ved de to tidligere kontorene (Rakkestad og Rolvsøy) samlokalisert til 

våre utvidede kontorlokaler på Rolvsøy. Selskapet har på lik linje med våre eierkommuner og 

andre arbeidsplasser i Norge i stor grad vært preget av Covid-19 pandemien, og det har vært 

utstrakt bruk av hjemmekontor helt siden mars 2020. Nylig har selskapet tatt grep for at flere 

ansatte skal tilbakevende til kontoret, ikke minst fordi vi mener at dette er viktig for å sikre en 

positiv videreutvikling av det gode arbeidsmiljøet og den gode faglige kulturen på Rolvsøy 

fremover. 

 

 

Rolvsøy, 13. september 2021 

 

Casper Støten (sign.) 

konstituert fagleder for forvaltningsrevisjon 

8



ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/122 
Dokumentnr.: 26 
Løpenr.: 210958/2021 
Klassering: 3017-188 
Saksbehandler: Anita Rovedal 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Råde 27.09.2021 21/23 

 

Prosjektplan "Barnevern" 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
  

Prosjektplan "Barnevern", godkjennes 
 
Fredrikstad, 16.09.2021 
 
 

Vedlegg 
Prosjektplan "Barnevern", datert 13.09.2021 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Kommunestyre sak 009/20, den 13.02.2020 - Forvaltningsrevisjonsplan 2020-2021 
 

Saksopplysninger 
Det framgår av forvaltningsrevisjonsplanen hva som er bakgrunnen for dette prosjektet. 
Revisjonen har gjengitt de viktigste poengene i sin prosjektplan (jf. pkt. 1«Bakgrunnen for 
prosjektet»).  På grunnlag av dette, foreslår revisjonen følgende problemstilling: 
 

 Sørger barnevernstjenesten for evaluering og oppfølging av iverksatte tiltak?  
 
Når det gjelder denne problemstillingen så vil revisjonen blant annet undersøke om det blir 
utarbeidet en tidsavgrenset tiltaksplan, om barnevernstjenesten følger nøye med på hvordan 
det går med barnet og foreldrene og om de vurderer om hjelpen er tjenlig, om det vurderes 
om det er behov for alternative eller flere tiltak, om det vurderes om det er grunnlag for 
omsorgsovertagelse dersom hjelpetiltak ikke gir ønsket resultat og om tiltaksplanen 
evalueres regelmessig (barnevernloven §4-5).  
 
Revisjonen antar at det vil gå med 300 timer +/- 10 % til dette prosjektet. Rapporten vil være 
klar til behandling i februar 2022. 

Vurdering 
Sekretariatet finner problemstillingene relevante i forhold til omtalen i 
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forvaltningsrevisjonsplanen. Samlet sett anser vi at metodevalget vil gi en tilfredsstillende 
pålitelighet (nøyaktighet) og gyldighet1 til å trekke konklusjoner om temaet. Ellers har vi 
ingen kommentarer til metode og gjennomføring.  
 
Vi anbefaler at prosjektplanen godkjennes.

 
1 metodene måler hva de er tiltenkt å måle 
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PROSJEKTPLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 
RÅDE KOMMUNE 
13.09.2021 

Barnevern 
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ØSTRE VIKEN KOMMUNEREVISJON IKS       PROSJEKTPLAN 
 

2 
 

1 Bakgrunn for prosjektet 
Østre Viken kommunerevisjon IKS utfører forvaltningsrevisjon på oppdrag fra kontrollutvalget. 
 
Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for kommunene, og er kontrollutvalgets ansvarsområde jf. 
kommuneloven § 23-2 (1c). Forvaltningsrevisjon innebærer at det gjennomføres systematiske vurde-
ringer av økonomi, produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets 
vedtak.  

 
Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2021 ble vedtatt i kommunestyret 13.02.2020, sak 009/20. Planen 
bygger på en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunen. «Barnevernet – hjelpetiltak – hjelp i hjem-
met/kontra omsorgsovertakelse» er det neste prosjektet som skal gjennomføres i planperioden. I risiko- 
og vesentlighetsvurdering fra 2019 skriver vi følgende om risiko på området: 
 
«Ettervern - Mange ungdommer som har vært under barnevernets omsorg kan ha et mindre nettverk 
enn ungdommer flest. Målsetningen med ettervern er at disse ungdommene skal få nødvendig hjelp 
og støtte i overgangsfasen til en selvstendig voksentilværelse. Med virkning fra 1. juli 2018 er barne-
vernloven en rettighetslov, det betyr at ettervern nå er en rettighet for ungdom som omfattes av barne-
vernloven. Vurdering av behovet for ettervern skal baseres på en vurdering av ungdommens beste og 
ungdommenes samtykke.  
 
Fra SSB kan man lese at på nasjonalt nivå har andelen unge i alderen 18-22 år som får tiltak av bar-
nevernet doblet seg de siste 10 år, i slutten av 2018 var det ca. 5000 unge som fikk tiltak. Ved ut-
gangen av 2018 var 13 % av alle som fikk tiltak av barnevernet i alderen 18-22 år. 
 
Ansvaret for ungdommenes behov befinner seg i skjæringspunktet mellom ansvarsområdene til ulike 
instanser, både innad i kommunen, mellom kommuner og mellom stat og kommune. Eksempelvis kan 
barnevernloven og sosialtjenesteloven synes å overlappe hverandre litt i forhold til økonomisk stønad, 
hvilket kan medføre en ulik praktisering av grensedragningen i kommunene. For ungdommen kan det 
få negative konsekvenser for videre oppfølging at det økonomiske ansvaret faller over på kommunalt 
nivå ved fylte 20 år. Det er en utfordring at ansvaret for ungdommenes behov befinner seg i skjærings-
punktet mellom ansvarsområdene til ulike instanser, både innad i kommunen, mellom kommuner, og 
mellom stat og kommune.  
 
Når det gjelder ettervern nevner administrasjonen spesielt at samarbeid med NAV er viktig, blant an-
net for å forebygge overgang på sosialhjelp. 
 
Fra spørreundersøkelsen blant politikere og administrasjon var ettervern et av de områdene som skå-
ret høyest med 2,33 av 3, noe som indikerer over middels risiko».   
 
Prosjektplanen er utformet på bakgrunn av kommunestyrets vedtak i sak 009/20. Av vedtaket fremkom-
mer det at det er ønskelig med et prosjekt omhandlende «Barnevern – hjelpetiltak – hjelp i hjemmet/kon-
tra omsorgsovertagelse». Ut fra denne formuleringen har vi lagt til grunn at kommunestyret i større grad 
har et ønske å fokusere på barnevernets hjelpetiltak og grensesnittet/forholdet mellom det å motta hjel-
petiltak i hjemmet kontra en omsorgsovertagelse, enn ettervern, som vi har beskrevet i vår risikovurde-
ring. Revisjonen har i stor grad vektlagt kommunestyrets ønsker ved utformingen av prosjektplanens 
problemstillinger.  
 
I tillegg er det gjennomført oppstartsmøte med administrasjonen 9. september 2021. 
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ØSTRE VIKEN KOMMUNEREVISJON IKS       PROSJEKTPLAN 
 

3 
 

 

2 Premisser for prosjektarbeidet 
Østre Viken kommunerevisjon IKS gjennomfører forvaltningsrevisjon i tråd med «Standard for forvalt-
ningsrevisjon» (RSK 001/ god revisjonsskikk). Dette innebærer blant annet at rapporten skal skille klart 
mellom hva som er innsamlet data og hva som er revisjonens vurderinger. Det skal også være en tydelig 
sammenheng mellom problemstillinger, innsamlede data, vurderinger, konklusjoner og eventuelle an-
befalinger. 
 
Kontrollutvalgets vedtak legges til grunn for revisjonens videre arbeid med prosjektet. 
 
Revisjonen kan gjøre mindre endringer i problemstillinger og avgrensninger. Større endringer avklares 
med sekretariatet og ved behov ved kontrollutvalget. 
 

3 Problemstillinger og avgrensninger 
Revisjonen foreslår følgende problemstilling: 
 
1. Sørger barnevernstjenesten for evaluering og oppfølging av iverksatte tiltak? 
 
Barneverntjenesten skal sørge for å sette i verk hjelpetiltak for barnet og familien når barnet på grunn 
av forholdene i hjemmet eller av andre grunner har særlig behov for det. Hjelpetiltak skal ha som formål 
å bidra til positiv endring hos barnet eller i familien. Dette forutsetter en oppfølging fra barnevernets 
side, slik at det kan vurderes om tiltakene bidrar til målsettingen. Når det gjelder denne problemstillingen 
så vil vi blant annet undersøke om det blir utarbeidet en tidsavgrenset tiltaksplan, om barnevernstjenes-
ten følger nøye med på hvordan det går med barnet og foreldrene og om de vurderer om hjelpen er 
tjenlig, om det vurderes om det er behov for alternative eller flere tiltak, om det vurderes om det er 
grunnlag for omsorgsovertagelse dersom hjelpetiltak ikke gir ønsket resultat og om tiltaksplanen evalu-
eres regelmessig (barnevernloven §4-5). Kommunens system på feltet vil bli besvart gjennom doku-
mentanalyse av kommunens planer, prosedyrer og rutiner på feltet, mens kommunens praksis vil bli 
besvart gjennom intervjuer med ledere og ansatte i barnevernet, samt gjennomgang av et utvalg bar-
nevernmapper.  
 
Det presiseres at dette er en revisjon av barnevernstjenestens system og praksis på feltet sett opp mot 
barnevernsloven. Revisjonen kommer ikke til å granske enkeltsaker med den hensikt å gjennomføre 
barnevernfaglige vurderinger.     
 

4 Revisjonskriterier 
Revisjonskriterier, også kalt «foretrukket praksis», er en samlebetegnelse for de krav eller forventninger 
som brukes som grunnlag for å vurdere kommunens virksomhet. Revisjonskriterier fastsettes normalt 
med basis i autoritative kilder. Også kommunens egne retningslinjer kan utgjøre revisjonskriterier. Re-
visjonskriteriene er et viktig grunnlag for å kunne dokumentere avvik/svakheter. Fakta vurderes opp mot 
revisjonskriteriene, og disse vurderingene danner grunnlaget for de konklusjoner som trekkes. I dette 
prosjektet vil vi ta utgangspunkt i følgende kilder når vi utleder revisjonskriterier: 

• Lov om barnevernstjenester (barnevernsloven). 
• Forskrifter, rundskriv og veiledere til barnevernsloven. 
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ØSTRE VIKEN KOMMUNEREVISJON IKS       PROSJEKTPLAN 
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• Kommunens rutiner og prosedyrer på feltet. 
 

5 Metodisk tilnærming og gjennomføring 
Databehov og hvordan forvaltningsrevisjonen tenkes gjennomført (metode), fremgår av analyseskje-
maet nedenfor: 
 
Problemstillinger 
 

Revisjonskriterier Databehov Innhentings-
/analyse metode 

Problemstilling 1 
Sørger barnevernstje-
nesten for evaluering og 
oppfølging av iverksatte 
tiltak? 
 

Barnevernloven med 
tilhørende forskrifter, 
rundskriv og veile-
dere. 
 
Kommunens rutiner 
og prosedyrer. 

Kommunens systemer og ruti-
ner. 
 
Opplysninger fra ledere og 
medarbeidere om praksis. 
 
Opplysninger om saksbehand-
lingen i enkeltsaker. 

Dokumentanalyse 
 
Intervjuer 
 
Mappegjennom-
gang 
 
KOSTRA analyse 
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ØSTRE VIKEN KOMMUNEREVISJON IKS       PROSJEKTPLAN 
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6 Prosjektorganisering, ressursbehov og 
fremdriftsplan 

 
Prosjektdeltakere Avklares senere - utførende forvaltningsrevisor 

Bjørnar B. Eriksen - oppdragsansvarlig forvaltningsrevi-
sor 

Prosjektperiode Oktober 2021 – februar 2022 
Antall timer 300 +/- 10 % timer 
Vedtaksorgan: Kontrollutvalget i Råde kommune 
Fremdrift Ferdig  
Når prosjektplan er godkjent i KU 23. september 2021 
Når rapport er sendt til rådmannen Januar 2022 
Når rapport er sendt til ØKUS Februar 2022 

 
 

15



ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/120 
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Løpenr.: 153617/2021 
Klassering: 3017-186 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Råde 27.09.2021 21/24 

 

Oppsummering av regnskapsrevisjon for2020 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Revisors oppsummering av utført regnskapsrevisjon for regnskapsåret 2020, tas til 

orientering 
 
 
Fredrikstad, 10.09.2021 
 
 

Vedlegg 
Oppsummering av regnskapsrevisjon for Råde kommune 2020, datert 07.09 2021. 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
KU - sak 20/30 den 14.09 2020, ”Overordnet revisjonstrategi for 2020 – Råde kommune ”  

Saksopplysninger 
Vi viser til kommunelovens § 24-7 om revisors plikt til å rapportere resultatene av sin 
revisjon og kontroll til kontrollutvalget. Vi viser også til forskrift om kontrollutvalg og revisjon, 
§ 3 og § 4 om kontrollutvalgets oppgaver ved regnskapsrevisjon og for forvaltningsrevisjon. 
 
Kontrollutvalget skal holde seg løpende orientert om regnskaps- og forvaltningsrevisjonen 
og påse at dette foregår etter gjeldende revisjonsstrategier, og bestemmelser i lov og 
forskrift. 
 
Revisjonen har utarbeidet et notat kalt oppsummering av regnskapsrevisjon 2020.  Formålet 
med dette notatet er å gi kontrollutvalget en samlet oppsummering av utførte 
revisjonshandlinger, og resultater av disse kontrollene for revisjonsåret 2020.  
Tidligere (i 2020) har revisjonen lagt frem en overordnet revisjonstrategi for kontrollutvalget 
for å vise hvordan revisjonen har vurdert revisjonsoppgavene knyttet til Råde kommune og 
hvordan ressursene er fordelt. Det vises til sak 20/30 i kontrollutvalget den 14.09 2020.   
Det ble i den redegjort for inndeling, revisjonsteknisk tilnærming, risikovurdering og 
vesentlighetsvurdering samt spesifikke fokusområder. 
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Vurdering 
Sekretariatets gjennomgang av oppsummeringsnotat viser at revisjonen fokusområder som 
ble omtalt i saken om revisjonsstrategien for 2020 er fulgt opp gjennom årsoppgjøret og ved 
interimsrevisjon, og er omtalt i oppsummeringsnotatet.  
 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget om å ta revisjonens oppsummering av utført 
regnskapsrevisjon for regnskapsåret 2020, til orientering 
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1 Formål 

Kontrollutvalget skal påse at kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte, jf. 

Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) §§ 24-2, 24-9 og 23-2 samt Forskrift 

om kontrollutvalg og revisjon § 3. Formålet med denne rapporten er å gi en samlet 

oppsummering av revisjonshandlinger og funn i revisjonsåret 2020 for Råde kommune. 

 

Tidligere har revisjonen lagt frem en overordnet revisjonsstrategi for kontrollutvalget for å 

vise hvordan revisjonen har vurdert revisjonsoppgavene knyttet til Råde kommune og 

hvordan ressursene er fordelt. Det vises til sak PS20/30 i kontrollutvalget den 14.09.2020, 

hvor det ble redegjort for inndeling, revisjonsteknisk tilnærming, risikovurdering og 

vesentlighetsvurdering for regnskapsrevisjon på oppdraget. 

 

Regnskapet er av revisjonen inndelt i områder. Dette er gjort for å systematisere arbeidet og 

kunne foreta en konkret risikovurdering og velge hensiktsmessige revisjonshandlinger for å 

redusere risiko for vesentlige feil i regnskapet. I det følgende vil vi gi en kort av de viktigste 

funnene i løpende revisjon av regnskapet samt årsoppgjørsrevisjon. 

 

2 Regnskapsavleggelse 

Råde kommunes regnskap ble avlagt den 19.02.2021 av kommunedirektør og økonomisjef.  

Regnskapet er korrigert i etterkant med hensyn til enkelte poster som er avdekket gjennom 

årsoppgjøret. Nytt regnskapet er mottatt 26.3.2021. 

Rådmannens årsberetning er datert 31.3.2021, og mottatt 31.3.2021.  

Dokumentet «uttalelsen fra ledelsen» mottatt 26.3.2021. Erklæringen er gitt uten 

tilleggsopplysninger. Revisors beretning er avgitt 14.4.2021.  

 

Konklusjon av utført revisjonsarbeid i Råde kommune:  

Det vises til revisors beretning der det fremgår at årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov 

og forskrifter og gir i det alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til 

Råde kommune per 31. desember 2020, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet 

per denne dato i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge. Det er 

tatt inn følgende punkt under andre forhold i beretningen: 

 Selvkost 

I selvkostforskriften §8 fremkommer at et overskudd som er avsatt til selvkostfondet, skal 

tilbakeføres ved å finansiere et fremtidig underskudd senest i det femte året etter at 

overskuddet oppsto. En andel av fondsmidler knyttet til vann er eldre enn 5 år. Vi viser til 

kommunens redegjørelse i note 11. 

 

Revisjonen har hatt utstrakt kommunikasjon med kommunens organisasjon i forbindelse med 

årsoppgjør. Det har vært åpen dialog mellom revisjonen og kommunen. Revisjonen opplever 

at det er et konstruktivt og ryddig dialog med kommunen. 

 

3 Oppsummering 

Nedenfor gir vi en oppsummering av revisjonshandlinger og funn som vi ønsker å 

kommentere nærmere: 
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 Driftsmidler 

Driftsmiddel er et formuesobjekt (fysisk eller immaterielt). Varer og tjenester som, etter 

gjeldende regelverk, kan klassifiseres som investering bokføres i investeringsregnskapet og 

skal aktiveres. Det må også foretas avskrivninger for å vise verdiforringelse. 

 

Det er foretatt bilagskontroll i forbindelse med attestasjon av mva-kompensasjon. Test av 

kommunens egenkontroll er foretatt for å bl.a. påse at inngående fakturaer er gjenstand for 

arbeidsdeling ved attestasjon og anvisning. Videre har revisjonen kontrollert årets 

avskrivninger og aktiveringer sett opp mot investeringsregnskapet og de regler og standarder 

som gjelder i kommunalt regnskap. Dette innebærer blant annet korrekt valg av 

avskrivningsperioder, korrekt avskrivningsgrunnlag og korrekt regnskapsføring på prosjekter i 

investeringsregnskapet.  

 

Det er ikke avdekket vesentlige feil eller mangler ved kommunens regnskapsmessige 

håndtering av driftsmidler 

 Finans 

Kommuner har ansvar for å ha en forsvarlig økonomiforvaltning. Det er utført test av at 

kommunens egenkontroll er foretatt på opptak av lån og om finansrapportering er foretatt i 

henhold til gjeldende regelverk og eget reglement. Videre er finansområdet grundig 

gjennomgått ved kontroll av aksjer og andeler, vurderinger, utlån og innlån, renter og avdrag, 

samt bruk og avsetning til fond. Det er også foretatt kontroll av balansekonti. 

 

Revisjonen har ikke avdekket vesentlige feil eller mangler ved kommunens håndtering av 

finansområdet. 

 

 Innkjøp 

Kommuner kjøper varer og tjenester fra ulike leverandører. På innkjøpsområdet er det 

foretatt analytiske kontrollhandlinger samt stikkprøvekontroller i forbindelse med attestasjon 

av mva-kompensasjon. Utført test av kontroll på utbetaling av driftstilskudd for 

fastlegeordningen. Det er også gjort test av kommunens arbeidsdeling ved fakturahåndtering 

(anvisning og attestasjon), og at bilagene er kontrollert ved bruk av «Kontrollsteget» i Visma 

økonomi. Videre er det gjennomført kontroll av balansekontoer, som eks. leverandørgjeld og 

av at anordningsprinsippet1 er overholdt.  

 

Revisjonen har ikke avdekket vesentlige feil eller mangler ved kommunens håndtering av 

innkjøp. 

 

 Likvid 

En kommune er likvid dersom den kan innfri betalingsforpliktelser etter hvert som de forfaller. 

Likviditetsstyring er viktig for kommunens daglige drift og investeringer. Det er utført test av 

kommunens egenkontroll på remittering2 og avstemming av bankkontoer. Det er i tillegg 

                                                      
1 I kommuneloven § 14-6 fremkommer at alle kjente utgifter og inntekter i året skal tas med i årsregnskapet for vedkommende 

år, enten de er betalt eller ikke når årsregnskapet avsluttes.  

2 Remittering vil si at kommunen betaler regninger fra regnskapsprogram ved å overføre en liste med fakturaer til et 

venteregister i banken. Regnskapsprogrammet produserer en forfallsliste som overføres til nettbanken for godkjennelse 
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kontrollert at kommunen har avstemt kontantkasser per 31.12. Revisjonen har også avstemt 

alle bankkonti per 31.12 mot ekstern dokumentasjon som er innhentet.  

 

Revisjonen har ikke avdekket vesentlige feil eller mangler ved kommunens håndtering av 

likvider. 

 

 Lønn 

Lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter og pensjon er den største utgiftsposten i 

kommuneregnskapet. Det er utført test av kontroll på kommunens egenkontroller ved 

avstemming av lønn og pensjon, inn- og utmelding til pensjonskasser, endrings av lønnsdata 

og feriepengeberegning. Kommunens kontroll av balanseposter per 31.12 for pensjon, 

feriepenger, arbeidsgiveravgift og skattetrekk er også gjennomgått.  

 

I tillegg har revisjonen kontrollert kommunens årsoppgave for arbeidsgiveravgift samt 

totalavstemming mellom lønnssystemet og regnskapet.  

 

Revisjonen har ikke avdekket vesentlige feil eller mangler ved kommunens håndtering av 

lønn. 

 

 Merverdiavgift 

Kommunen er oppfattet av to ulike regelverk. Lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) 

og Lov om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv 

(mvakompensasjonsloven). Det er utført test av kontroll av kommunens egenkontroll ved 

avstemming av mva, anvisning og attestasjon, kontrollsteget i Visma, periodisering av komp i 

hht. fakturadato og bruk av sjekkliste3 ved mva-komp.  

 

Videre er det utført detaljkontroll på håndtering av mva ved utfakturering og analytisk kontroll 

på innrapportert ordinær mva for hele året mot grunnlaget i regnskapet. Ved attestasjon av 

mva-kompensasjon, har revisor kontrollert balanseverdier og bokføring i drifts- og 

investeringsregnskapet.  

 

Kommunen retter løpende de feil eller mangler som revisjonen finner, og det er ikke 

avdekket vesentlige feil eller mangler på merverdiavgiftsområdet.  

 

 Områdeovergripende 

Revisjonen gjennomfører en del handlinger i løpet av året og i årsoppgjøret som omfatter 

kommunens regnskap på et overordnet nivå. Det omfatter blant annet kontroll av 

kommunedirektørens budsjettforslag, vedtatt budsjett, reglement, budsjettendringer, 

regnskapsavleggelse, økonomiske sammenhenger og pliktige regnskapsskjemaer. 

 

Det er utført test av kontroll på kommunens egenkontroll ved tertialrapportering til 

kommunestyret. I tillegg har revisjonen kontrollert kommunens kontroll av tilgang IKT.  

                                                      
3 Kommunen bruker en sjekkliste for egenkontroll som er utført hver termin i forbindelse med krav om mva-kompensasjon. 

Sjekklisten i Råde kommune inneholder bekreftelse på utført kontroll av blant annet fordelingsnøkler, foreldelse og særskilte 

kontoer som bilutgifter og mat.  
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Det avlagte regnskapet er kontrollert i forhold til de formelle krav som stilles. Eks. kontroll av 

pliktige noter, skjemaer, sammenhenger, frister og estimater.  

 

Revisjonen har, ved utførelse av alle sine kontroller og handlinger, fokus på at det kan 

foreligge misligheter. Revisor er også forpliktet til å gjøre vurderinger i forhold til 

Hvitvaskingsloven.   

 

Revisors kontroller har ikke avdekket vesentlige feil eller mangler. 

 

 Overføring 

Gjennom inntektssystemet fordeler staten såkalte frie inntekter til kommuner. Frie 

inntekter består av rammetilskudd og skatteinntekter, og utgjør om lag 70 prosent av 

kommunesektorens samlede inntekter. Overføringsutgifter består av sosiale utlån og utlån 

fra næringsfond m.v. 

 

Det er utført test av kontroll for refusjon av sykepenger samt foretatt analytiske 

kontrollhandlinger. Det er også foretatt avstemminger på balansekontoer. Særskilte 

overføringsinntekter og overføringsutgifter er kontrollert med hensyn på dokumentasjon og 

korrekt regnskapsføring. Det er i tillegg gjort avstemmingskontroll av skatteinntekter og 

rammeoverføringer mot prognosemodell fra KS. 

 

Revisjonen har ikke avdekket vesentlige feil eller mangler ved kommunens håndtering av 

overføringer. 

 

 Salg 

Området består av mange typer inntekter for eksempel husleie, barnehagebetaling, betaling 

for hjemmehjelp, kommunale gebyrer etc. 

 

Det er utført test av kommunens egenkontroll på utfakturering av kommunale avgifter samt 

ved etterkalkyle for selvkost. Vi har også foretatt analytiske kontrollhandlinger, og 

gjennomgått balanseposter. I tillegg er det foretatt gjennomgang av vesentlige inntektsposter 

innenfor salgsområdet for å kontrollere at anordningsprinsippet er overholdt. Selvkost er 

særskilt kontrollert ved årets slutt med hensyn på avslutning av regnskap på hver funksjon 

innenfor selvkost, saldering mot fond og tilførsel av renter til fond. 

 

Revisjonen har ikke avdekket vesentlige feil eller mangler ved kommunens håndtering av 

salgsinntekter. 

 

 Skatt 

Det er innført skatteplikt for kommuner som utfører avfallstjenester knyttet til 

husholdningsavfall fra andre kommuner og næringsavfall - fra og med 1. januar 2014. 

 

Råde kommune kjøper denne tjenester av MOVAR IKS.  
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 Etterlevelseskontroll  

Formålet med forenklet etterlevelseskontroll er, innenfor en begrenset ressursramme, å 

forebygge svakheter og bidra til å sikre at kommunen følger sentrale bestemmelser og 

vedtak på økonomiområdet.  

 

Det er foretatt en risiko og vesentlighetsvurdering, som ble behandlet i kontrollutvalgsmøte 

15.2.2021 – sak 21/5, der område «Budsjettvedtak – Overholdelse av regelverk og egne 

rutiner for budsjettering og budsjettjusteringer» ble valgt til kontroll. 

 

Det er skrevet en uttalelse med konklusjon at det ikke er gjort funn som tyder på at Råde 
kommune ikke i det alt vesentlige har etterlevd regelverk og interne rutiner for budsjett.  

 

 Attestasjoner 

Revisjonen utfører løpende attestasjonsoppgaver som gjelder tilskudd kommunen har 

mottatt og hvor det er krevd rapportering på bruk av midler. I mange tilfeller er tilskuddet 

formet som et prosjekt hvor kommunen dokumentere utgifter og inntekter i prosjektet. I tillegg 

finnes det ulike ordninger der kommunen krever refusjon for medgåtte utgifter, og hvor det er 

krav til bekreftelse fra revisjonen.   

 

Vi har levert til sammen 15 revisjonsuttalelser vedrørende tilskudd kommunen har 

rapporteringsplikt på som fordeler seg på 8 revisjonsuttalelser etter ISA 8004, og 7 

revisjonsuttalelser etter ISRS 44005. 

 

Av de mest vesentlige kan vi nevne: 

 Rapportering av antall psykisk utviklingshemmede 

 Ressurskrevende tjenester 

 Koronatilskudd til vedlikehold og rehabilitering 

 

 Henvendelser 

I tillegg til revisjon av årsregnskapet, attestasjoner og etterlevelsesrevisjon mottar vi løpende 

større og mindre henvendelser fra kommunen gjennom året. Vi gjennomfører møter der det 

er hensiktsmessig, og vi gir skriftlige tilbakemeldinger 

 

 

Østre Viken Kommunerevisjon IKS 

Rolvsøy 7.9.2021 

 

 

 

 

 

 

                                                      
4 Standard” Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med spesielle formål. 
5 Standard” Avtalte kontrollhandlinger” 

Inger Marie Karlsen-Moum 

oppdragsansvarlig revisor 

(sign) 

Olga Bronzova 

revisor (sign) 

revisor 
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Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Råde 27.09.2021 21/25 

 

Overordnet revisjonstrategi 2021 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Overordnet revisjonstrategi for 2021, tas til orientering 

 
 
Fredrikstad, 09.09.2021 
 
 

Vedlegg 
Overordnet revisjonstrategi for Råde kommune 2021, datert 07.09 2021 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen 

Saksopplysninger 
Den overordnede revisjonsstrategien omfatter regnskapsrevisjon av årsregnskapet for 2021.  
Revisor skal, i henhold til standard ISA 3001, utarbeide en overordnet revisjonstrategi som 
beskriver revisjonens innhold, når den skal utføres og angrepsmåte. I tillegg skal strategien gi 
veiledning for utarbeidelsen av revisjonsplanen.  
 
Planleggingen skal omfatte alle oppdrag, enheter og områder, og bidra til at risikoområder blir 
avdekket så tidlig som mulig og viet nødvendig oppmerksomhet slik at det utføres effektive og 
rasjonelle revisjonshandlinger i tilstrekkelig omfang. Videre skal planleggingen bidra til å sikre 
de nødvendige ressurser og en god oppgavefordeling. 
 
Formålet med en overordnet revisjonstrategi, er også å vise kontrollutvalget hvordan 
revisjonen vurderer revisjonsoppgavene knyttet til kommunen. Strategien tar utgangspunkt i 
revisjonens erfaring, og eventuelle endringer i risikobilde for de enkelte 
oppdragene/revisjonsområdene. Revisor redegjør i dokumentet også for hvilke 
fokusområder som legges til grunn i 2021.  
 
Det legges til grunn at arbeidet skal gjennomføres i henhold til forskrift om revisjon, 
revisjonsstandarder og revisjonsmetodikk. Funn som er av vesentlig betydning for 
risikovurderingen rapporteres fortløpende slik revisjonsforskriften tilsier. 

 
1 Planlegging av revisjon av et regnskap 

25



Vurdering 
Kontrollutvalget skal etter forskrift om kontrollutvalg (§ 3) påse at regnskapsrevisjonen 
fungerer på en betryggende måte. Det betyr at revisjonen skal planlegge, gjennomføre og 
rapportere slik lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk krever. 
I tråd med dette har revisjonen fremlagt en overordnet revisjonstrategi for Råde kommunes 
årsregnskap for 2021. 
 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget om å ta overordnet revisjonstrategi for 2021 til 
orientering. 
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1 Formål 

Rammene for revisjon av kommuner er hjemlet i kommunelovens kapittel 24. Revisjonen skal 

planlegge, gjennomføre, dokumentere og rapportere sitt arbeid i samsvar med lov og forskrift og god 

kommunal revisjonsskikk.  

 

Revisjonen skal avgi en revisjonsberetning til kommunestyret der revisor skal uttale seg om følgende: 

a) om årsregnskapet er avlagt i samsvar med lov og forskrift 

b) om registreringen og dokumentasjonen av regnskapsopplysninger er i samsvar med lov og 

forskrift 

c) om årsberetningen inneholder de opplysningene som lov og forskrift krever 

d) om opplysningene om økonomi i årsberetningen stemmer overens med årsregnskapet 

e) om det er avdekket forhold som gir grunn til å tro at årsberetningen ikke gir dekkende 

opplysninger om vesentlige budsjettavvik. 

 

Revisjonsberetningen skal også omfatte andre forhold som revisor mener det er nødvendig å opplyse 

om i henhold til god kommunal revisjonsskikk. 

Videre skal revisjonen utføre forenklet etterlevelseskontroll, der regnskapsrevisor skal se etter om 

kommunens økonomiforvaltning i hovedsak foregår i samsvar med bestemmelser og vedtak. 

Revisor skal, i henhold til standard ISA 3001, utarbeide en overordnet revisjonsstrategi som beskriver 

revisjonens innhold, når den skal utføres og angrepsmåte. I tillegg skal strategien gi veiledning for 

utarbeidelsen av revisjonsplanen.  

 

Planleggingen skal omfatte alle oppdrag, enheter og områder, og bidra til at risikoområder blir avdekket 

så tidlig som mulig og viet nødvendig oppmerksomhet slik at det utføres effektive og rasjonelle 

revisjonshandlinger i tilstrekkelig omfang. Videre skal planleggingen bidra til å sikre de nødvendige 

ressurser og en god oppgavefordeling. 

 

2 Kommunens virksomhet 

Kommunen er forvalter av fellesskapets verdier og driften er regelstyrt og sterkt regulert. Kommunen har 

plikt å følge kommuneloven med tilhørende forskrifter, bokføringsloven samt skatte- og 

avgiftslovgivning. I tillegg kommer særlover som eksempelvis lov om offentlige anskaffelser, 

offentlighetsloven, forvaltningsloven og personvernloven.  

 

Østre Viken kommunerevisjon2 har revidert kommunens regnskap over lang tid, og har opparbeidet seg 

god kunnskap om oppdraget.  

 

 

 

                                                      
1 Planlegging av revisjon av et regnskap 

2 Sammenslåing av selskapene Indre Østfold kommunerevisjon IKS og Østfold kommunerevisjon IKS fra januar 2020. 
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3 Karakteristiske trekk ved oppdraget 

Kommunal virksomhet omfatter mange og ulike typer aktiviteter og involverer mange ulike profesjoner. 

Følgende administrative organisering av Råde kommune for 2021: 

 

Stab økonomi inkluderer regnskap, økonomi, innfordring, kommunal fakturering, innkjøp og lønn. Stab 

kompetanse og utvikling omfatter HR, organisasjonsutvikling, kommunikasjon og servicetorg, 

dokumentsenter, IKT, politisk sekretariat, kvalitetsarbeid, personvern og beredskap.  

 

Per 31.12.2020 er innbyggertallet i Råde kommune 7 568. Kommunen har 447 i budsjetterte årsverk 

ifølge rådmannens årsberetning 2020. Fordeling mellom politisk styring og administrativ styring er 

regulert i kommunens delegeringsreglement.  

 

Kommunen eier en andel i det interkommunale selskapet MOVAR IKS, som forsyner kommunen med 

vann og håndterer avløp og renovasjon. Kommunens eierskap og andeler i andre selskaper 

fremkommer av dokument «Eierskap og strategier» sist vedtatt i 2020. 

 

Driften styres av budsjett som fastsettes av kommunestyret. Den økonomiske rammen fastsettes 

hovedsakelig av staten gjennom skattevedtaket og rammetilskudd. Lønn utgjør hoveddelen av utgiftene 

og har de senere år vært påvirket av stadig økende pensjonsutgifter. 

 

Administrativ rapportering skjer månedlig, mens rapportering til politisk nivå skjer tertialvis til utvalg og 

formannskapet/kommunestyret. 
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4 Risikovurdering og vesentlighet 

Revisjonsstandard ISA 3153 inneholder krav for hvilke handlinger revisor skal utføre for å skaffe seg et 

grunnlag for å identifisere og anslå risikoer for vesentlig feil informasjon i regnskapet. 

 

 Kommunens økonomiske resultater 

Tabellen nedenfor viser utvikling i kommunens økonomi. Tall i minus betyr inntekt/overskudd. 

 

 

I år 2020 vises det et positivt brutto driftsresultat på kr 11 949 548, mens budsjett 2021 viser et negativt 

brutto driftsresultat på kr 1 945 000. 

Sum investeringer i perioden viser en relativt stor nedgang fra 2018 til 2020, mens budsjett for 2021 

viser en stor økning. 

Budsjett for år 2021 er lagt opp til KS, sak 088/20. 

 

 Vurdering av kontrollmiljø og informasjonssystemet 

Kommunen skal ha internkontroll med administrasjonens virksomhet for å sikre at lover og forskrifter 

følges. Dette fremkommer av kommunelovens kapittel 25. Kommunedirektøren er ansvarlig for 

internkontrollen og skal rapportere til kommunestyret om internkontroll og om resultater fra statlig tilsyn 

minst en gang i året.  

 

Råde kommune bruker kvalitetssystemet Kvalitetslosen for den etablerte internkontrollen. Ansvar for 

kvalitetssystemet er plassert ved «Stab kompetanse og utvikling». Det foreligger sentrale skriftlige 

rutiner og reglementer samt egne rutinebeskrivelser for blant annet regnskaps-, lønns- og 

innkjøpsområdet. Kvalitetssystemet er tilgjengelig for ansatte med tilgang. 

 

Overvåking av den interne kontrollen utføres blant annet ved månedsvis avviksrapportering som utføres 

på virksomhetsnivå under ledelse av kommunens internkontroller. Månedsrapporteringen danner 

grunnlag for tertialrapporteringen til politisk miljø.  

 

                                                      
3 Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse av enheten og dens omgivelser. 

Tekst Regnskap            

2018

Regnskap             

2019

Regnskap         

2020

Budsjett        

2021

Driftsinntekter -589 251 022 -603 605 795 -618 258 649 -589 314 302

Driftsutgifter 577 735 992 597 532 605 606 309 101 591 259 302

Brutto driftsresultat -11 515 030 -6 073 190 -11 949 548 1 945 000

Finanstransaksjoner 26 788 055 27 145 329 26 619 636 24 001 000

Netto driftsresultat -8 325 533 -3 822 354 -10 794 689 146 000

Mer-/Mindreforbruk -22 337 812 -8 508 932 0

Sum investeringer 33 037 143 15 358 095 19 684 868 245 514 500

Netto egenkapital (UB 

ekskl kapitalkonto)

85 620 912 99 164 136 114 008 188 budsjetteres 

ikke

Langsiktig gjeld 1 198 755 039 1 213 061 774 1 182 934 781 budsjetteres 

ikke

Hvorav pensj.forpl.utgjør 617 649 270 644 991 205 622 994 141 budsjetteres 

ikke
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Kommunen har et stort spekter med elektroniske informasjonssystemer. Kommunen har egen IT-

avdeling med en rullerende strategiplan som utarbeides for en fireårsperiode om gangen. IKT-

strategiplanen beskriver hvordan Råde kommune skal utnytte informasjons- og 

kommunikasjonsteknologi (IKT) for å støtte opp om, og bidra til å realisere kommunens målsettinger. I 

tillegg har kommunen et etablert IKT reglement med regelverk for bruk av pc, datasikkerhet samt bruk 

av e-post og internett. 

 

Det brukes i hovedsak kjente og godt innarbeidede systemer på økonomisiden. Det ligger en etablert 

driftsorganisasjon bak IT-systemene.  

 

 Vesentlighet 

Regnskapsrevisjonen har som utgangspunkt å forhindre at regnskapet inneholder vesentlige feil. Før 

gjennomføringen av revisjonen må vi derfor gjøre oss opp en mening om hva som er en vesentlig feil. 

Vesentlighetsgrensen (ISA 320/ISA 450) vi kommer fram til er blant de faktorer som bestemmer 

omfanget av revisjonen. Foreligger det feil i regnskapet som har resultateffekt, skal disse vurderes opp 

mot en slik vesentlighetsgrense. Deretter må det vurderes om regnskapet kan godkjennes. 

 

«En feil er vesentlig dersom brukerne av regnskapet hadde tatt en annen beslutning dersom feilen ikke 

hadde vært der» (DnR)4. 

 

Vesentlighetsgrensen fastsettes med utgangspunkt i ett eller flere referanseverdier i regnskapet som 

antas å ha betydning for brukerne av regnskapet. I denne forbindelse benytter revisjonen også et 

profesjonelt skjønn i hvert enkelt tilfelle.  

 

En generell tommelfingerregel er at på oppdrag med lav toleransegrense for feil, settes en lav 

vesentlighetsgrense, noe som igjen tilsier at mer revisjonsarbeid må gjøres for at regnskapet kan 

godkjennes. Motsatt, oppdrag der en høyere toleransegrense kan aksepteres, tilsier at omfanget av 

revisjonsarbeidet kan reduseres. 

 

Vesentlighetsgrense er beregnet på grunnlag av avlagt regnskap 2020 og budsjett 2021.  

 

 Angrepsvinkel 

Revisjonen er avhengig av at kommunen selv har en tilfredsstillende intern kontroll for både inntekter og 

utgifter, eiendeler og gjeld for å kunne avgi en kvalifisert uttalelse om regnskapet. Rutiner kartlegges på 

hvert område og kontrollene i rutinene skal testes i en treårsperiode. Test av kontroller utføres i henhold 

til en rotasjonsplan. Vi bruker også revisjonsbevis som er innhentet ved tidligere test av kontroller 

gjennom såkalt rullering.  

 

I tillegg vil revisor utføre substanskontroller som for eksempel analyser, bilagskontroll og kontroll av 

finanstransaksjoner. Detaljkontroller gjennomføres gjennom året og ved årsoppgjøret. 

Avstemmingskontroller foretas i årsoppgjøret på samtlige områder. 

 

Revisjonen har tilgang til kommunens digitale regnskap og øvrig dokumentasjon.  
 

                                                      
4 Den norske Revisorforening 

32



Østre Viken Kommunerevisjon IKS 

OVERORDNET REVISJONSSTRATEGI 

 

/7 

 Områdevurdering 

Lønn 

I 2020 utgjorde lønn (inkl. sosiale utg.) 61 % av kommunens utgifter og omfatter en stor mengde 

transaksjoner. Kommunen har gode rutiner og et veletablert lønnssystem som sikrer riktig utbetaling og 

innberetning. Området er komplekst og bl.a. bokføring av pensjonsutgifter er krevende.   

 

Innkjøp 

Kommunens regnskap inneholder mange transaksjoner som gjelder innkjøp av varer og tjenester. 

Elektronisk fakturahåndtering (skanning) bidrar til en kontrollerbar behandling i forhold til godkjenning 

(tilhørighet), fullstendighet, periodisering og riktig beløp. Under innkjøp faller også tilskudd til private 

barnehager som er en vesentlig post i regnskapet men attesteres adskilt. 

 

Driftsmidler 

Anskaffelser ved investeringer skal håndteres ifølge samme bestemmelser som øvrige innkjøp (se 

ovenfor) samt lov om offentlige anskaffelser. Regnskapsføring i investeringsregnskapet avgrenses mot 

driftsregnskapet etter særskilte bestemmelser5.  

 

Kommunen har etablert internkontroll ved dobbel signatur samt en overordnet kontroll av bilag før 

overføring til regnskapet effektueres («kontrollsteget»). Løpende stikkprøve-kontroller foretas jevnlig ved 

bilagskontroll og erfaringene viser at det er få regnskapstekniske feil. I tillegg har kommunen bestemt at 

samtlige fakturaer som gjelder investeringer skal anvises/godkjennes av økonomisjef. 

  

Revisjonen skal kontrollere og rapportere til kontrollutvalget på regnskapsavsluttede prosjekter med en 

total utgift som overstiger kr 6 mill. Dette vil utføres som attestasjonsoppdrag.  

 

Finans 

Kommunen har et vedtatt finansreglement med tilhørende administrativ rutine. Låneopptak er styrt 

arbeidsdeling, budsjettvedtak og gjeldende finansreglement. Det rapporteres til politisk nivå sammen 

med tertialrapportering. Startlånordningen (utlån) håndteres i eget undersystem til Visma og avstemmes 

jevnlig av kommunen.  

 

Overføringer 

Kommunens hovedinntekt kommer fra skatt og rammetilskudd, men dette er forutsigbare inntekter og 

kan følges opp ved analyse. Eiendomsskatt er en overføringsinntekt som utfaktureres sammen med 

kommunale gebyrer. Kommunens håndtering av sykelønnsrefusjon preges av dokumentert 

internkontroll. En stor del av overføringsutgiftene er økonomisk sosialhjelp (bidrag og lån). 

 

Under overføringsområdet faller også refusjonsordning for ressurskrevende tjenester som er en 

vesentlig inntektspost i regnskapet. Refusjonsordningen attesteres og kontrolleres særskilt. I tillegg får 

revisjonen i løpet av året svært mange prosjektregnskap til revisjon, hvorav de fleste er knyttet til 

tilskudd (overføringer).  

. 

Salg 

Det aller meste av salgsinntektene håndteres gjennom fakturasystemet, og det er viktig at kommunen 

har en etablert internkontroll som bekrefter fullstendighet i inntektene.  

                                                      
5 Standard KRS nr 4 fastsatt av forening for god kommunal regnskapsskikk. 
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I tillegg finnes et antall mindre kontantsalgskasser i kommunen. Omsetningen derfra er ubetydelig i et 

vesentlighets-perspektiv, men må vurderes i et mislighetsperspektiv.  

 

I salgsområdet inngår også håndtering av kommunens selvkostområder. Kommunen benytter ekstern 

ekspertise på selvkostområdet som etter vår mening bidrar til at risikoen for vesentlige feil i kommunens 

selvkostavregninger reduseres. 

 

Likvid 

Området er regulert av formelle disposisjonsmyndigheter i gjeldende bankavtale. Kommunen har 

etablert og dokumentert internkontroll på bankavstemming, remittering og utbetaling til privatpersoner 

(øk.sosialhjelp). Kommunens håndtering preges av dokumentasjon og arbeidsdeling.  

 

Kommunen har noen kontantsalgskasser, og det knytter seg alltid en viss grad av mislighetsrisiko til 

likvider. Kommunens internkontroll fungerer i praksis.  

 

Merverdiavgift 

Området inkluderer både ordinær merverdiavgift ved kommunens salg og innkjøp av varer og tjenester i 

henhold til merverdiavgiftsloven, samt kommunens kompensasjon av inngående merverdiavgift i 

henhold til egen lov og forskrift om dette. Lover og forskrifter rundt dette er komplekst og våre faktura-

kontroller har vist at kommunen gjør en del feil.  

 

Kommunen har en oversikt, med pliktig dokumentasjon, over tilrettelagte boliger der de krever 

kompensasjon for utgiftsført mva. Videre gjennomgår kommunen jevnlig bygg for eventuelle endringer 

som krever behov for justering.  

 

Områdeovergripende 

Kommunens rapportering til politisk miljø, budsjett, budsjettendringer, sentral håndtering av IKT samt 

selve regnskapsavslutningen er noen av det som revisjonen kontrollerer under områdeovergripende.  

Tidligere tester viser at kommunen har etablert og fungerende internkontroll på avviksrapportering, 

budsjettendringer og tilgangskontroller innenfor IKT. Regnskapsavslutningen preges av spesielle 

føringer med vesentlige beløp, men erfaringen viser at det er få feil og påpekte feil korrigeres.  

 

 

5 Fokusområder 

 stopp av lønn 

 merverdiavgift 

 kommunale gebyrer og eiendomsskatt 

 bidrag og lån 

 budsjett  
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6 Gjennomføring og ressurser 

Revisjonsperioden strekker seg fra mai til april året etterpå. Nedenstående tabell viser fasene i 

revisjonsprosessen.  

 

Regnskapsrevisjon 

    mai juni juli aug sep okt nov des jan feb mar apr 

1. Planlegging                         

2. Kartlegging, testing av kontroller                         

3. Substanshandlinger                         

4. Årsoppgjørsrevisjon                         

5. Attestasjoner                         

 

Revisjonsteamet består av: 

 Inger Marie Karlsen-Moum, oppdragsansvarlig revisor 

 Olga Bronzova, utøvende revisor/kontaktperson 

 

 

 

 

Østre Viken Kommunerevisjon IKS 

Rolvsøy 7.9.2021 

 

 

 

 

 

 

Inger Marie Karlsen-Moum 

oppdragsansvarlig revisor 

(sign.) 

Olga Bronzova 

Revisor (sign.) 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/125 
Dokumentnr.: 21 
Løpenr.: 146652/2021 
Klassering: 3017-192 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Råde 27.09.2021 21/26 

 

Forslag til budsjett for kontrollarbeidet 2022 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Budsjett for kontrollarbeidet for 2022 med en kostnadsramme på kr. 1 447 120.-, 
godkjennes 
 

2. Budsjett for kontrollarbeidet for 2022 oversendes ordfører for videre politisk behandling 
etter § 2 i ”Forskrift om kontrollutvalg og revisjon” 

 
Fredrikstad, 14.09.2021 
 
 
 

Vedlegg 
1. Forslag og sammenstilling av samlet budsjettoppsett for kontrollarbeidet for 2022 for 

Råde kommune. 
2. Østfold kontrollutvalgssekretariat KOF – tilskudd 2022 
3. Østre Viken Kommunerevisjon IKS: Budsjett for Råde kommune - 2022, datert 03.09 

2021  
4. Østre Viken Kommunerevisjon IKS: Samlet budsjett 2022 og økonomiplan 2022 – 2024 

for Østre Viken Kommunerevisjon IKS, datert 16.06 2021 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
 Forskrift om kontrollutvalg og revisjon - FOR-2019-06-17-904 
 Reglement for godtgjørelse til folkevalgte for Råde kommune 

 

Saksopplysninger 
I henhold til nye forskrift om kontrollutvalg og revisjon (ikrafttredelse fra konstituerende møte 
ved oppstart av valgperioden 2019 – 2023) nærmere bestemt § 2, «Kontrollutvalgets rolle i 
fastsettelsen av budsjettet for kontrollarbeidet», skal kontrollutvalget utarbeide forslag til 
budsjett for kontrollarbeidet i kommunen. I kontrollutvalgets forslag til budsjettramme skal 
kontrollutvalgets egen drift, kjøp av sekretariats- og revisjonstjenesten innarbeides. 
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Vurdering 
Kontrollutvalgets godtgjørelser og driftsutgifter 
Til kontrollutvalgets egen drift er det innarbeidet godtgjørelse til leder og møtegodtgjørelse til 
øvrige medlemmer i tråd med reglement for godtgjørelse til folkevalgte for Råde kommune.   
Budsjettforslaget til kontrollutvalgets egen drift bygger på en normal møteaktivitet på fem 
møter i 2022. I forslaget er det foreslått følgende: 

 kr. 18 000.- til kurs/opplæring,  
 kr.   7 500.- til medlemskontingent (Forum for kontroll og tilsyn) 
 kr.   2 000.- til skyss og kostgodtgjørelse.  

  

 
Budsjettforslaget for kontrollutvalget 2022 utgjør samlet kr.130 500.-, som er en økning på 
3,0 % sammenlignet med 2021.(se vedlegg 1.) 
 
Østfold kontrollutvalgssekretariat 
I henhold til samarbeidsavtalen som er vedtatt i samtlige eierkommuner, skal 
representantskapet behandle og vedta budsjett og økonomiplan for oppgavefellesskapet. 
Representantskapet har i møte den 27. august 2021 vedtatt budsjettet for 2022. I henhold til 
budsjettvedtaket og selskapets vedtekter (fordelingsnøkkel) vil Råde kommune sin 
tilskuddsandel utgjøre kr. 298 120.- for 2022. Sekretariatets budsjett medfører en 
kostnadsøkning på 2,8 % sammenlignet med budsjett for 2021. (se vedlegg 2.) 
 
Østre Viken Kommunerevisjon IKS  
For interkommunale selskaper (IKS) som Østre Viken kommunerevisjon er organisert som, 
er det selskapets representantskap som endelig vedtar budsjettet (jf lov om interkommunale 
selskaper § 18).  
 
Styret og representantskapet i Østre Viken kommunerevisjon IKS har avholdt sine 
budsjettmøter i henholdsvis 22. juni og 20. august 2021. For budsjettåret 2022 er Råde 
kommunes andel beregnet og vedtatt til kr. 1 018 500.-. Budsjettandelen medfører en 
reduksjon på 6,2 % i honorarsatsene fra 2021 til 2022.  
Sekretariatet viser for øvrig til revisjonens kommentarer til budsjettforutsetningene i vedlegg 
3 og 4.   
 
Samlet ramme til budsjettforslaget for kontrollarbeidet 2022 
 Kontrollutvalget:    kr.    130 500.- 
 Østfold kontrollutvalgssekretariat KOF: kr.    298 120.- 
 Østre Viken kommunerevisjon IKS kr  1 018 500.- 
      Samlet Sum:     kr. 1 447 120.- 
 
Samlet ramme til budsjettforslaget for kontrollarbeidet 2022 innebærer en reduksjon på 3,7 
% i forhold til forslag til kostnadsramme for 2021. 
 
Sekretariatet anbefaler derfor at kontrollutvalget godkjenner forslaget til budsjett for 
kontrollarbeid for 2022. Budsjettforslaget oversendes ordfører for videre politisk behandling 
etter § 2 i ”Forskrift om kontrollutvalg og revisjon”. 
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Vedlegg 1
Råde kommune

Budsjett for kontrollarbeidet 2022

Kontrollutvalget Forslag 2022 Budsjett 2021 Endring i % Regnskap 2020 Merknader
Godtgjørelelse leder kr  48 500,00 kr  47 500,00 5 % av ordføres lønn/godtgjøring
Møtegodtgjørelse medlemmer kr  41 000,00 kr  40 000,00 kr  64 629,00 2 promille av ordføres lønn/godtgjøring per møte
Telefongodtgjørelse kr  1 000,00 kr  1 000,00 kr. 200.- per kvartal til leder
Tapt Arbeidsfortjeneste kr  - kr  -
Arbeidsgiveravgift kr  12 500,00 kr  12 200,00 kr  9 113,00 14,1% av godtgjørelsen
Sum lønn kr  103 000,00 kr  100 700,00 kr  73 742,00

Representasjon/servering
Kurs/opplæring og kontorutg. kr  18 000,00 kr  17 000,00 kr  7 412,00
Skyss og kostgodtgjørelse kr  2 000,00 kr  2 000,00
Forum for kontroll og tilsyn kr  7 500,00 kr  7 000,00 kr  7 000,00 Kontingent

Sum driftsutgifter kr  27 500,00 kr  26 000,00 kr  7 000,00
Samlet sum Kontrollutvalget kr  130 500,00 kr  126 700,00 3,0 kr  80 742,00#DIV/0!
Kjøp av sekretariattjenester (ØKUS) kr  298 120,00 kr  290 000,00 2,8 kr  284 000,00 Kommunens andel av ØKUS samlede budsjett

Kjøp av revisjonstjenester (ØVKR) kr  1 018 500,00 kr  1 086 300,00 (6,2) kr  926 900,00 kommunens andel av ØKR samlede budsjett

Sum for hele kontroll- og tilsyn kr  1 447 120,00 kr  1 503 000,00 (3,7) kr  1 291 642,00 Inkluderer KU, ØKR og ØKUS
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Vedlegg 2

Østfold kontrollutvalgssekretariat KOF- budsjett 2022

1/3 per kommune
 (fast beløp) Stipulert forbruk Sum

Fredrikstad kr  124 622,00 kr  420 218,00 kr  544 840,00
Sarpsborg kr  124 622,00 kr  317 418,00 kr  442 040,00
Moss kr  124 622,00 kr  384 238,00 kr  508 860,00
Halden kr  124 622,00 kr  215 132,00 kr  339 754,00
Råde kr  124 622,00 kr  173 498,00 kr  298 120,00
Hvaler kr  124 622,00 kr  173 498,00 kr  298 120,00
Indre Østfold kr  124 622,00 kr  384 238,00 kr  508 860,00
Rakkestad kr  124 622,00 kr  173 498,00 kr  298 120,00
Våler kr  124 622,00 kr  173 498,00 kr  298 120,00
Marker kr  124 622,00 kr  152 938,00 kr  277 560,00
Skiptvet kr  124 622,00 kr  173 498,00 kr  298 120,00
SUM kr  1 370 842,00 kr  2 741 672,00 kr  4 112 514,00

Budsjettet for 2022 skal gå i balanse og kostnadene fordeles på eierkommunene etter en 
fastsatt fordelingsnøkkel.
Tilskudd fra kommunene fremkommer slik at kostnadene fordeles som følger:

-          1/3 av kostnadene fordeles likt kommunene imellom (fast beløp)
-          2/3 av kostnadene fordeles etter medgått tid.

Vedrørende fordelingsprinsippet  vises det til kommunestyrenes behandling av samarbeidets opprettelse, 
og til samarbeidets vedtekter (§ 5).
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Vedrørende fordelingsprinsippet  vises det til kommunestyrenes behandling av samarbeidets opprettelse, 
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Budsjett 2022 
 

Råde kommune 
- Basert på vedlagt budsjett for selskapet 

- Vedtatt i Øvkrs styre, 22.06.2021 
- Vedtatt i Øvkrs representantskap, 

20.08.2021 
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BUDSJETT 2022 – RÅDE KOMMUNE 

Administrasjonen har utarbeidet forslag til budsjett for Østre Viken kommunerevisjon IKS (Øvkr).  
Budsjettet ble behandlet i styremøte 22.06.2021 og vedtatt i representantskapet 20.08.2021, Sak 
9/21 - Budsjett 2022 og handlingsplan 2022-2025. 
 
Vedtak:  
Drifts- og investeringsbudsjett for 2022, samt økonomiplan for årene 2022 -2025, vedtas. 
 
Etter selskapsavtalen skal Øvkr utføre eierkommunenes lovpålagte revisjonsoppgaver. 
Selskapsavtalens punkt 2 har følgende bestemmelse: 
 
 «Deltakerkommuner betaler sin andel av pensjonspremien det enkelte år. Andelen beregnes etter 
folketall. For øvrig fakturerer selskapet for leverte tjenester til den enkelte kommune ut fra reelt 
medgåtte ressurser på det enkelte oppdrag». 
 
I budsjettet er pensjonskostnader inkludert i timeprisen, men ved fakturering vil de enkelte 
kommunenes pensjonskostnader synliggjøres. Budsjettert pensjonskostnad for Råde kommune, 
fordelt på grunnlag av eierandel (2,50%), er kr 59 131. 
 
Grunnleggende forutsetninger for budsjetteringen er: 

 Revisjonen skal ha nødvendig størrelse, og faglig kompetanse, til å dekke eiernes normale 
behov for revisjonstjenester. 

 Kompetansen skal vedlikeholdes i samsvar med lov og avtaler, og spesialiseres i forhold til de 
særlige krav som stilles til kommunal sektor. 

 Virksomheten skal drives sparsommelig og til selvkost. 
 
Budsjettet for 2022 viser en samlet overføring fra deltakerkommunene på kr 19 910 000. Det er en 
liten reduksjon fra budsjett 2021. Det er også budsjettert med andre inntekter på kr 1 400 000 som 
skal faktureres særskilt, og inngår i «Salgsinntekter» og «Andre driftsinntekter» i budsjettskjemaet 
(samlet budsjett vedtatt av styre og representantskapet). 
 
Reduksjonen i overføringer fra deltakerkommunene har grunnlag i: 

 reduksjon eller uendret antall timer for regnskapsrevisjon i enkelte store kommuner grunnet  
effektivisering av revisjonshandlinger. Det er en betydelig reduksjon i antall arbeidstimer 
tross nye revisjonsoppgaver. 

 økning av forvaltningstimer i enkelte mindre kommuner (fra tidligere Indre Østfold 
kommunerevisjon IKS). Kommunene hadde en annen finansieringsmodell tidligere, og 
forvaltningstimer var noe underbudsjettert.  

 
Det er budsjettert med bruk av fond med kr 736 541. 
 
Kommunens andel av samlet overføring fra kommuner:  
Råde kommune Budsjett 2022 Budsjett 2021 Budsjett 2020 Budsjett 2019 
Samlet overføring fra kommunen      1 018 500        1 086 300          926 400 932 090 
for regnskap og forvaltningsrevisjon 

    

Regnskapsrevisjon inkluderer: 
   

 

kommuneregnskap, attestasjoner     

fellesråd, menigheter, legater m.m     

henvendelser, etterlevelsesrevisjon 
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Råde kommune -oversikt timer forvaltning  Antall  
Forvaltningsrevisjoner               300  
Eierskapskapskontroll                 60  
Oppfølgingsrapporter                 60  
Administrasjon                 30  

Sum timer                450  

 

 Planlagt timeforbruk:  

 For forvaltningsrevisjon er det planlagt litt mindre timer enn for budsjett 2021 grunnet  
kommunestyrevedtak om å ikke øke budsjett for forvaltningsrevisjoner.  

 For regnskapsrevisjon vurderes timeforbruket årlig og er tilpasset kommunens behov og en 
betryggende revisjon.  

 
Dersom Øvkr får andre inntekter i løpet av året, uten å måtte øke bemanningen, vil inntekten 
fremkomme som et positivt resultat ved årets slutt.  Årets resultat er det representantskapet 
(ordførere) som vedtar hvordan skal disponeres. 
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Rolvsøy 
16.06.2021 

 

    

Budsjett 2022 
 

Økonomiplan 2022-2025 
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1 BUDSJETTPROSESSEN 

Kontrollutvalgets budsjett 
Iht §2 i Forskrift om kontrollutvalg og revisjon, skal kontrollutvalget utarbeide forslag til budsjett for 
kontroll i kommunen. Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjettet etter kommuneloven § 14-3 
tredje ledd til kommunestyret. Østfold kontrollutvalgssekretariat utarbeider forslag til budsjett for 
kontrollutvalgene som inkluderer revisjonens, sekretariatets og kontrollutvalgets kostnader. Disse 
blir behandlet i de respektive kontrollutvalgene i første møte over sommeren. 
 
 
Østre Viken kommunerevisjon (Øvkr) budsjett 
Iht Lov om interkommunale selskaper §18 er det representantskapet som vedtar selskapets budsjett, 
etter innstilling fra styret. Det samsvarer med §2 i Forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og 
årsberetning for interkommunale selskaper. Årsbudsjettet skal gi et realistisk bilde av virksomheten. 
 
Budsjettet er innarbeidet i obligatorisk budsjettskjema for hhv. drift- og investering og viser samlet 
overføring fra eierkommunene samt andre inntekter. 
 
 
Budsjetteringsmodellen 
Østre Viken kommunerevisjon er et sammenslått selskap, fra 01.01.2020, som består av tidligere 
Østfold kommunerevisjon og Indre Østfold kommunerevisjon. Disse selskapene hadde ulik 
finansieringsmodell. 
 

Selskapsavtalen, har i pkt. 2, en bestemmelse om at «Deltakerkommuner betaler sin andel av 
pensjonspremien det enkelte år. Andelen beregnes etter folketall. For øvrig fakturerer selskapet for 
leverte tjenester til den enkelte kommune ut fra reelt medgåtte ressurser på det enkelte oppdrag. 
Selskapet skal operere med en timesats som gjør at selskapet over tid ikke er egnet til å gå med 
overskudd (selvkostprinsipp)». Dette er ivaretatt i budsjettet. 

 
I budsjett for de enkelte kommuner vil timer for revisjon av kommuneregnskapet og timer til 
forvaltningsrevisjon samt eierskapskontroll synliggjøres slik at omfanget blir tydelig. Behovet for 
spesifikasjon av timeforbruket har sammenheng med fokuset på utgiftsnivået på de samlede 
regnskapsrevisjonstjenestene. 
 
Planlagte timer fastsettes som i tidligere år ut fra revisors skjønn for å sikre 
betryggende revisjon. Det er hensyntatt ytterligere reduksjon av utgifter, inntekter, effektivisering 
samt endringer i kommuneloven som krever flere revisjonshandlinger. 
 

2 BUDSJETTFORUTSETNINGER 

Selvkost 
Øvkr driftes etter selvkostprinsippet. Det betyr at utgifter, i samsvar med budsjett, skal dekkes inn av 
deltakerkommunene. Det er to hovedposter på utgiftssiden: Lønn og sosiale utgifter (87%) og kjøp av 
varer og tjenester (13%).  
 
Øvkr har ikke som formål å gå med overskudd. Dersom Øvkr i løpet av året har ledige ressurser og får 
mulighet til å påta seg tilleggsoppdrag kan det gi et positivt regnskapsmessig resultat. Det er 
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representantskapet som ved godkjenning av årsregnskapet, disponerer eventuelle ekstra inntekter 
som enten kan avsettes til Øvkrs frie fond eller tilbakebetales til eierkommunene. 
 
Normal drift 
Forutsetningen for budsjettet er normal drift. Øvkr har en detaljert oppfølging av påløpte timer. 
Tilleggsoppgaver utover ordinære revisjonshandlinger som kommunen har bestilt eller er varslet om, 
kan bli tilleggsfakturert hvis det går ut over planlagt timebudsjett. 
 
Revisjonsfaglig 
Ledelse og medarbeidere arbeider kontinuerlig med forbedringer og videreutvikling av 
tjenestespekteret, både for forvaltnings- og regnskapsrevisjon, og i egen administrasjon. 
Medarbeiderne i Øvkr har alle relevant høyere utdanning, gjennomfører årlig lovpålagt faglig 
etterutdanning og har bred revisjonserfaring. Også i 2022 vil vi ha fokus på flere 
samarbeidsprosjekter mellom forvaltnings- og regnskaps seksjonen. Kompetansen i seksjonene 
utfyller hverandre og samarbeidet vil ytterligere heve kvaliteten på de samlede tjenestene. 
 
Vi bruker analyseverktøyet Idea, innenfor både regnskaps- og forvaltningsrevisjon. 
Forventningene til verktøyet har innfridd både ift presisjon og datamengder som kan analyseres 
automatisert og effektivt.  
 
Øvkr deltar også i NKRF (Norges kommunerevisorforbund) nettverksgruppe som har fokus på 
konkrete digitaliseringsoppgaver. NKRF har på vegne av medlemmene også et arbeid gående med 
digitalisering av revisjonstjenestene. ØVKR er aktive i NKRF fagfora. 
 
Sikre et stabilt fagmiljø 
For deltakerkommunene sikrer forannevnte en betryggende revisjon, gjennom et interkommunalt 
revisjonsselskap, som har revisjon av kommuner som sitt spesialfelt. At deltakerkommunene 
opprettholder Øvkr som førstevalget for revisjonstjenestene er en sterk 
bidragsyter til et trygt og forutsigbart arbeidsmiljø - noe alle ansatte verdsetter høyt. 
 

3 BUDSJETTSKJEMA 

 

BUDSJETT 2022 - DRIFT   

  Budsjett 2022   Budsjett 2021  

Driftsinntekter   

Salgsinntekter                    1 384 750                    1 345 750  

Refusjoner                       420 000                       380 000  

Refusjoner, stat mva kompensasjon                       530 000                       501 000  

Overføringer fra kommuner                 19 910 000                  20 024 550  

Andre driftsinntekter   

Sum driftsinntekter                 22 244 750                  22 251 300  

   

Driftsutgifter   

Lønn inkl. sosiale utgifter                 19 263 291                  19 555 829  

Kjøp av varer og tjenester                    3 113 000                    3 056 360  

Overføringer   

Kalkulatoriske avskrivninger   

Andre driftsutgifter, mva kompensasjon                       530 000                       501 000  
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Sum driftsutgifter                 22 906 291                  23 113 189  

Driftsresultat                     (661 541)                     (861 889) 

   

Finansposter   

Renteinntekter                         75 000                          35 000  

Renteutgifter   

Avdrag på lån   

Mottatte avdrag på lån   

Netto finansinntekter/- utgifter                         75 000                          35 000  

   

Motpost kalkulatoriske avskrivninger   

Ordinært resultat                     (586 541)                     (826 889) 

   

Interne finansieringstransaksjoner   

Avsatt til dekning fra tidligere år (undersk)  
Avsatt til disposisjonsfond   

Avsatt til bundne driftsfond   

Bruk av udisponert fra tidl. år (overskudd)  
Bruk av disposisjonsfond                       736 541                       936 889  

Bruk av bundne driftsfond   

Overført til investeringsregnskapet                       150 000                       110 000  

Sum avsetninger                     (586 541)                     (826 889) 

   

Regnskapsmessig resultat                                   -                                     -    

 
 

BUDSJETT 2022 - INVESTERING   

  Budsjett 2022   Budsjett 2021  

Investeringer   
Investeringer i varige driftsmidler   
Utlån   
Kjøp av aksjer og andeler                150 000             110 000  

Sum investeringer                150 000             110 000  

   
Finansiering   
Bruk av lån   
Salg av fast eiendom   
Tilskudd og refusjon vedr. investeringer   
Kompensasjon for merverdiavgift   
Mottatte avdrag på utlån   
Salg av aksjer og andeler   
Bidrag fra årets driftsbudsjett                150 000             110 000  

Netto avsetninger   
Sum finansiering                150 000             110 000  
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4 ØKONOMIPLAN 2022-2025 

Forutsetningen for planen er at Øvkr leverer revisjon til alle deltakerkommunene som i dag, og at 
overføringsinntekter fra enkelte eierkommuner blir redusert. Dette gjøres ved at selskapet skal 
effektivisere driften ved utvikling av revisjonsmetodikken, samt reduksjon av driftsutgifter. 
Det er imidlertid en liten økning på kommuner hvor det historisk sett har vært noe urealistisk 
budsjettering på forvaltningsrevisjoner.  
 
Driftsresultat  Budsjett 2022   Plan 2023   Plan 2024   Plan 2025  

Overføring fra eierkommuner           19 910 000     19 780 000     19 720 000     19 720 000  

Andre inntekter              2 334 750       2 550 000       2 750 000       2 750 000  

Sum inntekter           22 244 750     22 330 000     22 470 000     22 470 000  

Lønn og sosiale utgifter           19 263 291     19 320 000     19 520 000     19 520 000  

Kjøp av varer og tjenester             3 113 000       2 850 000       2 750 000       2 750 000  

Andre driftsutgifter                 530 000           560 000           455 000           455 000  

Sum driftsutgifter           22 906 291     22 730 000     22 725 000     22 725 000  

Driftsresultat -              661 541  -       400 000  -       255 000  -       255 000  

Finansposter                   35 000             35 000             32 000             32 000  

Ordinært resultat -              626 541  -       365 000  -       223 000  -       223 000  

Interne finansieringstransaksjoner                626 541           365 000           223 000           223 000  

Regnskapsmessig resultat                            -                        -                        -                        -    
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/124 
Dokumentnr.: 39 
Løpenr.: 175755/2021 
Klassering: 3017-191 
Saksbehandler: Caroline Klæboe Roos 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Råde 27.09.2021 21/27 

 

Referater og meldinger 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering 

 
Fredrikstad, 09.08.2021 
 
 

Vedlegg 
1. Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 07.06.2021 
2. Saksprotokoll fra kommunestyrets møte den 17.06.2021, sak 025/21 Årsregnskap 

2020 – Råde kommune 
3. Mattilsynet - Rapport med veiledning etter gjennomgang av opplysninger om 

drikkevannsbasseng 30.06.2021 
4. Reglement for organisering av politiske møter og saksbehandling i folkevalgte 

organer, gjelder fra 17.06.2021 
5. Reglement for organisering av politiske møter og saksbehandling i folkevalgte 

organer, sakspapirer 17.06.2021 
6. Uttalelse fra rådene til «Reglement for organisering av politiske møter og 

saksbehandling i folkevalgte organer» 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen 
 

Saksopplysninger 
Vedlegg 1: Protokoll fra kontrollutvalgets møte 10.05.2021 ligger vedlagt til orientering. 
 
Vedlegg 2: Kommunestyret behandlet den 17.06.2021 «Årsregnskap 2020 – Råde 
kommune». Formannskapets innstilling med Rafshols (H) omforente tilleggsforslag ble 
enstemmig vedtatt. Til orientering. 
 
Vedlegg 3: Mattilsynet - Rapport med veiledning etter gjennomgang av opplysninger om 
Drikkevannsbasseng 30.06.2021, ligger vedlagt til orientering. 
 
Vedlegg 4 til 6: Kommunestyret har vedtatt nytt reglement for organisering av politiske møter 
og saksbehandling i folkevalgte organer. Til orientering. 
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Vurdering 
Sekretariatet vurderer at kontrollutvalget kan ta referater og meldinger til orientering. 
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Møteprotokoll 
Kontrollutvalget Råde 
 
 
 
Møtedato: 07.06.2021,  
Tidspunkt: fra kl. 17:30 til kl. 18:50 
Møtested: Rådhuset, møterom kommunestyresalen 
Fra – til saksnr.: 21/14 – 21/19   

 
Frammøteliste: 

Medlemmer Møtt Varamedlemmer 

Kjell A Løkke, leder (A) X  

Terje Beck, nestleder (H) X 
 

Rikke Cassandra Maske (MDG) Forfall  

Jarle Tranøy (A) X  

Lillian Elvestad (SP) Meldt forfall Åse Marie Rusaanes 

 
Antall stemmeberettigede fremmøtte 4 av 5. 
 
Møtende fra sekretariatet: Daglig leder Anita Dahl Aannerød og rådgiver Bjørn Gulbrandsen 
Møtende fra revisjonen: Konst. leder av forvaltningsrevisjon Casper Støten og 
regnskapsrevisor Inger Marie Karlsen-Moum (sak 21/16),  
 
Administrasjon: Ingen 
 
 
 
 
 

…………………….  ……………………. 
Kjell A Løkke, leder  Terje Beck, nestleder 
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Saksliste 
 
PS 21/14 Godkjenning av innkalling og saksliste  

PS 21/15 Valg av representant til å signere protokoll  

PS 21/16 Etterlevelseskontroll - Revisors attestasjonsuttalelse  

PS 21/17 Workshop i forbindelse med risiko- og vesentlighetsvurderinger  

PS 21/18 Møteplan 2. halvår 2021  

PS 21/19 Referater og meldinger  

 
 

PS 21/14 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
  

Innkalling og saksliste godkjennes 

Kontrollutvalget Rådes behandling 07.06.2021: 

Ingen merknader til innkallingen eller sakslisten 

Kontrollutvalget Rådes vedtak 07.06.2021: 

Innkalling og sakslisten godkjennes. 

 
 
PS 21/15 Valg av representant til å signere protokoll 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
  

Til å signere protokollen sammen med leder av utvalget, velges….. 

Kontrollutvalget Rådes behandling 07.06.2021: 

Terje Beck ble foreslått og enstemmig valgt 

Kontrollutvalget Rådes vedtak 07.06.2021: 

1 Til å signere protokollen sammen med leder av utvalget, velges Terje Beck 
 
 

PS 21/16 Etterlevelseskontroll - Revisors attestasjonsuttalelse 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget tar kontroll med etterlevelsen av «Budsjettvedtak – Overholdelse av 
regelverk og egne rutiner for budsjettering og budsjettjusteringer», til orientering. 
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Kontrollutvalget Rådes behandling 07.06.2021: 

Revisor orienterte om kontrollpunktene i etterlevelseskontrollen. Innstilligen ble enstemmig 
vedtatt. 

Kontrollutvalget Rådes vedtak 07.06.2021: 

1. Kontrollutvalget tar kontroll med etterlevelsen av «Budsjettvedtak – Overholdelse av 
regelverk og egne rutiner for budsjettering og budsjettjusteringer», til orientering. 

 
 

PS 21/17 Workshop i forbindelse med risiko- og 
vesentlighetsvurderinger 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Saken legges frem uten forslag til innstilling fra sekretariatet. 

Kontrollutvalget Rådes behandling 07.06.2021: 

Kontrollutvalget drøftet følgende områder i sin workshop: 

 Blir Stortingsmelding nr. 15 i 2017 og 2018 Leve hele livet overholdt? 

 Koronapandemien - hvordan har kommunen håndtert dette? Hvordan har personer 

med utenlandsk opprinnelse blitt ivaretatt og gitt nødvendig informasjon. 

 Konsekvenser ved koronapandemien for eldre og unge herunder psykisk helse, 

tannhelse, ernæring for eldre.  

 Beskyttelse av ansatte ved fysiske overgrep 

 Oppfølging av politiske vedtak 

 Informasjon fra kommunen – via kommunens hjemmeside, får alle nok kunnskap 

uansett språk 

 Ulovlighetsoppfølging generelt, spesielt i strandsonen 

Kontrollutvalget ønsker å invitere kommunedirektør og kommunalsjefer, så de kan komme 
med innspill og informasjon til kontrollutvalget før utvalget vedtar plan for forvaltningsrevisjon. 

Kontrollutvalget Rådes vedtak 07.06.2021: 

Kontrollutvalget drøftet saken og kom med innspill til risiko- og vesentlighetsvurderingen. 
 

 
PS 21/18 Møteplan 2. halvår 2021 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Med forbehold om endringer, fastsetter kontrollutvalget følgende møtedatoer høsten 
2021: 

 27. september kl. 17:30 

 22. november  kl. 17:30 

Kontrollutvalget Rådes behandling 07.06.2021: 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
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Kontrollutvalget Rådes vedtak 07.06.2021: 

1. Med forbehold om endringer, fastsetter kontrollutvalget følgende møtedatoer høsten 
2021: 

 27. september kl. 17:30 

 22. november  kl. 17:30 
 

 
PS 21/19 Referater og meldinger 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
  

Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering 

Kontrollutvalget Rådes behandling 07.06.2021: 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt 

Kontrollutvalget Rådes vedtak 07.06.2021: 

1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering 
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RÅDE KOMMUNE 
Sakspapir 

 
SAKSGANG 

 

Styre, utvalg, komité m.m. Møtedato Saksnr 

Formannskapet 03.06.2021 028/21 

Kommunestyret 17.06.2021 025/21 

 

Saksbeh. 
PGWE 
Saksansv. Pål Gunnar Wenberg 

Arkiv  Arkivsaknr. 
21/434 

 
 
 

Årsregnskap 2020 - Råde kommune 
 
Kommunestyret - Vedtak: 
Kommunedirektørens fremlagte årsregnskap for 2020 vedtas som Råde kommunes 
årsregnskap for 2020, med følgende endringer: 
 
Bruk av fond: 
Matkasser delt ut av Røde Kors i Råde 150 000,- 
Ledelsen finner tiltaket/tiltakene for å inspirer de ansatte 200 000,- 
Tiltak i hele kommunen til gled for alle som skal være gratis 300 000,- 
(f.eks. skilting, stolpejakt, andre aktiviteter, rydding av stier og 
Badeflåte) 
 
 
Formannskapet - Innstilling: 
 Kommunedirektørens fremlagte årsregnskap for 2020 vedtas som Råde kommunes 
årsregnskap for 2020 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Kommunedirektørens fremlagte årsregnskap for 2020 vedtas som Råde kommunes 
årsregnskap for 2020 
 
 
 

 
Bakgrunn for saken og historikk: 
I Kommuneloven §14-3, 2.ledd, med ikrafttredelse 01.01.20, heter det; «Årsregnskapene og 
årsberetningene skal vedtas senest seks måneder etter regnskapsårets slutt. Hvert 
årsregnskap skal behandles samtidig med tilhørende årsberetning. Vedtaket om årsregnskap 
skal angi hvordan et eventuelt merforbruk i driftsregnskapet skal dekkes inn.» 
 
Saksopplysninger og vurderinger: 
a. Driftsregnskapet 
Regnskap 2020 foreligger. Regnskapets notedel inneholder opplysninger som ikke direkte 
fremgår av tallene. 
Brutto driftsresultat er kr 11,9 mill og netto driftsresultat er kr 10,8 mill. 
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Regnskapsmessig resultat før strykninger og avsetninger ble kr 13,2 mill. Årets driftsresultat 
leveres i balanse. Dette er i henhold til ny økonomiforskrift § 4-3, som sier at 
regnskapsmessig mindreforbruk skal reduseres så mye som mulig ved å stryke bruk av 
disposisjonsfond. Dersom regnskapet fortsatt viser mindreforbruk skal det dekke inn evt 
tidligere års merforbruk og resten skal avsettes til disposisjonsfond. 
 
b. Investeringsregnskapet 
Investeringsregnskapet for 2020 foreligger og er i balanse. 
 
 
 
 

 
Møtebehandling: 
 
Behandling i Kommunestyret 17.06.2021: 
 
Omforent forslag fra alle partiene, fremmet av René Rafshol, Høyre 
Sak 25/21 
 
Bruk av fond: 
Matkasser delt ut av Røde Kors i Råde 150 000,- 
Ledelsen finner tiltaket/tiltakene for å inspirer de ansatte 200 000,- 
Tiltak i hele kommunen til gled for alle som skal være gratis 300 000,- 
(f.eks. skilting, stolpejakt, andre aktiviteter, rydding av stier og 
Badeflåte) 
 
Votering: 
Formannskapets innstilling med Rafshols (H) omforente tilleggsforslag ble enstemmig 
vedtatt. 
 
Vedtak - Kommunestyret 17.06.2021: 
Kommunedirektørens fremlagte årsregnskap for 2020 vedtas som Råde kommunes 
årsregnskap for 2020, med følgende endringer: 
 
Bruk av fond: 
Matkasser delt ut av Røde Kors i Råde 150 000,- 
Ledelsen finner tiltaket/tiltakene for å inspirer de ansatte 200 000,- 
Tiltak i hele kommunen til gled for alle som skal være gratis 300 000,- 
(f.eks. skilting, stolpejakt, andre aktiviteter, rydding av stier og 
Badeflåte) 
 
 

 
Behandling i Formannskapet 03.06.2021: 
 
Det ble ikke fremmet endrings- eller tilleggsforslag. 
Votering: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak - Formannskapet 03.06.2021: 
 Kommunedirektørens fremlagte årsregnskap for 2020 vedtas som Råde kommunes 
årsregnskap for 2020 
 
 

 
Vedlegg:  
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Dok.dato Tittel 
1. 25.05.2021 Årsregnskap 2020 - Råde kommune 
2. 25.05.2021 Årsberetning 2020 - Råde kommune 
3. 25.05.2021 Revisors beretning 2020 - Råde kommune 
4. 25.05.2021 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetningen 2020 for Råde 

kommune 
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Mattilsynet
Region Stor-Oslo

Saksbehandler: Trond Reidar Bukholm
Tlf: 22 40 00 00 / 22779067
E-post: postmottak@mattilsynet.no
(Husk mottakers navn)

Postadresse:
Felles postmottak, Postboks 383
2381 Brumunddal
Telefaks: 23 21 68 01

RÅDE KOMMUNE VANNFORSYNINGEN
Skråtorpveien 2a
1640 RÅDE

v/ Tomas Homstveit

Deres ref:  

Vår ref: 2021/022430  

Dato: 30. juni 2021  

Org.nr: 985399077

Rapport med veiledning etter gjennomgang av opplysninger om
drikkevannsbasseng.

Dette tilsynet ble gjennomført som en dokumentkontroll utført av seniorinspektør Trond-
Reidar Bukholm. Tilsynet er basert på opplysninger om vannforsyningssystemet dere har gitt
oss ved registrering i skjematjenesten og ved besvarelse av spørreskjemaet "Spørsmål om
drikkevannsbasseng". Vi mottok opplysningene den 11.februar 2021.

Dette brevet inneholder vår vurdering om hva vi har observert ved gjennomgang av opplysningene
deres.
(Brevet må ikke forveksles med tidligere vedtak om utbedringer som foregår med tanke på fjerning av
antenner, utbedring av takmateriale, nedløp mm).

Oppsummering av tilsynet
I år har Mattilsynet spesielt fokus på distribusjonssystemet, herunder drikkevannsbasseng. Dere
har gitt oss opplysninger som egenerklæring. Disse har vi nå vurdert. Vi har ikke verifisert om
opplysningene stemmer i form av fysisk befaring på bassengene eller nærmere gjennomgang av
rutiner dere hevder å ha.

Dere har samtidig sikret en langt bedre registrering av drikkevannsbassengene enn vi har hatt
tidligere.

Følgende ble kontrollert og vurdert:

• farekartlegging og farehåndtering knyttet til drikkevannsbasseng: I orden
• sikring av drikkevannsbasseng: I orden.
• tilstand og drift av drikkevannsbasseng: Se veiledning om sjekklister
• plan for vedlikehold av drikkevannbasseng: I orden

Veiledning
Dere har selv ansvar for å følge det regelverket som gjelder for virksomheten deres. Mattilsynet
plikter likevel å gi dere veiledning i regelverket dersom vi mener det er behov for det, eller dersom
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Side 2 av 2

dere har konkrete spørsmål knyttet til regelverket (jf. § 11 i forvaltningsloven). På bakgrunn av
veiledningsplikten gir vi her følgende veiledning:

FOR 2016-12-22 nr 1868: Forskrift 22. des. 2016 nr. 1868 om vannforsyning og drikkevann § 15
(Drikkevannsforskriften § 15).
For å oppfylle kravet om at distribusjonssystemet skal være i tilfredsstillende stand, må dere ha
oversikt over tilstanden. Dere må også gjøre en vurdering av denne tilstanden og på dette grunnlaget
sette i verk tiltak for utbedring.

Vi har observert:
Dere oppgir å ha en rutine for regelmessig inspeksjon av bassengene, men vet ikke om rutinen
inkluderer sjekkliste som brukes under inspeksjonen.

Mattilsynet vurderer dette slik:
Regelverket stiller krav om forebyggende rutiner.
Internkontrollen (drikkevannsforskriften §7) er et verktøy for å sikre at regelverket etterleves.
Gjennom internkontrollen skal dere ha kontroll over driften og forebygge uønskede hendelser.

Både tilstanden og driften av drikkevannsbasseng er viktige for å kunne levere helsemessig trygt
drikkevann. Det er derfor viktig at det foreligger gode rutiner for regelmessig inspeksjon/kontroll av
dette. I denne sammenheng vil det kunne være god hjelp i at det utarbeides sjekklister. Dette for
å sikre at alle farer som kan være aktuelle knyttet til drift og vedlikehold av drikkevannsbassenget
er identifisert og blir kontrollert med jevne mellomrom. Eksempelvis: kontroll av gjerder, kontroll av
alarm, kontroll av fremmedgjenstander/søppel, kontroll av ventiler, sjekk av overløp, innlekking til
basseng, flytesmuss, kontroll av luftfilter, generell teknisk-/hygienisk tilstand mm.

Se regelverk og rettigheter.

Med hilsen

Eva Cathrine Langø
seksjonssjef

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.
Dokumenter som må ha signatur blir i tillegg sendt i papirversjon.

Vedlegg:
Regelverk og rettigheter
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Regelverk og rettigheter
Mattilsynet kan føre tilsyn og fatte nødvendige vedtak
Mattilsynet har hjemmel til å føre tilsyn og fatte nødvendige vedtak i matloven § 23.

Du har rett til å få veiledning om regelverket og saksbehandlingen
Du har rett til å få veiledning om regelverket og saksbehandlingen. Dette betyr at du kan kreve å få vite hvilket
regelverk som gjelder, hvor du finner regelverket og hvordan dette regelverket skal forstås. Du har også rett
til å få vite hvordan saken din behandles og hvilke rettigheter du har i den sammenheng. Men vi kan ikke gi
konkrete råd om hvordan du skal oppfylle regelverket. Plikten til å veilede følger av forvaltningsloven § 11.

Du har rett til å se saksdokumentene
Du har også rett til å få innsyn i saksdokumentene. Innsynsretten følger av forvaltningsloven §§ 18 - 21.

Vi har vurdert saken etter dette regelverket

• FOR 2016-12-22 nr 1868: Forskrift 22. des. 2016 nr. 1868 om vannforsyning og drikkevann
(drikkevannsforskriften )
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Reglement for 
organisering av 
politiske møter og 
saksbehandling i 
folkevalgte organer 
 

Dokumentet beskriver valg og sammensetning av 
organene, samt bestemmelser om organisering av 
politiske møter og saksbehandling i folkevalgte 
organer. 
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1. Generelle bestemmelser 
 
 

1.1 Virkeområde og oppbygging 
Reglementet regulerer saksbehandling og møtevirksomhet i folkevalgte organer, jf. 
kommuneloven § 11-12. Reglementet utfyller reglene i kommuneloven kapittel 11, 
saksbehandling i folkevalgte organer. 
 
Bestemmelsene i kommuneloven kapittel 11 omfatter alle folkevalgte organer og andre 
kommunale organer som beskrevet i § § 5-1 og 5-2, men i dette dokumentet er kun 
kommunestyret, formannskapet, kontrollutvalg, administrasjonsutvalg, samfunnsutvalg 
(SAFU) og helse-, oppvekst- og velferdsutvalg (HOV) samt eldreråd, råd for personer med 
funksjonsnedsettelse og ungdomsråd omtalt. 
 
På bakgrunn av innspill fra folkevalgte, skal reglementene bygges opp slik at hvert folkevalgt 
organ nevnt ovenfor skal ha sitt eget fullstendige reglement. Hensikten er at de folkevalgte 
enkelt skal finne reglementer og forskrifter som gjelder «sitt» utvalg på ett sted. 
Dette vil bli ivaretatt elektronisk på nettsidene, samtidig som politikernes møteportal brukes 
til innkalling, saker og  gjennomføring av møtene som tidligere.  
 
Dokumentet slik det vises her er bygget opp annerledes. Organisering og saksbehandling er 
slått sammen for de organene hvor dette er likt. Det er fordi dokumentet ikke skal bli altfor 
stort og uoversiktlig i forhold til den politiske behandlingen av dokumentet. Oppbyggingen 
er følgende:  

 Kommunestyret har et komplett reglement som viser både hvordan kommunestyret 
velges og settes sammen, samt alt om organisering av møter og saksbehandling i 
møtene. 

 Formannskap, SAFU, HOV og administrasjonsutvalg beskrives separat om hvordan de 
velges og settes sammen. Deretter vises det under hvert utvalg til felles beskrivelse 
om organisering av møtene og saksbehandling, likelydende det som er for 
kommunestyret.  

 Kontrollutvalget har et eget komplett reglement fordi kommuneloven har en del 
egne bestemmelser knyttet til organisering og virkemåte, som bare gjelder 
kontrollutvalg. Noe er likelydende kommunestyrets reglement, og det vises til dette i 
kontrollutvalgets reglement. 

 Eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsråd beskrives 
separat om hvordan de velges og settes sammen, samt virkeområde. Deretter har de 
felles beskrivelse om organisering av møtene og saksbehandling. 

 
I tidligere reglement ble det ofte vist til kommunelovens bestemmelser. I ny versjon er mer 
av dette skrevet inn i reglementet, slik at man ikke trenger å bla opp i lovverket. Likevel er 
det en del lovhenvisninger, slik at det er enklere å finne fram til kommunelovens spesifikke 
bestemmelser hvis det er nødvendig.  
Reglementet er også ment som en hjelp til møteleder med f.eks. framgangsmåte for 
møteledelse, hva man skal være obs på, hva som er lov, hva som ikke er lov osv. 
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1.2 Møteplan 
Det skal utarbeides en møteplan for kommunestyret, formannskap, faste utvalg og råd. 
Kommunestyret vedtar hver høst møteplanen for kommunestyret, formannskap og faste 
uvalg for kommende år. Den skal publiseres på kommunens nettside. Rådene skal i størst 
mulig grad tilpasse sin møtevirksomhet etter denne møteplanen. Det samme gjelder 
kontrollutvalget.     
 

1.3 Sekretærbistand 
Kommunedirektøren sørger for sekretærbistand til de folkevalgte organene i Råde 
kommune. 
 

1.4 Ansvar og myndighet 
Delegering av ansvar og myndighet fra kommunestyret til de ulike folkevalgte organene 
reguleres i delegeringsreglementet del 1 og del 2.   
Rådenes virkeområde og oppgaver beskrives imidlertid i dette reglementet. 
  

1.5 Godtgjøring og velferdsgoder 
Folkevalgtes godtgjøring og velferdsgoder reguleres i forskrift om folkevalgtes økonomiske 
godtgjøring og velferdsgoder for Råde kommune.  Her reguleres blant annet godtgjøring til 
kommunestyret, formannskapet, utvalg og råd.  
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2. Reglement for kommunestyret 
 
2.1 Kommunestyret - valg og sammensetning 
Kommunestyret er det øverste kommunale organet, og er opprettet med hjemmel i 
kommuneloven § 5-4. 
 
Kommunestyrets medlemmer velges av kommunens stemmeberettigede innbyggere, etter 
regler fastsatt i valgloven. 
 
Kommunestyret skal ha 27 medlemmer med varamedlemmer. Antall varamedlemmer for 
hvert parti/gruppe skal så vidt det er mulig være så mange som det er medlemmer i 
partiet/gruppen, med tillegg av tre, jf. valgloven § 11-12 (3). 
 
Ordfører er møteleder i kommunestyret og varaordfører er stedfortreder. 
 
 
 

2.2 Kommunestyret - generelle bestemmelser  

 

2.2.1 Fastsetting av møter 
Møter i folkevalgte organer skal holdes i henhold til vedtatt møteplan, og ellers hvis ett av 
følgende vilkår er oppfylt, jf. kommuneloven § 11-2: 
a) Organet selv eller kommunestyret vedtar det 
b) Organets leder mener det er nødvendig 
c) Minst 1/3 av medlemmene i organet krever det 

 

2.2.2 Møteoffentlighet 
Folkevalgte organer skal behandle saker og treffe vedtak i møter, jf. kommuneloven § 11-2.   
Alle har rett til å være til stede i møtene, med unntak av de tilfeller om lukking som er 
regulert i kommuneloven § 11-5 tredje ledd, og som beskrives i 2.2.3 om lukking av møter 
nedenfor. 
 
 

2.2.3 lukking av møte 
Folkevalgte organer skal vedta å lukke møtet når det skal behandle en sak som: 

 Angår en arbeidstakers tjenestlige forhold 

 Innehar opplysninger som er omfattet av lovbestemt taushetsplikt 
Folkevalgte organer kan vedta å lukke møtet hvis ett av følgende vilkår er oppfylt: 

 Hensynet til personvern krever at møtet lukkes 

 Hensynet til tungveiende offentlige interesser tilsier at møtet lukkes, og det vil 
komme fram opplysninger i møtet som kunne ha vært unntatt fra innsyn etter 
offentleglova hvis de hadde stått i et dokument. 

 
Debatt og vedtak om lukking av møtet skjer i henhold til kommuneloven § 11-5 femte ledd. 
Det er kun under behandling a ovennevnte saker at møtet lukkes. 
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2.2.4 TV overføring av møter.  Lyd- og bildeopptak 
Lyd og bilder fra åpne møter i kommunstyret og andre folkevalgte organer bør legges ut på 
kommunens nettsider som en fast ordning, når de tekniske løsningene for dette er ivaretatt.  
I  bestemmelsen i dette avsnittet menes lyd og bilder som produseres av kommunen eller på 
bestilling fra kommunen. 
 
Hvis noen ber om det, og hvis det ikke virker forstyrrende på gjennomføringen av møtet, skal 
møteleder gi tillatelse til å gjøre opptak av eller overføre lyd eller bilde fra åpne møter, jf. 
kommuneloven § 11-6. I bestemmelsen i dette avsnittet menes de tilfeller hvor møteleder 
skal måtte gi en tillatelse når utenforstående ber om å få gjennomføre lyd- eller bildeopptak. 
 
 

2.2.5 Saksforberedelse 
Kommunedirektøren skal sørge for at saker som skal behandles i folkevalgte organer er 
forsvarlig utredet. Utredningen skal gi et faktisk og rettslig grunnlag for å treffe vedtak, jf. 
kommuneloven § 13-1 tredje ledd. 
 
Utredningen skal skje i form av saksframlegg som skal inneholde forslag til vedtak 
(innstilling). Saksframlegg med innstilling skal følge innkallingen, og kan ikke endres etter 
dette. Tilleggsinformasjon skal gis i form av tilleggsnotat, eller som informasjon i møtet. 
Dette skal protokollføres. Tilleggsinformasjon skal gjøres tilgjengelig på lik linje med øvrige 
møtedokumenter. 
 
Møteleder kan i særlige tilfeller sette ekstra sak på sakslisten etter at innkallingen er sendt 
ut. Møteleder kan også tillate at saksframlegg i en sak på sakslisten ikke følger innkallingen, 
men ettersendes. Organet selv avgjør i tilfelle om saken skal tas opp til behandling, eller 
utsettes til neste møte. Et mindretall på 1/3 kan dessuten beslutte at det i slike saker ikke 
skal treffes vedtak, jf. kommuneloven § 11-3 femte ledd. 
 

2.2.6 Fjernmøter 
Kommunestyret kan jf. kommuneloven § 11-7 selv beslutte at folkevalgte organer skal kunne 
holde møter som fjernmøter.    
Fjernmøte innebærer at deltakerne ikke sitter i samme lokale, men at de via tekniske 
hjelpemidler likevel kan se, høre og kommunisere med hverandre.  
Kravene som ellers gjelder for møter, gjelder også for fjernmøter. Dette gjelder også kravet 
til møteoffentlighet. 
 
Et møte som skal lukkes kan ikke holdes som fjernmøte, med mindre det foreligger særlig 
hjemmel for dette. 
 
Saksbehandlingsreglene i dette reglementet gjelder også for fjernmøter. 
 
I tillegg gjelder følgende fremgangsmåte for fjernmøter: 

 Møtet skal gjennomføres på en elektronisk plattform som er i tråd med GDPR og 
Råde kommunes IKT standarder. 
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 Ved opprop skal møteleder sørge for at alle kan høre og se , samt blir hørt og sett. 

 Ved møtets start skal møteleder informere om hvordan møtet skal organiseres 
teknisk i forhold til å be om ordet, mute mikrofon, bilde osv. 

 Representantene presenterer seg med navn og parti under ordskiftet. 

 Ved votering skal møteleder henvende seg til hver enkelt representant, og denne skal 
svare «støtter» eller «støtter ikke», analogt eller digitalt. 

 Protokollen godkjennes ved at den sendes ut på epost til de som blir valgt til å 
underskrive, med tilbakemeldingsplikt.  

 

2.2.7 Hastemøter 
I delegeringsreglementets del 1, kapittel 6, punkt 6.3, reguleres myndighet til formannskapet 
i hastesaker, når vedtak skulle vært fattet i et annet organ. Dette er i tråd med 
kommunelovens § 11-8 første ledd. Det vil si at det er kun formannskapet som har fått 
delegert denne myndigheten, og utøver den på vegne av de andre folkevalgte organene i 
kommunen. 
 
Jamfør kommunelovens § 11-8 andre ledd, kan møteleder beslutte at organet skal behandle 
en sak skriftlig eller i hastefjernmøte hvis det er påkrevd å få avgjort en sak før neste møte, 
og det enten ikke er tid til å holde et ekstraordinært møte, eller saken ikke er så viktig at et 
ekstraordinært møte anses som nødvendig.   
 
Følgende gjelder ved denne type møter: 

 Medlemmene kan kalles inn med kortere frist enn etter ordinære regler.  

 Hvis 1/3 av organets medlemmer krever det, skal saken utsettes til ordinært møte. 
 

Sendes saken ut etter skriftlig saksbehandling, gjelder i tillegg følgende: 

 Sakens dokumenter med forslag til vedtak skal sendes samtidig til alle organets 
medlemmer. 

 Forslaget anses som vedtatt hvis samtlige medlemmer slutter seg til forslaget, og hvis 
de slutter seg til at vedtaket treffes etter skriftlig saksbehandling. 

 

2.2.8 Utvidet Innsynsrett for folkevalgte organer 
Kommunestyret har som overordnet organ for hele den kommunale forvaltningen rett til 
innsyn i alle kommunale saksdokumenter, med de begrensningene som følger av 
kommuneloven § 11-13. 
Andre folkevalgte organer har, med de samme begrensningene, rett til innsyn i alle 
saksdokumenter som omhandler de delene av kommunens virksomhet som ligger innenfor 
organets virkeområde. 
 
Taushetsbelagte dokumenter 
Et folkevalgt organ kan bare få innsyn i saksdokumenter som gir kunnskap om 
taushetsbelagte opplysninger når det er nødvendig for behandlingen av en konkret sak, og 
forvaltningslovens § 13 b første ledd hjemler unntak fra taushetsplikten. 
 
Vedtak om innsyn 
Hvis et folkevalgt organ ønsker innsyn i kommunale saksdokumenter som ikke er unntatt 
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offentlighet, må et vedtak om å kreve innsyn treffes med minst tre stemmer eller med 
flertallet av de avgitte stemmene i organet.  
Hvis et folkevalgt organ krever innsyn i saksdokumenter unntatt offentlighet, må vedtak om 
innsyn treffes med flertallet av de avgitte stemmene i organet. 
 
Tidspunkt for innsyn: 
Innsynsretten gjelder fra det tidspunktet saken som saksdokumentene tilhører, er sendt til 
behandling i det folkevalgte organet. For saker som blir avgjort av administrasjonen, gjelder 
innsynsretten fra det tidspunktet sakene er ferdigbehandlet. 
 
 
 

2.3 Kommunestyret – innkalling, saksliste og kunngjøring av møter 
 

2.3.1 Møteinnkalling, saksliste og kunngjøring 
Møteleder bestemmer sakslisten. I tvilstilfeller avgjør ordfører hvilket folkevalgt organ som 
skal behandle en sak. 
 
En sak skal settes på sakslisten hvis minst 1/3 av organets medlemmer krever det, jf. 
kommuneloven § 11-3 første ledd. 
 
Innkalling til møtene skal sendes ut med rimelig varsel, jf. kommuneloven § 11-3 første ledd. 
Innkalling og møtedokumenter gjøres tilgjengelig elektronisk for organets medlemmer og 
varamedlemmer mandagen i uken før møtet skal holdes.  
Innkallingen skal inneholde en liste over saker som skal behandles, og møtedokumentene i 
disse sakene.  
Sakslisten med tilhørende møtedokumenter som ikke er unntatt offentlighet, skal være 
tilgjengelig for allmennheten jf. kommuneloven § 11-3 andre ledd. Dette skjer i 
møtekalenderen på kommunens nettside. 
 
Kunngjøring av møter i folkevalgte organer skjer via møtekalenderen på kommunens 
nettside. Et møte skal kunngjøres selv om det antas at møtet vil bli helt eller delvis lukket. 
 

2.3.2 Møteplikt og fratreden i møtet. Innkalling av varamedlemmer 
Medlemmene plikter å delta i organets møter hvis de ikke har gyldig forfall. Med gyldig 
forfall menes sykdom eller andre hindringer som gjør det vanskelig å møte. 
 
Hvis et møtende medlem eller varamedlem må fratre under selve møtet, skal 
representanten gi melding om dette til møteleder i forkant av møtet. Dette presiseres 
nærmere i kapittel om møteledelse nedenfor. 
 
Melding om forfall til et møte man er innkalt til, skal skje gjennom elektronisk møteportal. 
Ved forfall innkaller politisk sekretariat varamedlemmer fra den gruppen det er forfall. 
Varamedlemmer innkalles i den rekkefølgen de er valgt. 
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2.3.3 Inhabilitet og fritak av personlige grunner 
Medlem eller innkalt varamedlem skal i god tid før møtet melde fra til møteleder om forhold 
som gjør at man er inhabil i en sak som står på sakslisten, jf. kommuneloven § 11-10. Det må 
også meldes fra til møteleder om man ønsker å bli fritatt fra å delta i behandlingen av en sak 
på grunn av personlige forhold, jf. kommuneloven § 11-11. Politisk sekretariat skal varsles, 
slik at varamedlem kan innkalles. 
 
Organet selv skal ta stilling til spørsmål om inhabilitet og fritak. Den det gjelder fratrer under 
behandlingen av spørsmålet, etter å ha fått anledning til å uttale seg.  
 
Varamedlem bør innkalles og delta ved avgjørelsen av spørsmål om inhabilitet og fritak. 
 
Det kan skje at flere representanter er inhabile i samme sak. Da kan ingen av dem delta ved 
drøftelsen og avgjørelsen av hverken sin egen eller andres inhabilitet. Hvis dette medfører at 
organet ikke blir vedtaksført i spørsmålet om habilitet, skal alle representantene delta i 
drøftelsen og avgjørelsen av habilitetsspørsmålene. 
 
Behandling av spørsmål om inhabilitet og fritak skal fremgå av møteprotokollen, jf. 
kommuneloven § 11-4 andre ledd. 
 
 

2.4 Kommunestyret - gjennomføring av møter 
 

2.4.1 Møteledelse 
Møtet ledes av møteleder eller nestleder i møteleders sted. Har begge forfall, velges en 
særskilt møteleder ved flertallsvalg. 
 
Møteleder foretar opprop av medlemmene og de varamedlemmene som skal møte for 
fraværende medlemmer med gyldig forfall. Er minst halvparten av disse til stede, erklærer 
møteleder møtet for lovlig satt. 
 
Møteleder skal deretter sørge for at organet avgjør eventuelle spørsmål om inhabilitet eller 
spørsmål om lukking av møtet. 
 
Møteleder foreslår to navn som skal underskrive protokollen, og legger disse navnene fram 
for kommunestyret til votering. Denne ordningen gjelder kun kommunestyret. I utvalg og 
råd er det møtende medlemmer og varamedlemmer som underskriver. Se 2.4.11 om 
møteprotokoll. 
 
Fra dette tidspunkt og til møtets slutt kan ikke medlemmer og møtende varamedlemmer 
forlate møtet uten å melde fra til møteleder på forhånd. De som møter etter oppropet, 
melder seg til møteleder før de tar plass. 
 
Ønsker møteleder å ta del i ordskiftet med annet enn faktaopplysninger og ren informasjon, 
skal ledelsen av forhandlingene overlates til stedfortreder. 
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Møteleder må ikke avbryte noen som har ordet, med mindre det skjer for å kreve 
reglementet overholdt, eller for å rette misforståelser fra talerens side. 
 
Møteleder skal sørge for ro i salen.  Krenkende uttalelser og andre overtredelser skal 
påtales. Møteleder kan gi advarsler, som gjentas om nødvendig. Hvis vedkommende ikke 
retter seg etter dette, kan organet ved avstemning frata vedkommende ordet, eller 
vedkommende kan vises bort. 
 

2.4.2 Endring av saksliste 
Organet kan med alminnelig flertall vedta å utsette realitetsbehandlingen av en sak som er 
oppført på den utsendte sakslisten, jf. kommuneloven § 11-3 fjerde ledd. 
 
En sak skal settes på sakslisten hvis minst 1/3 av organets medlemmer krever det, jf. 
kommuneloven § 11-3 første ledd. 
 
Organet kan fatte vedtak i en sak som ikke er oppført på sakslisten, hvis ikke møteleder eller 
1/3 av medlemmer og møtende varamedlemmer motsetter seg det. På tilsvarende måte kan 
organet fatte vedtak i en sak der saksdokumentene ikke er sendt ut sammen med 
innkallingen, hvis ikke møteleder eller 1/3 av medlemmer og møtende varamedlemmer 
motsetter seg det, jf. kommuneloven § 11-3 femte ledd. 
 
Med mindre organet vedtar noe annet, behandles sakene i den rekkefølgen de er oppført på 
sakslisten. Eventuelle spørsmål eller interpellasjoner (interpellasjoner gjelder kun i 
kommunestyret), skal behandles etter sakene som står på sakslisten dersom organet selv 
ikke har vedtatt noe annet. 
 

2.4.3 Møteleders redegjørelse for saken 
Møteleder leser opp saksnummer og saksbetegnelse for saken, og viser til innstillingen. Det 
gjøres oppmerksom på eventuelle meningsforskjeller i innstilling som er gitt av andre 
folkevalgte organer.  
 
Møteleder skal opplyse om eventuelle tilleggsnotater som er registrert på saken, etter at 
innkallingen ble sendt ut. Møteleder tar deretter saken opp til debatt. 
 

2.4.4 Gjennomføring av debatten 
Medlemmer og møtende varamedlemmer får ordet i den rekkefølgen de ber om det. Ber 
flere om ordet samtidig, avgjør møteleder rekkefølgen på dem. 
 
Den som har ordet retter seg til møteleder, ikke til forsamlingen eller et bestemt medlem. 
Møteleder skal sørge for at dette overholdes. 
 
Møteleder retter seg til kommunedirektøren (eller kommunedirektørens representant) hvis 
det i en sak stilles spørsmål som møteleder mener administrasjonen må svare på.    
 
Alle skal holde seg til den saken som debatteres. Det må ikke sies noe som krenker 
forsamlingen eller andre. Møteleder skal sørge for at dette overholdes.  
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Den som har ordet skal ikke avbrytes eller forstyrres. Det er ikke tillatt å lage støy eller uro 
som uttrykk for misnøye eller bifall. Møteleder skal sørge for at dette overholdes. 
 
Under organets behandling av saken skal medlemmer og møtende varamedlemmers 
oppmerksomhet være rettet mot debatten og det politiske ordskiftet. 
 

2.4.5 Taletid 
Før ordskiftet i en sak har begynt, kan organet selv vedta egne bestemmelser om taletiden i 
gjeldende sak. Møteleder skal sørge for at taletiden overholdes. 
 

2.4.6 Replikkordskifte 
Møteleder skal som hovedregel gi adgang til replikker, hvis ikke organet selv beslutter noe 
annet. Den gis straks etter et innlegg, og før neste taler på talerlisten. 
En replikk skal være meget kort, og et direkte tilsvar på innlegget. Den som hadde innlegget 
som forårsaket replikken, kan svare kort på hver av replikkene - etter tur. Møteleder skal 
påse at replikk ikke blir innlegg. 
 

2.4.7 Framsettelse av forslag 
Medlemmer og møtende varamedlemmer kan komme med forslag til vedtak til sakene på 
sakslisten. Forslag som framsettes skal være utformet slik de skal lyde. Forslag skal alltid 
framsettes muntlig, og skal også sendes skriftlig gjennom elektronisk møteportal før 
ordskiftet i saken er ferdig. Møteleder refererer forslaget. 
 

2.4.8 Vedtaksførhet og avstemning 
Når saken er drøftet ferdig, foreslår møteleder strek satt. Ingen medlemmer eller møtende 
varamedlemmer får ordet etter at strek er satt. Saken tas deretter opp til avstemning. 
 
Etter at møteleder har tatt saken opp til avstemning kan det ikke framsettes forslag til saken. 
 
Er saken delt opp, eller det skal stemmes over flere forslag, foreslår møteleder rekkefølgen 
for avstemningen eller alternativ stemmegivning. Det skal være anledning til å gi uttrykk for 
så vel prinsipale som subsidiære standpunkt under avstemningen. Blir det debatt om 
avstemningsmåten, skal møteleder se til at de som har ordet holder seg til 
avstemningsspørsmålet. 
 
Møteleder kan foreslå at det skal foretas prøveavstemning som ikke er bindende, før endelig 
avstemning i en sak. Er forslaget delt i flere ledd, kan det stemmes foreløpig over hvert 
enkelt ledd, og til slutt over hele forslaget. 
 
Avstemning kan gjennomføres på én av følgende måter: 

 Ved stilltiende godkjenning; ingen motsetter seg det framsatte forslaget, selv om de 
er oppfordret til det. 

 Ved at det avgis stemmetegn for eller imot et forslag.  
 

Når møteleder bestemmer det, eller et medlem krever det, holdes kontraavstemning. 
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Medlemmer og møtende varamedlemmer kan ikke forlate sine plasser når saken er tatt opp 
til avstemning, og de plikter å avgi stemme. Ved valg og ansettelser er det adgang til  å 
stemme blankt. 
 
Vedtak treffes med alminnelig flertall av de stemmer som er avgitt, hvis ikke annet følger av 
kommuneloven eller særlov. 
 
Ved behandling av økonomiplan og årsbudsjett i kommunestyret, skal det ved den endelige 
avstemningen stemmes over forslaget til økonomiplan eller årsbudsjett som helhet. Hvis det 
er fremmet flere alternative forslag, og ingen av disse får flertall ved første gangs 
avstemning, skal det deretter stemmes over bare de to forslagene som fikk flest stemmer 
ved første gangs avstemning, jf. kommuneloven § 11-9 tredje ledd. 
 
Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende. Ved stemmelikhet ved valg eller 
ansettelse, gjelder kommunelovens regler. 
 
Organet kan bare treffe vedtak i en sak når minst halvparten av medlemmene har vært 
tilstede under avstemningen og avgitt stemme i saken.  
 
Det er ikke anledning til å ta andre saker opp til behandling før avstemningen er avsluttet. 
 

2.4.9 Protokolltilførsel 
Ett eller flere medlemmer eller møtende varamedlemmer har rett til å kreve inntatt i 
møteprotokollen en kort begrunnelse for sitt standpunkt i en sak. Krav om protokolltilførsel 
må fremmes senest rett etter avstemningen, før neste sak tas opp til behandling. 
Protokolltilførselen skal sendes på epost, eller leveres skriftlig i underskrevet stand til 
møteleder før møtet heves. 
 
Protokolltilførsel kan nektes hvis den har en sjikanerende form eller er unødig omfattende. 
Møteleder avgjør om protokolltilførselen skal føres inn i protokollen. Organet selv kan 
overprøve møteleders beslutning i forbindelse med godkjenning av protokollen. 
 

2.4.10 Referatsaker 
Med referatsaker menes notater, brev, rapporter og presentasjoner som ikke gjelder en sak 
som er oppført på sakslisten. Som referatsak regnes også orienteringer som det ikke er 
hensiktsmessig å legge fram som egne politiske saker. Protokoller fra eldreråd, råd for 
personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsråd regnes også som referatsaker. 
 

2.4.11 Møteprotokoll 
Det skal føres møteprotokoll over forhandlinger i kommunestyret. Protokollen skal 
inneholde: 

 Tidspunkt, varighet og møtested for møtet 

 Hvem som møtte og hvem som var fraværende, partitilknytning og eventuell 
inhabilitet. 

 Hvilke saker som ble behandlet 

 Framsatte forslag 

 Hvilke vedtak som ble truffet 
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 Avstemningsresultat 
o Det skal også kunne forstås hvem som stemte for hva, og partitilknytning 

 Framsatte protokolltilførsler og mindretallsanker 
 
Hvis det blir vedtatt å lukke møtet, skal dette framgå av møteprotokollen. Hjemmelen for å 
lukke møtet skal tas inn i protokollen. Det samme gjelder for vedtak om at medlem av 
organet er inhabilt eller får fritak av personlige grunner.  
 
Fratrer eller tiltrer et eller flere medlemmer under forhandlingene, protokolleres dette, slik 
at det framgår hvem som har deltatt i behandlingen av hver enkelt sak.  
 
Møteprotokollen legges fram for godkjennelse ved at møtesekretær leser protokollen før 
møtet avsluttes. I kommunestyret underskrives protokollen av de to representantene som 
kommunestyret har valgt til å underskrive.  I formannskapet, utvalgene og rådene 
underskrives protokollen av møtende medlemmer og varamedlemmer.  
 
  
 

 2.5 Kommunestyret – spørsmål og interpellasjoner, utsendinger 
 

2.5.1 Spørsmål til møteleder 
Et hvert medlem av et folkevalgt organ kan stille spørsmål til lederen i møtet, også om saker 
som ikke står på sakslisten, jf. kommuneloven § 11-2 fjerde ledd. Hvis spørsmål fremmes 
direkte i møtet, kan spørsmålet bli besvart bare hvis møteleder godkjenner dette. 
 
Organets medlemmer kan imidlertid sende inn grunngitte skriftlige spørsmål til møteleder 
før møtet. For at disse skal besvares i møtet, må det være møteleder i hende senest 3 dager 
før selve møtedagen. Spørsmål som leveres etter dette vil bare bli tatt opp i møtet hvis 
ordfører godkjenner det. 
 
Så langt det lar seg gjøre, legges skriftlige spørsmål ut sammen med sakene til møtet. 
 
Når skriftlige spørsmål tas opp, får spørsmålstiller inntil 5 minutter til å redegjøre for 
spørsmålets innhold. Spørsmålsstiller og den som svarer kan ha ordet ytterligere en gang 
hver til korte innlegg inntil 2 minutter. Spørsmålsstiller har i den forbindelse adgang til å 
stille et kort tilleggsspørsmål. 
 

2.5.2 Interpellasjoner til ordfører 
Ordningen med interpellasjoner brukes kun i kommunestyret.  
Kommunestyrets faste medlemmer kan framsette interpellasjoner.  
 
Interpellasjon er en grunngitt forespørsel til ordfører som gjelder et prinsipielt  spørsmål 
man ønsker debattert.  
 
Interpellasjonen må være ordfører i hende senest 10 dager før kommunestyrets møte. 
Interpellasjonen sendes ut sammen med sakene til møtet i kommunestyret. Interpellasjoner 
skal besvares skriftlig.  
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Interpellanten får inntil 10 minutter til å legge fram interpellasjonen i kommunestyrets 
møte. Det gis i tillegg anledning til inntil 30 minutters debatt i forbindelse med 
interpellasjonen. I enkelte tilfeller kan kommunestyret vedta å forlenge debatten. 
 
Skal interpellasjonen følges opp videre må kommunestyret gjør vedtak om dette, med 
eventuelle føringer for oppfølging. Dette kan for eksempel gjøres ved at interpellanten eller 
møteleder fremmer forslag som tas opp til votering. 
 
 

2.6 Kommunestyret – mindretallsanke for underliggende organer, 
lovlighetskontroll, klagerett og omgjøring av vedtak 
 

2.6.1 Mindretallsanke for underliggende organer 
I saker der et politisk organ har fått delegert avgjørelsesmyndighet, kan minst 1/3 av 
medlemmene, før møtets slutt, kreve saken lagt fram for nærmeste overordnede politiske 
organ. Kravet må framsettes i møte, og må protokolleres. 
 
Det er ikke anledning til mindretallsanke i saker hvor formannskapet opptrer som 
klagenemnd. 
 

2.6.2 Lovlighetskontroll 
Tre eller flere medlemmer av kommunestyret kan sammen bringe en avgjørelse truffet av 
kommunestyret, et annet folkevalgt organ eller kommunedirektøren inn for departementet 
til lovlighetskontroll, i samsvar med bestemmelser i kommuneloven kapittel 27, 
lovlighetskontroll. 
 
Kravet må fremmes innen tre uker fra vedtaket ble truffet. 
 

2.6.3 Klagerett 
Klagebehandling reguleres i delegeringsreglementets del 1, kapittel 12. 
 

2.6.3 Omgjøring av vedtak 
Jamfør forvaltningslovens § 35, første ledd, kan organet omgjøre sitt eget vedtak 
(enkeltvedtak) uten at det er påklaget dersom: 

a) Endringen ikke er til skade for noen som vedtaket retter seg mot eller direkte 
tilgodeser eller 

b) Underretning om vedtaket ikke er kommet fram til vedkommende og vedtaket heller 
ikke er offentlig kunngjort, eller 

c) Vedtaket må anses ugyldig 
 
Det overordnede organ kan, innenfor rammen av forvaltningsloven, av eget tiltak gjøre om 
et underordnet organs vedtak som er fattet etter delegert myndighet. Statlige klageinstanser 
kan likevel oppheve vedtak som må anses ugyldige. 
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3. Reglement for formannskapet 
 
 

3.1 Formannskapet – valg og sammensetning 
Formannskapet er opprettet av kommunestyret med hjemmel i kommuneloven § 5-6. 
 
Formannskapet skal ha 9 medlemmer  med varamedlemmer.  
Medlemmene og varamedlemmene velges blant kommunestyrets medlemmer. Ordfører 
velges til møteleder og varaordfører til nestleder. Valget skal foregå på kommunestyrets 
konstituerende møte. 
 
Formannskapets ansvar og myndighet framkommer av Råde kommunes 
delegeringsreglement, del 1, kapittel 6, og del 2, kapittel 2.2, 2.5 og 5.3,  vedtatt av 
kommunestyret. 
 

   

3.2 Bestemmelsene knyttet til kommunestyret om organisering av møter og 
saksbehandling ,fra og med kapittel 2.2 til og med kapittel 2.6,  gjelder tilsvarende for 
formannskapet. 
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4. Reglement for helse-, oppvekst- og velferdsutvalget (HOV) og 
samfunnsutvalget  (SAFU) 

 
I kapittel 4 omtales helse-, oppvekst og velferdsutvalget som HOV og samfunnsutvalget som 
SAFU. 
 

4.1 HOV og SAFU – valg og sammensetning 
Kommunestyret har opprettet følgende utvalg i henhold til kommunelovens § 5-7: 

 HOV: Helse- oppvekst og velferdsutvalget (tidligere utvalg for oppvekst og levekår) 

 SAFU: Samfunnsutvalget (tidligere utvalg for miljø og teknikk) 
 

 
Utvalgene skal ha 9 medlemmer med varamedlemmer.   
Medlemmene og varamedlemmene velges blant kommunestyrets medlemmer og 
varamedlemmer. Valgene gjøres på kommunestyrets konstituerende møte, og gjelder for 
hele valgperioden hvis ikke kommunestyret vedtar endringer i løpet av valgperioden. 
 
Leder og nestleder velges av og blant kommunestyrets medlemmer. 
 
For saker som blir sendt til statsforvalteren, skal statsforvalterens avgjørelse være 
referatsaker i det enkelte utvalg.  
 
En representant fra råd for personer med funksjonsnedsettelse samt en representant for 
barn og unges interesser skal ha møte- og talerett i Samfunnsutvalgets møter.  

 
Utvalgenes ansvar og myndighet framkommer av Råde kommunes delegeringsreglement, 
del 1, kapittel 7, vedtatt av kommunestyret. 
 

 

4.2 Bestemmelsene knyttet til kommunestyret om organisering av møter og 
saksbehandling ,fra og med kapittel 2.2 til og med kapittel 2.6,  gjelder tilsvarende for 
HOV og SAFU. 
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5. Reglement for partssammensatt utvalg 
(administrasjonsutvalg) 

 

5.1 Administrasjonsutvalg – valg og sammensetning 
Partssammensatt utvalg (heretter kalt administrasjonsutvalget) er opprettet med hjemmel i 

kommuneloven § 5-11, jf. §§ 5-2 andre ledd bostav a) og 5-7. 

Administrasjonsutvalget skal ha 5 medlemmer med varamedlemmer.  

3 av medlemmene med varamedlemmer skal velges av kommunestyret blant 

formannskapets medlemmer, og 2 av medlemmene med  varamedlemmer skal velges av og 

blant de ansatte.  

Administrasjonsutvalgets tre politiske medlemmer med varamedlemmer velges for hele 

valgperioden på kommunestyrets konstituerende møte.  Blant disse tre politiske 

medlemmene velges leder for administrasjonsutvalget. Nestleder velges blant de to andre 

politiske medlemmene i administrasjonsutvalget. 

De ansattes representanter velges for to år av gangen, og for disse gjelder 

valgbarhetsreglene i kommunelovens §§ 7-2 og 7-3, bortsett fra bostedskravet. Valg eller 

utpeking av ansattes representanter skal skje i samsvar med de til enhver tid gjeldende 

bestemmelsene i hovedavtalen.  

Administrasjonsutvalgets ansvar og myndighet framkommer av Råde kommunes 

delegeringsreglement, del 2, kapittel 4.2, vedtatt av kommunestyret. 

 
 

5.2 Bestemmelsene knyttet til kommunestyret om organisering av møter og 
saksbehandling, fra og med kapittel 2.2 til og med kapittel 2.6,  gjelder tilsvarende for 
administrasjonsutvalget. 
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6. Reglement for Kontrollutvalget  
 

6.1 Kontrollutvalget – valg og sammensetning 
Kontrollutvalget er opprettet av kommunestyret med hjemmel i kommuneloven § 23-1. 
 
Kontrollutvalget skal ha 5 medlemmer med varamedlemmer. 
Minimum ett av medlemmene skal være medlem av kommunestyret, og alle skal velges 
blant kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer. Valgene gjøres på kommunestyrets 
konstituerende møte. 
 
Leder og nestleder velges av og blant kommunestyrets medlemmer. Lederen kan ikke være 
medlem av samme parti eller tilhøre samme gruppe som ordfører. 
 
Krav til kontrollutvalgets sammensetning framkommer av kommunelovens §  23-1 tredje 
ledd og kommuneloven § 7-3. 
 
Kontrollutvalgets ansvar og myndighet framkommer av Råde kommunes 
delegeringsreglement, del 1, kapittel 8. 
 
Dette reglementet gjelder for kontrollutvalgets virksomhet så lenge ikke annet er regulert i 
lov eller forskrift. 

 
 

6.2 Kontrollutvalget - generelle bestemmelser  

 

6.2.1 Fastsetting av møter 
Kontrollutvalget fastsetter selv møtedag og tidspunkt for sine møter. Dette avklares i starten 
av perioden, og tilpasses formannskapets og kommunestyrets møter. 
 
Møter i kontrollutvalget skal ellers holdes hvis ett av følgende vilkår er oppfylt, jf. 
kommuneloven § 11-2: 
a) Organet selv eller kommunestyret vedtar det 
b) Organets leder mener det er nødvendig 
c) Minst 1/3 av medlemmene i organet krever det 

 

6.2.2 Møteoffentlighet 
Kontrollutvalget skal behandle saker og treffe vedtak i møter, jf. kommuneloven § 11-2.   
Alle har rett til å være til stede i møtene, med unntak av de tilfeller om lukking som er 
regulert i kommuneloven § 11-5 tredje ledd, og som beskrives i 6.2.3 om lukking av møter 
nedenfor. 
 
 
 

83



 

 21 

 
 

6.2.3 Lukking av møte. Rett til å være tilstede i lukkede møter. 
Et folkevalgt organ skal vedta å lukke møtet når det skal behandle en sak som:  

 Angår en arbeidstakers tjenestlige forhold 

 Innehar opplysninger som er omfattet av lovbestemt taushetsplikt 

Et folkevalgt organ kan vedta å lukke møtet hvis ett av følgende vilkår er oppfylt: 

 Hensynet til personvern krever at møtet lukkes 

 Hensynet til tungveiende offentlige interesser tilsier at møtet lukkes, og det vil 

komme fram opplysninger i møtet som kunne ha vært unntatt fra innsyn etter 

offentleglova hvis de hadde stått i et dokument. 

 
Debatt og vedtak om lukking av møtet skjer i henhold til kommuneloven § 11-5 femte ledd. 
Det er kun under behandling a ovennevnte saker at møtet lukkes. 
 
I henhold til kommuneloven § 23-2 fjerde ledd, har kontrollutvalget rett til å være til stede i 
lukkete møter i folkevalgte organer i kommunen. Kommunestyret kan selv bestemme at 
denne retten ikke gjelder lukkete møter i kommunestyret. 
 

6.2.4 TV overføring av møter. Lyd- og bildeopptak 
Lyd og bilder fra åpne møter i kommunstyret og andre folkevalgte organer bør legges ut på 
kommunens nettsider som en fast ordning, når de tekniske løsningene for dette er ivaretatt. 
I  bestemmelsen i dette avsnittet menes lyd og bilder som produseres av kommunen eller på 
bestilling fra kommunen. 
 
Hvis noen ber om det, og hvis det ikke virker forstyrrende på gjennomføringen av møtet, skal 
møteleder gi tillatelse til å gjøre opptak av eller overføre lyd eller bilde fra åpne møter, jf. 
kommuneloven § 11-6. I bestemmelsen i dette avsnittet menes de tilfeller hvor møteleder 
skal måtte gi en tillatelse når utenforstående ber om å få gjennomføre lyd- eller bildeopptak. 
 
 

6.2.5 Saksforberedelse. Sekretariat 
Kommunestyret skal sørge for at kontrollutvalget får sekretariatsbistand som tilfredsstiller 
utvalgets behov. Sekretariatets oppgaver reguleres i kommuneloven § 23-7 og forkriften § 7. 
 
Sekretariatet skal påse at sakene som behandles av kontrollutvalget, er forsvarlig utredet, og 
at utvalgets vedtak blir iverksatt. 
Sekretariatet skal være uavhengig av kommunens administrasjon og av den eller dem som 
utfører revisjon for kommunen. 
 
Sekretariatsfunksjonen kan ikke legges til  

a. ansatte i kommunen som har andre arbeidsoppgaver enn å være sekretær for 

kontrollutvalget 

b. den som utfører revisjon for den aktuelle kommunen 

c. medlemmer av kontrollutvalget eller kommunestyret  
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Den som utfører sekretariatsoppgaver for kontrollutvalget, er direkte underordnet 
kontrollutvalget og skal følge de retningslinjer og pålegg som utvalget gir. 
 
Kommunestyret velger selv sekretariat for kontrollutvalget etter innstilling fra 
kontrollutvalget. 
 
Saker som skal behandles i kontrollutvalget skal være i form av et saksframlegg som skal 
inneholde forslag til vedtak (innstilling). Saksframlegg med innstilling skal følge innkallingen, 
og kan ikke endres etter dette. Tilleggsinformasjon skal eventuelt gis i form av tilleggsnotat, 
eller som informasjon i møtet som protokollføres. Tilleggsinformasjon skal gjøres tilgjengelig 
på lik linje med øvrige møtedokumenter. 
 
Møteleder kan i særlige tilfeller sette ekstra sak på sakslisten etter at innkallingen er sendt 
ut. Møteleder kan også tillate at saksframlegg i en sak på sakslisten ikke følger innkallingen, 
men ettersendes. Kontrollutvalget selv avgjør i tilfelle om saken skal tas opp til behandling, 
eller utsettes til neste møte. Et mindretall på 1/3 kan dessuten beslutte at det i slike saker 
ikke skal treffes vedtak, jf. kommuneloven § 11-3 femte ledd. 
 

6.2.6 Fjernmøter 
Kommunestyret kan jf. kommuneloven § 11-7 selv beslutte at folkevalgte organer skal kunne 
holde møter som fjernmøter.    
Fjernmøte innebærer at deltakerne ikke sitter i samme lokale, men at de via tekniske 
hjelpemidler likevel kan se, høre og kommunisere med hverandre.  
Kravene som ellers gjelder for møter, gjelder også for fjernmøter. Dette gjelder også kravet 
til møteoffentlighet. 
 
Et møte som skal lukkes kan ikke holdes som fjernmøte, med mindre det foreligger særlig 
hjemmel for dette. 
 
Saksbehandlingsreglene i dette reglementet gjelder også for fjernmøter. 
 
I tillegg gjelder følgende fremgangsmåte for fjernmøter: 

 Møtet skal gjennomføres på en elektronisk plattform som er i tråd med Råde 

kommunes IKT standarder. 

 Ved opprop skal møteleder sørge for at alle kan høre, blir hørt og sett. 

 Ved møtets start skal møteleder informere om hvordan møtet skal organiseres 

teknisk i forhold til å be om ordet, mute mikrofon, bilde osv. 

 Representantene presenterer seg med navn og parti under ordskiftet. 

 Ved votering skal møteleder henvende seg til hver enkelt representant, og denne skal 

svare «støtter» eller «støtter ikke». 

 Protokollen godkjennes ved at den sendes ut på epost til de som blir valgt til å 

underskrive, med tilbakemeldingsplikt.  

 

6.2.7 Hastemøter 
I delegeringsreglementets del 1, kapittel 6, punkt 6.3, reguleres myndighet til formannskapet 
i hastesaker, når vedtak skulle vært fattet i et annet organ. Dette er i tråd med 
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kommuneloven § 11-8 første ledd. Det vil si at det er kun formannskapet som har fått 
delegert denne myndigheten, og utøver den på vegne av de andre folkevalgte organene i 
kommunen. 
 
Jamfør kommunelovens § 11-8 andre ledd, kan møteleder beslutte at kontrollutvalget skal 
behandle en sak skriftlig eller i hastefjernmøte hvis det er påkrevd å få avgjort en sak før 
neste møte, og det enten ikke er tid til å holde et ekstraordinært møte, eller saken ikke er så 
viktig at et ekstraordinært møte anses som nødvendig.   
 
Følgende gjelder ved denne type møter: 

 Medlemmene kan kalles inn med kortere frist enn etter ordinære regler.  

 Hvis 1/3 av organets medlemmer krever det, skal saken utsettes til ordinært møte. 

 
Sendes saken ut etter skriftlig saksbehandling, gjelder i tillegg følgende: 

 Sakens dokumenter med forslag til vedtak skal sendes samtidig til alle organets 

medlemmer. 

 Forslaget anses som vedtatt hvis samtlige medlemmer slutter seg til forslaget, og hvis 

de slutter seg til at vedtaket treffes etter skriftlig saksbehandling. 

 

6.2.8 Møte- og talerett i kommunestyret 
I henhold til kommuneloven § 23-2 andre ledd, har kontrollutvalgets leder møte- og talerett i 
kommunestyret når utvalgets saker behandles. Kontrollutvalgets leder kan la ett av de andre 
medlemmene i utvalget utøve denne retten på sine vegne. 
 
 

6.2.9 Utvidet Innsynsrett for folkevalgte organer 
Kommunestyret har som overordnet organ for hele den kommunale forvaltningen rett til 
innsyn i alle kommunale saksdokumenter, med de begrensningene som følger av 
kommuneloven § 11-13. 
 
Andre folkevalgte organer har, med de samme begrensningene, rett til innsyn i alle 
saksdokumenter som omhandler de delene av kommunens virksomhet som ligger innenfor 
organets virkeområde. 
 
Taushetsbelagte dokumenter 
Et folkevalgt organ kan bare få innsyn i saksdokumenter som gir kunnskap om 
taushetsbelagte opplysninger når det er nødvendig for behandlingen av en konkret sak, og 
forvaltningslovens § 13 b første ledd hjemler unntak fra taushetsplikten. 
 
Vedtak om innsyn 
Hvis et folkevalgt organe ønsker innsyn i kommunale saksdokumenter som ikke er unntatt 
offentlighet, må et vedtak om å kreve innsyn treffes med minst tre stemmer eller med 
fleretallet av de avgitte stemmene i organet.  
Hvis et folkevalgt organ krever innsyn i saksdokumenter unntatt offentlighet, må vedtak om 
innsyn treffes med flertallet av de avgitte stemmene i organet. 
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Tidspunkt for innsyn: 
Innsynsretten gjelder fra det tidspunktet saken som saksdokumentene tilhører, er sendt til 
behandling i det folkevalgte organet. For saker som blir avgjort av administrasjonen, gjelder 
innsynsretten fra det tidspunktet sakene er ferdigbehandlet. 
 
Særskilt for kontrollutvalget: 
I henhold til kommunelovens § 23-2 tredje ledd, kan kontrollutvalget kreve at kommunen 
legger fram enhver opplysning, redegjørelse eller dokument som utvalget finner nødvendig 
for å utføre sine oppgaver.  
Kontrollutvalget kan også foreta undersøkelser som det mener er nødvendige. Taushetsplikt 
er ikke til hinder for å gjennomføre kontrolltiltak her. 
 
 
 

6.3 Kontrollutvalget - innkalling og kunngjøring av møter 
 

6.3.1 Møteinnkalling, saksliste og kunngjøring 
Innkallinger til møte i kontrollutvalget skal sendes til utvalgets medlemmer, møteleder og 
kommunens oppdragsansvarlige revisor.  
 
En sak skal settes på sakslisten hvis minst 1/3 av kontrollutvalget medlemmer krever det, jf. 
kommuneloven § 11-3 første ledd. 
 
Innkalling til møtene skal sendes ut med rimelig varsel, jf. kommuneloven § 11-3 første ledd. 
Innkalling og møtedokumenter sendes ut på epost til medlemmene senest en uke før møtet. 
Dokumentene legges samtidig ut på kontrollutvalgets hjemmeside. Dokumentene gjøres 
også tilgjengelig via Råde kommunens nettsider. 
 
Innkallingen skal inneholde en liste over saker som skal behandles, og møtedokumentene i 
disse sakene.  
Sakslisten med tilhørende møtedokumenter som ikke er unntatt offentlighet skal være 
tilgjengelig for allmennheten, jf. kommuneloven § 11-3 andre ledd. Dette skjer gjennom 
møtekalenderen på kommunens nettside. 
 
Kunngjøring av møter i folkevalgte organer skjer via møtekalenderen på kommunens 
nettside. Et møte skal kunngjøres selv om det antas at møtet vil bli helt eller delvis lukket. 
 

6.3.2 Møteplikt og fratreden i møtet. Innkalling av varamedlemmer. Møterett 
Medlemmene plikter å delta i kontrollutvalgets møter hvis de ikke har gyldig forfall. Med 
gyldig forfall menes sykdom eller andre hindringer som gjør det vanskelig å møte. 
 
Hvis et møtende medlem eller varamedlem må fratre under selve møtet, skal 
representanten gi melding om dette til møteleder i forkant av møtet. Dette presiseres 
nærmere i kapittel om møteledelse nedenfor. 
 
Melding om forfall til et møte man er innkalt til, skal skje på epost eller telefon til 
kontrollutvalgets sekretariat. Ved forfall innkaller kontrollutvalgets sekretariat 
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varamedlemmer fra den gruppen det er forfall. Varamedlemmer innkalles i den rekkefølgen 
de er valgt. 
 
Oppdragsansvarlig revisor eller dennes stedfortreder har møte- og talerett i 
kontrollutvalgets møter og kan få sine uttalelser på møtet protokollert. Møteretten gjelder 
likevel ikke når sak som angår en revisors tilsettingsforhold behandles. 
 

6.3.3 Inhabilitet og fritak av personlige grunner 
Medlem eller innkalt varamedlem skal i god tid før møtet melde fra til møteleder om forhold 
som gjør at man er inhabil i en sak som står på sakslisten, jf. kommuneloven § 11-10. Det må 
også meldes fra til møteleder om man ønsker å bli fritatt fra å delta i behandlingen av en sak 
på grunn av personlige forhold, jf. kommuneloven § 11-11. Kontrollutvalgets sekretariat skal 
varsles, slik at varamedlem kan innkalles. 
 
Organet selv skal ta stilling til spørsmål om inhabilitet og fritak. Den det gjelder fratrer under 
behandlingen av spørsmålet, etter å ha fått anledning til å uttale seg.  
 
Varamedlem bør innkalles og delta ved avgjørelsen av spørsmål om inhabilitet og fritak. 
Dersom det i én og samme sak oppstår spørmål om inhabilitet for flere medlemmer, kan 
ingen av dem delta ved drøftelsen og avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems 
inhabilitet, med mindre organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I så tilfelle 
skal alle møtende medlemmer delta. 
 
Behandling av spørsmål om inhabilitet og fritak skal fremgå av møteprotokollen, jf. 
kommuneloven § 11-4 andre ledd. 
 
 

6.4 Bestemmelsene knyttet til kommunestyret fra og med kapittel 2.4 til og med 
kapittel 2.6, gjelder tilsvarende for kontrollutvalget.  
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7. Reglement for eldreråd, råd for personer med 
funksjonsnedsettelse og ungdomsråd 

 

7.1 Eldrerådet – valg og sammensetning 
Eldrerådet skal ha 5 medlemmer med personlige varamedlemmer. 
Minst 3 av eldrerådets faste medlemmer skal på valgtidspunktet ha fylt 60 år. 
 
Organisasjoner som representerer eldre har rett til å fremme forslag om medlemmer og 
varamedlemmer til rådet.  
 
Kommunestyret velger medlemmene og varamedlemmene til rådet. Valgene gjelder for hele 
valgperioden. 
 
Eldrerådet velger selv leder og nestleder blant medlemmene 
 

7.2 Eldrerådet – virkeområde og oppgaver 
Eldrerådet er opprettet av kommunestyret i medhold av kommuneloven § 5-12 med 
tilhørende forskrift, og bestemmelsene for folkevalgte organer i kommunelovens § 5-1 
gjelder også for eldreråd. 
 
Eldrerådet skal være et rådgivende organ for kommunen, og har rett til å uttale seg i saker 
som gjelder eldre. Slike saker skal utvalgene eller kommunestyret legge fram for rådet. 
Rådet kan ta opp saker på eget initiativ. Uttalelsene skal følge saksdokumentene til det 
kommunale organet som avgjør saken endelig. 
 
Eldrerådet skal hvert år utarbeide årsmelding som skal legges fram for kommunestyret. 
 
Eldrerådet har ingen beslutningsmyndighet, og skal ikke behandle saker som gjelder 
enkeltpersoner. 
 
Eldrerådet har rett til å uttale seg før kommunestyret setter ned et sekretariat, fastsetter 
saksbehandlingsreglene og vedtar budsjett for dem. 
 
Ordfører kan gi eldrerådets leder møte- og talerett i kommunestyret i enkeltsaker som angår 
eldres levekår eller eldrerådets virksomhet. Leder av utvalg opprettet med hjemmel i 
kommuneloven kan gi en representant fra eldrerådet møte- og talerett i utvalget i 
enkeltsaker som angår eldres levekår. 
 
 

7.3 Råd for personer med funksjonsnedsettelse – valg og sammensetning 
Råd for personer med funksjonsnedsettelse skal ha 5 medlemmer med personlige 
varamedlemmer. 
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Organisasjoner som representerer personer med funksjonsnedsettelse har rett til å fremme 
forslag om medlemmer og varamedlemmer til rådet.  
 
Kommunestyret velger medlemmene og varamedlemmene til rådet. Valgene gjelder for hele 
valgperioden. 
 
Rådet velger selv leder og nestleder blant medlemmene. 
 
 

7.4 Råd for personer med funksjonsnedsettelse – virkeområde og oppgaver 
Råd for personer med funksjonsnedsettelse er opprettet av kommunestyret i medhold av 
kommuneloven § 5-12 med tilhørende forskrift, og bestemmelsene for folkevalgte organer i 
kommunelovens § 5-1 gjelder også for råd for personer med funksjonsnedsettelse. 
 
Råd for personer med funksjonsnedsettelse skal være et rådgivende organ for kommunen, 
og har rett til å uttale seg i saker som gjelder personer med funksjonsnedsettelse.  Slike 
saker skal utvalgene eller kommunestyret legge fram for rådet. Rådet  kan ta opp saker på 
eget initiativ. Uttalelsene skal følge saksdokumentene til det kommunale organet som avgjør 
saken endelig. 
 
Råd for personer med funksjonsnedsettelse skal hvert år utarbeide årsmelding som skal 
legges fram for kommunestyret. 
 
Råd for personer med funksjonsnedsettelse har ingen beslutningsmyndighet, og skal ikke 
behandle saker som gjelder enkeltpersoner. 
 
Råd for personer med funksjonsnedsettelse har rett til å uttale seg før kommunestyret setter 
ned et sekretariat, fastsetter saksbehandlingsreglene og vedtar budsjett for dem. 
 
Ordfører kan gi råd for personer med funksjonsnedsettelses leder møte- og talerett i 
kommunestyret i enkeltsaker som angår personer med funksjonsnedsettelses levekår eller 
rådets  virksomhet. En representant fra rådet har møte- og talerett i Samfunnsutvalget 
(SAFU).  Leder av øvrige utvalg opprettet med hjemmel i kommuneloven kan gi en 
representant for råd for personer med funksjonsnedsettelse møte- og talerett i utvalget i 
enkeltsaker som angår personer med funksjonsnedsettelses levekår. 
 
 

7.5 Ungdomsråd – valg og sammensetning 
Ungdomsrådet skal ha inntil 22 medlemmer  i alderen 13 – 18 år. De som velges må ikke ha 
fylt 19 år på valgtidspunktet. Det velges vara for hvert av medlemmene. 
 
Organisasjoner som representerer ungdom har rett til å fremme forslag om medlemmer og 
varamedlemmer til ungdomsrådet.  
 
Ungdomsrådet bør videre settes sammen på følgende måte: 

 1 representant fra hver av de videregående skolene i distriktet hvor elever fra Råde 

kommune er registrert. 
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 1 representant fra hvert klassetrinn på ungdomsskolen 

 1 representant fra 7.klasse ved Spetalen skole 

 1 representant fra 7.klasse ved Karlshus skole 

 1 representant fra styret ved Allaktivitetshuset 

 Inntil 9 representanter fra organisasjoner som representerer ungdom, eller der 

ungdomsrepresentasjon er betydelig. 

 
 
Elevrådene ved den enkelte skole foreslår representantene fra skolene. Allaktivitetshusets 
brukere husstyre foreslår en representant for allaktivitetshuset. I organisasjonene er det 
styret som foreslår sine representanter. 
 
Valgperioden settes til to år. 
 
Kommunestyret velger medlemmene og varamedlemmene til ungdomsrådet.  
Ungdomsrådet velger selv leder og nestleder blant medlemmene.  
 
Ordfører innkaller til første møte i løpet av januar.  
 

7.6 Ungdomsråd – virkeområde og oppgaver 
Ungdomsrådet er opprettet av kommunestyret i medhold av kommuneloven § 5-12 med 
tilhørende forskrift, og bestemmelsene for folkevalgte organer i kommunelovens § 5-1 
gjelder også for ungdomsråd. 
 
Ungdomsrådet skal være et rådgivende organ for kommunen, og har rett til å uttale seg i 
saker som gjelder ungdom. Slike saker skal utvalgene eller kommunestyret legge fram for 
rådet. Ungdomsrådet kan ta opp saker på eget initiativ. Uttalelsene skal følge 
saksdokumentene til det kommunale organet som avgjør saken endelig. 
 
Ungdomsrådet skal hvert år utarbeide årsmelding som skal legges fram for kommunestyret. 
 
Ungdomsrådet har ingen beslutningsmyndighet, og skal ikke behandle saker som gjelder 
enkeltpersoner. 
 
Ungdomsrådet har rett til å uttale seg før kommunestyret setter ned et sekretariat, 
fastsetter saksbehandlingsreglene og vedtar budsjett for dem. 
 
Ordfører kan gi ungdomsrådets leder møte- og talerett i kommunestyret i enkeltsaker som 
angår ungdom. Leder av utvalg opprettet med hjemmel i kommuneloven kan gi representant 
fra ungdomsrådet møte- og talerett i utvalget i enkeltsaker som angår ungdom. 
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7.7 Rådene - generelle bestemmelser   

 

7.7.1 Fastsetting av møter 
Rådene kan holde inntil 6 ordinære møter i løpet av kalenderåret, som skal tilpasses møtene 
i SAFU, HOV, administrasjonsutvalg, formannskap og kommunestyret.  
Ut over dette skal møte holdes hvis ett av følgende vilkår er oppfylt, jf. kommunelovens § 
11-2: 
a) Rådet selv eller kommunestyret vedtar det 
b) Rådets leder mener det er nødvendig 
c) Minst 1/3 av medlemmene i rådet krever det 
 

7.7.2 Møteoffentlighet  
Folkevalgte organer skal behandle saker og treffe vedtak i møter, jf. kommuneloven § 11-2.   
Alle har rett til å være til stede i møtene, med unntak av de tilfeller om lukking som er 
regulert i kommuneloven § 11-5 tredje ledd, og som beskrives i 7.3.3 om lukking av møter 
nedenfor.  
 
 

7.7.3 Lukking av møte 
Folkevalgte organer skal vedta å lukke møtet når det skal behandle en sak som  

 Angår en arbeidstakers tjenestlige forhold 

 Innehar opplysninger som er omfattet av lovbestemt taushetsplikt 

Folkevalgte organer kan vedta å lukke møtet hvis ett av følgende vilkår er oppfylt: 

 Hensynet til personvern krever at møtet lukkes 

 Hensynet til tungveiende offentlige interesser tilsier at møtet lukkes, og det vil 

komme fram opplysninger i møtet som kunne ha vært unntatt fra innsyn etter 

offentleglova hvis de hadde stått i et dokument. 

 
Debatt og vedtak om lukking av møtet skjer i henhold til kommuneloven § 11-5 femte ledd. 
Det er kun under behandling a ovennevnte saker at møtet lukkes. 
 
Rådene skal i utgangspunktet ikke behandle saker unntatt offentlighet. 
 

7.7.4 TV overføring av møter. Lyd- og bildeopptak. 
Lyd og bilder fra åpne møter i kommunstyret og andre folkevalgte organer bør legges ut på 
kommunens nettsider som en fast ordning, når de tekniske løsningene for dette er ivaretatt. 
I  bestemmelsen i dette avsnittet menes lyd og bilder som produseres av kommunen eller på 
bestilling fra kommunen.  
 
Hvis noen ber om det, og hvis det ikke virker forstyrrende på gjennomføringen av møtet, skal 
møteleder gi tillatelse til å gjøre opptak av eller overføre lyd eller bilde fra åpne møter, jf. 
kommuneloven § 11-6. I bestemmelsen i dette avsnittet menes de tilfeller hvor møteleder 
skal måtte gi en tillatelse når utenforstående ber om å få gjennomføre lyd- eller bildeopptak. 
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7.7.5 Saksforberedelse 
Kommunedirektøren skal sørge for at saker som skal behandles i folkevalgte organer er 
forsvarlig utredet. Utredningen skal gi et faktisk og rettslig grunnlag for å treffe vedtak, jf. 
kommuneloven § 13-1 tredje ledd. 
 
Møteleder kan i særlige tilfeller sette ekstra sak på sakslisten etter at innkallingen er sendt 
ut. Møteleder kan også tillate at saksframlegg i en sak på sakslisten ikke følger innkallingen, 
men ettersendes. Rådet selv avgjør i tilfelle om saken skal tas opp til behandling, eller 
utsettes til neste møte. Et mindretall på 1/3 kan dessuten beslutte at det i slike saker ikke 
skal treffes vedtak, jf. kommuneloven § 11-3 femte ledd. 
 

7.7.6 Fjernmøter  
Kommunestyret kan jf. kommuneloven § 11-7 selv beslutte at folkevalgte organer skal kunne 
holde møter som fjernmøter.    
Fjernmøte innebærer at deltakerne ikke sitter i samme lokale, men at de via tekniske 
hjelpemidler likevel kan se, høre og kommunisere med hverandre.  
Kravene som ellers gjelder for møter, gjelder også for fjernmøter. Dette gjelder også kravet 
til møteoffentlighet. 
 
Et møte som skal lukkes kan ikke holdes som fjernmøte, med mindre det foreligger særlig 
hjemmel for dette. 
 
Saksbehandlingsreglene i dette reglementet gjelder også for fjernmøter. 
 
I tillegg gjelder følgende fremgangsmåte for fjernmøter: 

 Møtet skal gjennomføres på en elektronisk plattform som er i tråd med Råde 

kommunes IKT standarder. 

 Ved opprop skal møteleder sørge for at alle kan høre og se, samt bli hørt og sett. 

 Ved møtets start skal møteleder informere om hvordan møtet skal organiseres 

teknisk i forhold til å be om ordet, mute mikrofon, bilde osv. 

 Representantene presenterer seg med navn og tilhørighet under ordskiftet. 

 Ved votering skal møteleder henvende seg til hver enkelt representant, og denne skal 

svare «støtter» eller «støtter ikke». 

 Protokollen godkjennes ved at den sendes ut på epost til de medlemmer og 

varamedlemmer som deltok i rådets møte, med tilbakemeldingsplikt.  
 

7.7.7 Hastemøter 
I delegeringsreglementets del 1, kapittel 6, punkt 6.3, reguleres myndighet til formannskapet 
i hastesaker, når vedtak skulle vært fattet i et annet organ. Dette er i tråd med 
kommunelovens § 11-8 første ledd. Det vil si at det er kun formannskapet som har fått 
delegert denne myndigheten, og utøver den på vegne av de andre folkevalgte organene i 
kommunen. 
 
Jamfør kommuneloven § 11-8 andre ledd, kan møteleder beslutte at organet skal behandle 
en sak skriftlig eller i hastefjernmøte hvis det er påkrevd å få avgjort en sak før neste møte, 
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og det enten ikke er tid til å holde et ekstraordinært møte, eller saken ikke er så viktig at et 
ekstraordinært møte anses som nødvendig.   
 
Følgende gjelder ved denne type møter: 

 Medlemmene kan kalles inn med kortere frist enn etter ordinære regler.  

 Hvis 1/3 av organets medlemmer krever det, skal saken utsettes til ordinært møte. 
 

Sendes saken ut etter skriftlig saksbehandling, gjelder i tillegg følgende: 

 Sakens dokumenter med forslag til vedtak skal sendes samtidig til alle organets 
medlemmer. 

 Forslaget anses som vedtatt hvis samtlige medlemmer slutter seg til forslaget, og hvis 
de slutter seg til at at vedtaket treffes etter skriftlig saksbehandling. 

 

7.7.8 Utvidet innsynsrett for folkevalgte organer  
Kommunestyret har som overordnet organ for hele den kommunale forvaltningen rett til 
innsyn i alle kommunale saksdokumenter, med de begrensningene som følger av 
kommunelovens § 11-13. 
Andre folkevalgte organer har, med de samme begrensningene, rett til innsyn i alle 
saksdokumenter som omhandler de delene av kommunens virksomhet som ligger innenfor 
eldrerådets virkeområde. 
 
Taushetsbelagte dokumenter 
Et folkevalgt organ kan bare få innsyn i saksdokumenter som gir kunnskap om 
taushetsbelagte opplysninger når det er nødvendig for behandlingen av en konkret sak, og 
forvaltningslovens § 13 b første ledd hjemler unntak fra taushetsplikten. 
 
Vedtak om innsyn 
Hvis et folkevalgt organ ønsker innsyn i kommunale saksdokumenter som ikke er unntatt 
offentlighet, må et vedtak om å kreve innsyn treffes med minst tre stemmer eller med 
fleretallet av de avgitte stemmene i eldrerådet.  
Hvis et folkevalgt organ krever innsyn i saksdokumenter unntatt offentlighet, må vedtak om 
innsyn treffes med flertallet av de avgitte stemmene i eldrerådet. 
 
Tidspunkt for innsyn: 
Innsynsretten gjelder fra det tidspunktet saken som saksdokumentene tilhører, er sendt til 
behandling i det folkevalgte eldrerådet. For saker som blir avgjort av administrasjonen, 
gjelder innsynsretten fra det tidspunktet sakene er ferdigbehandlet. 
 

7.8 Rådene – innkalling, saksliste og kunngjøring av møter 
 

7.8.1 Møteinnkalling, saksliste og kunngjøring 
En sak skal settes på sakslisten hvis minst 1/3 av rådets medlemmer krever det, jf. 
kommuneloven § 11-3 første ledd. 
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Innkalling til møtene skal sendes ut med rimelig varsel, jf. kommuneloven § 11-3 første ledd. 
Innkalling og møtedokumenter gjøres tilgjengelig elektronisk for rådets medlemmer og 
varamedlemmer senest én uke før møtet skal holdes. 
Innkallingen skal inneholde en liste over saker som skal behandles, og møtedokumentene i 
disse sakene.  
Sakslisten med tilhørende møtedokumenter som ikke er unntatt offentlighet skal være 
tilgjengelig for allmennheten, jf. kommuneloven § 11-3 andre ledd. Dette skjer i 
møtekalenderen på kommunens nettside. 
 
Kunngjøring av møter i folkevalgte organer skjer via møtekalenderen på kommunens 
nettside. Et møte skal kunngjøres selv om det antas at møtet vil bli helt eller delvis lukket. 
 

7.8.2 Møteplikt og fratreden i møtet.  Innkalling av varamedlemmer 
Medlemmene plikter å delta i rådets møter hvis de ikke har gyldig forfall. Med gyldig forfall 
menes sykdom eller andre hindringer som gjør det vanskelig å møte. 
 
Hvis et møtende medlem eller varamedlem må fratre under selve møtet, skal 
representanten gi melding om dette til møteleder i forkant av møtet. Dette presiseres 
nærmere i kapittel om møteledelse nedenfor. 
 
Melding om forfall til et møte man er innkalt til, skal skje gjennom e-post til møtesekretær. 
Ved forfall innkaller møtesekretær varamedlemmer fra den gruppen det er forfall. 
Varamedlemmer innkalles i den rekkefølgen de er valgt. 
 

7.8.3 Inhabilitet og fritak av personlige grunner 
Medlem eller innkalt varamedlem skal i god tid før møtet melde fra til møteleder om forhold 
som gjør at man er inhabil i en sak som står på sakslisten, jf. kommuneloven § 11-10. Det må 
også meldes fra til møteleder om man ønsker å bli fritatt fra å delta i behandlingen av en sak 
på grunn av personlige forhold, jf. kommuneloven § 11-11. Møtesekretær skal varsles, slik at 
varamedlem kan innkalles. 
 
Rådet selv skal ta stilling til spørsmål om inhabilitet og fritak. Den det gjelder fratrer under 
behandlingen av spørsmålet, etter å ha fått anledning til å uttale seg.  
 
Varamedlem bør innkalles og delta ved avgjørelsen av spørsmål om inhabilitet og fritak. 
Dersom det i én og samme sak oppstår spørmål om inhabilitet for flere medlemmer, kan 
ingen av dem delta ved drøftelsen og avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems 
inhabilitet, med mindre rådet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I så tilfelle skal 
alle møtende medlemmer delta. 
 
Behandling av spørsmål om inhabilitet og fritak skal fremgå av møteprotokollen, jf. 
kommuneloven § 11-4 andre ledd. 
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7.9 Rådene – gjennomføring av møter 
 

7.9.1 Møteledelse 
Møtet ledes av leder eller nestleder. Har begge forfall, velges en særskilt møteleder ved 
flertallsvalg. 
 
Møteleder foretar opprop av medlemmene og de varamedlemmene som skal møte for 
fraværende medlemmer med gyldig forfall. Er minst halvparten av disse til stede, erklærer 
møteleder møtet for lovlig satt. 
 
Møteleder skal deretter sørge for at eldrerådet avgjør eventuelle spørsmål om inhabilitet 
eller spørsmål om lukking av møtet. 
 
Fra dette tidspunkt og til møtets slutt kan ikke medlemmer og varamedlemmer forlate 
møtet uten å melde fra til møteleder på forhånd. Medlemmer og varamedlemmer som 
møter etter oppropet, melder seg til møteleder før de tar plass. 
 
Ønsker møteleder å ta del i ordskiftet med annet enn faktaopplysninger og ren informasjon, 
skal ledelsen av forhandlingene overlates til en annen. 
 
Møteleder må ikke avbryte noen som har ordet, med mindre det skjer for å kreve 
reglementet overholdt, eller for å rette misforståelser fra talerens side. 
 
Møteleder skal sørge for ro i salen.  Krenkende uttalelser og andre overtredelser skal 
påtales. Møteleder kan gi advarsler, som gjentas om nødvendig. Hvis vedkommende ikke 
retter seg etter dette, kan eldrerådet ved avstemning frata vedkommende ordet, eller 
vedkommende kan vises bort. 
 

7.9.2 Endring av saksliste 
Rådet kan med alminnelig flertall vedta å utsette realitetsbehandlingen av en sak som er 
oppført på den utsendte sakslisten, jf. kommuneloven § 11-3 fjerde ledd. 
 
En sak skal settes på sakslisten hvis minst 1/3 av rådets medlemmer krever det, jf. 
kommuneloven § 11-3 første ledd. 
 
Rådet kan fatte vedtak i en sak som ikke er oppført på sakslisten, hvis ikke møteleder eller 
1/3 av medlemmer og møtende varamedlemmer motsetter seg det. På tilsvarende måte kan 
eldrerådet fatte vedtak i en sak der saksdokumentene ikke er sendt ut sammen med 
innkallingen, hvis ikke møteleder eller 1/3 av medlemmer og møtende varamedlemmer 
motsetter seg det, jf. kommuneloven § 11-3 femte ledd. 
 
Med mindre rådet vedtar noe annet, behandles sakene i den rekkefølgen de er oppført på 
sakslisten. Eventuelle spørsmål til leder skal behandles etter sakene som står på sakslisten, 
dersom rådet selv ikke har vedtatt noe annet. 
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7.9.3 Møteleders redegjørelse for saken 
Møteleder leser opp saksnummer og saksbetegnelse for saken, og viser til forslaget. Det 
gjøres oppmerksom på eventuelle meningsforskjeller i forslag til vedtak som er gitt av andre 
folkevalgte organer.  
 
Møteleder skal opplyse om eventuelle tilleggsnotater som er registrert på saken, etter at 
innkallingen ble sendt ut. Møteleder tar deretter saken opp til debatt. 
 

7.9.4 Gjennomføring av debatten 
Medlemmer og møtende varamedlemmer får ordet i den rekkefølgen de ber om det. Ber 
flere om ordet samtidig, avgjør møteleder rekkefølgen på dem. 
 
Den som har ordet retter seg til møteleder, ikke til forsamlingen eller et bestemt medlem. 
Møteleder skal sørge for at dette overholdes. 
 
Møteleder retter seg til kommunedirektørens representant/møtesekretær hvis det i en sak 
stilles spørsmål som møteleder mener administrasjonen må svare på.    
 
Alle skal holde seg til den saken som debatteres. Det må ikke sies noe som krenker 
forsamlingen eller andre. Møteleder skal sørge for at dette overholdes.  
 
Den som har ordet skal ikke avbrytes eller forstyrres. Det er ikke tillatt å lage støy eller uro 
som uttrykk for misnøye eller bifall. Møteleder skal sørge for at dette overholdes. 
 
Under rådets behandling av saken skal medlemmer og møtende varamedlemmers 
oppmerksomhet være rettet mot debatten og ordskiftet. 
 

7.9.5 Taletid 
Før ordskiftet i en sak har begynt, kan rådet selv vedta egne bestemmelser om taletiden i 
gjeldende sak. Møteleder skal sørge for at taletiden overholdes. 
 

7.9.6 Replikkordskifte 
Møteleder skal som hovedregel gi adgang til replikker, hvis ikke rådet selv beslutter noe 
annet. Den gis straks etter et innlegg, og før neste taler på talerlisten. 
En replikk skal være meget kort, og et direkte tilsvar på innlegget. Den som hadde innlegget 
som forårsaket replikken, kan svare kort på hver av replikkene, etter tur. Møteleder skal 
påse at replikk ikke blir innlegg. 
 

7.9.7 Framsettelse av forslag 
Medlemmer og møtende varamedlemmer kan komme med forslag til uttalelse til sakene på 
sakslisten. Forslag som framsettes skal være utformet slik de skal lyde. Forslag skal alltid 
framsettes muntlig, og skal også sendes skriftlig på epost til møteleder og møtesekretær før 
ordskiftet i saken er ferdig. Møteleder refererer forslaget. 
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7.9.8 Vedtaksførhet og avstemning 
Når saken er drøftet ferdig, foreslår møteleder strek satt. Ingen medlemmer eller møtende 
varamedlemmer får ordet etter at strek er satt. Saken tas deretter opp til avstemning. 
 
Etter at møteleder har tatt saken opp til avstemning kan det ikke framsettes forslag til saken. 
 
Er saken delt opp, eller det skal stemmes over flere forslag, foreslår møteleder rekkefølgen 
for avstemningen eller alternativ stemmegivning. Det skal være anledning til å gi uttrykk for 
så vel prinsipale som subsidiære standpunkt under avstemningen. Blir det debatt om 
avstemningsmåten, skal møteleder se til at de som har ordet holder seg til 
avstemningsspørsmålet. 
 
Møteleder kan foreslå at det skal foretas prøveavstemning som ikke er bindende, før endelig 
avstemning i en sak. Er forslaget delt i flere ledd, kan det stemmes foreløpig over hvert 
enkelt ledd, og til slutt over hele forslaget. 
 
Avstemning kan gjennomføres på én av følgende måter: 

 Ved stilltiende godkjenning; ingen motsetter seg forslag framsatt av møteleder, selv 

om de er oppfordret til det. 

 Ved at det avgis stemmetegn for eller imot et forslag. Når møteleder bestemmer det, 

eller et medlem krever det, holdes kontraavstemning. 

 

Medlemmer og møtende varamedlemmer kan ikke forlate sine plasser når saken er tatt opp 
til avstemning, og de plikter å avgi stemme.  
 
Vedtak treffes med alminnelig flertall av de stemmer som er avgitt, hvis ikke annet følger av 
kommuneloven eller særlov. 
 
Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.  
 
Rådet kan bare treffe vedtak til uttalelse i en sak når minst halvparten av medlemmene har 
vært tilsede under avstemningen og avgitt stemme i saken.  
 
Det er ikke anledning til å ta andre saker opp til behandling før avstemningen er avsluttet. 
 

7.9.9 Protokolltilførsel 
Ett eller flere medlemmer eller møtende varamedlemmer har rett til å kreve inntatt i 
møteprotokollen en kort begrunnelse for sitt standpunkt i en sak. Krav om protokolltilførsel 
må fremmes senest rett etter avstemningen, før neste sak tas opp til behandling. 
Protokolltilførselen skal sendes på epost, eller leveres skriftlig i underskrevet stand til 
møteleder før møtet heves. 
 
Protokolltilførsel kan nektes hvis den har en sjikanerende form eller er unødig omfattende. 
Møteleder avgjør om protokolltilførselen skal føres inn i protokollen. Rådet selv kan 
overprøve møteleders beslutning i forbindelse med godkjenning av protokollen. 
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7.9.10 Referatsaker 
Med referatsaker menes notater, brev, rapporter og presentasjoner som ikke gjelder en sak 
som er oppført på sakslisten. Som referatsak regnes også orienteringer som det ikke er 
hensiktsmessig å legge fram som egne politiske saker.  
 
Protokoller fra eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsråd regnes 
også som referatsaker når de legges fram for formannskap og utvalg. 
 

7.9.11 Møteprotokoll 
Det skal føres møteprotokoll over forhandlinger i rådet. Protokollen skal inneholde: 

 Tidspunkt, varighet og møtested for møtet 

 Hvem som møtte og hvem som var fraværende, 

organisasjonstilhørighet/gruppetilhørighet og eventuell inhabilitet 

 Hvilke saker som ble behandlet 

 Framsatte forslag 

 Hvilke uttalelser som ble vedtatt 

 Avstemningsresultat 

o Det skal også kunne forstås hvem som stemte for hva, og hvilken 

organisasjon/gruppe vedkommende tilhørte 

 Framsatte protokolltilførsler  

 
Rådet skal i utgangspunktet ikke behandle saker unntatt offentlighet. I såfall skal rådet vedta 
å lukke møtet, og det skal framgå av møteprotokollen. Hjemmelen for å lukke møtet skal tas 
inn i protokollen. Det samme gjelder for vedtak om at medlem av eldrerådet er inhabilt eller 
får fritak av personlige grunner.  
 
Fratrer eller tiltrer et eller flere medlemmer under forhandlingene, protokolleres dette, slik 
at det framgår hvem som har deltatt i behandlingen av hver enkelt sak.  
 
Møteprotokollen legges fram for godkjennelse ved at møtesekretær leser protokollen før 
møtet avsluttes. Deretter underskrives prokollen av rådets møtende medlemmer eller 
varamedlemmer. 
 

7.9.12 Spørsmål til møteleder 
Et hvert medlem av et folkevalgt organ kan stille spørsmål til lederen i møtet, også om saker 
som ikke står på sakslisten, jf. kommuneloven § 11-2 fjerde ledd. Hvis spørsmål fremmes 
direkte i møtet, kan spørsmålet bli besvart bare hvis møteleder godkjenner dette. 
 
Rådets medlemmer kan imidlertid sende inn grunngitte skriftlige spørsmål til møteleder før 
møtet. For at disse skal besvares i møtet, må det være møteleder i hende senest 3 dager før 
selve møtedagen. Spørsmål som leveres etter dette vil bare bli tatt opp i møtet hvis 
møteleder godkjenner det. 
 
Så langt det lar seg gjøre, legges skriftlige spørsmål ut sammen med sakene til møtet. 
 

99



 

 37 

Når skriftlige spørsmål tas opp, får spørsmålstiller inntil 5 minutter til å redegjøre for 
spørsmålets innhold. Spørsmålsstiller og den som svarer kan ha ordet ytterligere en gang 
hver til korte innlegg inntil 2 minutter. Spørsmålsstiller har i den forbindelse adgang til å 
stille et kort tilleggsspørsmål. 
 

 

8. Ikrafttreden 
 
Reglementet trår i kraft 17.juni 2021 
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Reglement for organisering av politiske møter og saksbehandling i 
folkevalgte organer 
 
Kommunestyret - Vedtak: 
Reglement for organisering av politiske møter og saksbehandling i folkevalgte organer 
vedtas med følgende endringer: 
 
I Kapittel 7.4, siste avsnitt, siste setning, byttes: leder av rådet ut med en representant for 
rådet, slik at avsnittet lyder: 
“Leder av øvrige utvalg opprettet med hjemmel i kommuneloven kan gi en representant 
fra råd for personer med funksjonsnedsettelse møte- og talerett i utvalget i enkeltsaker, 
som angår personer med funksjonsnedsettelses levekår.” 
 
Representanten fra Ungdomsrådet velges for 2 – to år av gangen, slik at de har muligheten 
for å følge en sak fra begynnelse til slutt. 
 
 
Samfunnsutvalget - Innstilling: 
Reglement for organisering av politiske møter og saksbehandling i folkevalgte organer 
vedtas. 
 
Helse-, oppvekst- og velferdsutvalget - Innstilling: 
Reglement for organisering av politiske møter og saksbehandling i folkevalgte organer 
vedtas med følgende endringer: 
 
I Kapittel 7.4, siste avsnitt, siste setning, byttes: leder av rådet ut med en representant for 
rådet, slik at avsnittet lyder: 
“Leder av øvrige utvalg opprettet med hjemmel i kommuneloven kan gi en representant 
fra råd for personer med funksjonsnedsettelse møte- og talerett i utvalget i enkeltsaker, 
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som angår personer med funksjonsnedsettelses levekår.” 
 
Representanten fra Ungdomsrådet velges for 2 – to år av gangen, slik at de har muligheten 
for å følge en sak fra begynnelse til slutt. 
 
 
Administrasjonsutvalg - Innstilling: 
Reglement for organisering av politiske møter og saksbehandling i folkevalgte organer 
vedtas. 
 
Formannskapet - Innstilling: 
 Reglement for organisering av politiske møter og saksbehandling i folkevalgte organer 
vedtas. 
 
Ordførers forslag til vedtak: 
Reglement for organisering av politiske møter og saksbehandling i folkevalgte organer 
vedtas. 
 
 

 
Bakgrunn for saken og historikk: 
I forbindelse med at ny kommunelov trådte i kraft i 2019, har det vært behov for å utarbeide 
nytt reglement for saksbehandling i folkevalgte organer som er i tråd med den nye lovens 
bestemmelser. Samtidig har tidligere reglementer hatt et behov for en generell revidering, for 
å bli bedre arbeidsverktøy.  
 
Saksopplysninger: 
En fornying og total revidering av reglementet ble sist gjort i 2014, med siste endring av 
enkelte bestemmelser i 2017. For å ivareta kravene i den nye kommuneloven har det nå 
vært nødvendig å utarbeide et helt nytt reglement. Det er i tillegg tilpasset ny politisk 
organisering. Bestemmelsene om organisering av politiske møter og møteledelse er også 
revidert.  Det er kun kommunestyret, formannskapet, utvalg og de tre rådene som er omtalt i 
reglementet, men bestemmelsene gjelder alle folkevalgte organer. 
 
Mange lovhenvisninger i det nye reglementet er byttet ut med tekst tilpasset fra 
bestemmelsene i kommuneloven, men det er også lagt inn en del henvisning til paragrafene i 
loven. 
 
Reglementet omtaler selve møteprosessen mer i detalj enn tidligere, der blant annet 
gjennomføring av møtet er beskrevet i flere avsnitt i kronologisk rekkefølge. Det beskriver 
møtet steg for steg, og tar fram blant annet hva som er viktig å legge vekt på i ledelsen av 
møtet.   
 
Den nye politiske organiseringen er tatt inn, og valg og sammensetning er beskrevet under 
hvert organ. Det samme gjelder den nye elektroniske måten å holde møte på, som er 
grundigere beskrevet under bestemmelsene om fjernmøter. 
 
Nedenfor er andre eksempler på endringer eller presiseringer i kommunelovens 
bestemmelser, som er beskrevet og regulert nærmere i det nye reglementet for 
saksbehandling: 
 

· Saksbehandlingsreglene skal gjelde alle folkevalgte organer. (Dette henger 
sammen med reglene om møteprinsippet, og at folkevalgte gjør sine vedtak i 
møter.) 
I motsetning til tidligere, vil det ikke være adgang til å opprette organer hvor enkelte 
av saksbehandlingsreglene ikke gjelder.  
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· Utvidet innsynsrett i folkevalgte organer: Dette er en nærmere lovfesting og 
presisering av tidligere rett. Bestemmelsen regulerer innsynsretten til et folkevalgt 
organ. Den enkelte folkevalgte har ikke innsynsrett etter disse bestemmelsene. 

 
· Krav til innhold i møteboken: Her er det satt inn konkrete krav til møtebok/protokoll, 

for at det skal komme tydelig fram utfallet av avstemmingen og hvilke partier som 
stemte på hva. Dette er viktig for ettertiden og innbyggernes mulighet til å holde de 
folkevalgte ansvarlige for voteringene. I tidligere kommunelov var ikke dette 
presisert så tydelig. 

 
· Økte muligheter for fjernmøter. Kommunestyret selv skal kunne beslutte om de 

folkevalgte organene skal holde møter som fjernmøter. Bestemmelsen åpner også 
opp for at dette skal kunne gjelde kommunale foretak. 

 
· Hastesaker: Det er en videreføring av tidligere rett, og med gode regler for når en 

sak kan behandles skriftlig eller ved hastefjernmøte. Utvidet myndighet i hastesaker 
er for øvrig ivaretatt ved at formannskapet i delegeringsreglementet har fått tildelt 
denne myndigheten. Dette er presisert i saksbehandlingsreglementet. 

 
· Inhabilitet: Det er nå tatt inn en egen bestemmelse om inhabilitetsregler for 

folkevalgte i kommuneloven. Den knyttes for øvrig opp mot forvaltningslovens 
bestemmelser om inhabilitet, men er nå bedre omtalt i kommuneloven. 

 
· Lyd og bildeopptak skal tillates – ikke bare kan. Bestemmelsen gjelder hvor andre 

ber om lyd- eller bildeopptak og det ikke virker forstyrrende, og det er kun i de 
tilfellene møteleder skal måtte gi tillatelse.  

 
· Punktet overfor er ikke til hinder for at kommunestyret kan vedta at lyd og bilde fra 

åpne møter sendes på kommunens hjemmeside eller legges der som opptak. Noe 
det nå er lagt inn et avsnitt om i samme punkt som lyd og bildeopptak. Vi har lagt 
inn bestemmelse hvor det åpnes for TV-overføring av møter i første avsnitt. 

 
 

Oppbygging av dokumentet: 
På bakgrunn av innspill fra folkevalgte, er reglementet bygget opp slik at hvert folkevalgt 
organ har sitt eget fullstendige reglement. Det vil bli bygget opp slik når reglementet legges 
ut under informasjon for folkevalgte på nettsidene. Hensikten er at de folkevalgte enkelt skal 
finne reglementer og forskrifter som gjelder «sitt» utvalg på ett sted.  
For at ikke dokumentet vedlagt denne saken skal bli for uoversiktlig å lese, er likevel noe 
samlet og beskrevet kun én gang. Oppbyggingen beskrives i første kapittel (1.Generelle 
bestemmelser, side 4).  Dette vil som sagt se annerledes ut på nettsidene. 
 
Vurdering:.  
Den nye kommuneloven har en del endringer som det er viktig å ta inn i 
saksbehandlingsreglene for folkevalgte organer, fordi endringene innebærer en utvidelse, 
presisering eller forbedring i forhold til tidligere kommunelov.  
 
Samtidig er det behov for å tilpasse saksbehandlingsreglene til den politiske strukturen som 
delegeringsreglementene la opp til når de ble vedtatt i fjor, slik at de folkevalgte vil kjenne 
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seg igjen. 
 
Tidligere reglement hadde noen ufullstendige beskrivelser som ga rom for tolkning. Dette er 
forsøkt ivaretatt i nytt reglement, ved beskrivelser og henvisninger både til kommunelovens 
bestemmelser og delegeringsreglementene. 
 
Møteprosessen er omtalt mer grundig enn tidligere. Dette kan være til god hjelp for både 
møteleder og andre som deltar i møtet, slik at gjennomføringen av møtet kan gjøres på en 
god og ryddig måte.  
 
Vi ser også at måten å jobbe på i folkevalgte organer har endret seg på grunn av Covid-19 
pandemien, og nye elektroniske plattformer er blitt tatt i bruk. Det krever ny bevissthet rundt 
saksbehandling i folkevalgte organer, og gjør det nødvendig å gi folkevalgte «kjøreregler» 
som også tar høyde for dette.  
 
Ordfører mener på bakgrunn av dette at det nye reglementet vil være et godt verktøy, som 
ivaretar bestemmelsene og behovene på en god måte.  
 
 
Medbestemmelse og konsekvenser for brukerne:  
Revidert og oppdatert reglement er nødvendig for å gi de folkevalgte gode arbeidsverktøy. 
 
 

 
Møtebehandling: 
 
Behandling i Kommunestyret 17.06.2021: 
 
Endrings og tilleggsforslag, fremmet av Jan Helge Aker, Kristelig Folkeparti 
Endrings- og tilleggsforslag – KS 033/21 
 
 
 
Reglement for organisering av politiske møter og saksbehandling i folkevalgte organer 
vedtas med følgende endringer/tilføyelser: 
 
Punkt 2.5.1: 
 
Andre avsnitt, siste punktum: ordet ordfører byttes ut med møteleder. 
 
Tilføyelse til siste avsnitt setning: ,og få dette besvart. 
 
Ny setning etter dette: 
 
I HOV, SAFU og Formannskap kan medlemmene komme med oppfølgingsspørsmål til 
møteleder etter at møteleder har svart spørsmålsstiller. Hovedspørsmål og svar blir 
protokollert. Oppfølgingsspørsmål og svar blir notert i stikkordsform. 
 
Aker (KrF) trakk sitt forslag. 
Votering: 
Helse-, oppvekst- og velferdsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Formannskapets innstilling, som var likelydende Samfunnsutvalget og 
administrasjonsutvalgets innstilling, fikk ingen stemmer og falt. 
 
Vedtak - Kommunestyret 17.06.2021: 
Reglement for organisering av politiske møter og saksbehandling i folkevalgte organer 
vedtas med følgende endringer: 
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I Kapittel 7.4, siste avsnitt, siste setning, byttes: leder av rådet ut med en representant for 
rådet, slik at avsnittet lyder: 
“Leder av øvrige utvalg opprettet med hjemmel i kommuneloven kan gi en representant 
fra råd for personer med funksjonsnedsettelse møte- og talerett i utvalget i enkeltsaker, 
som angår personer med funksjonsnedsettelses levekår.” 
 
Representanten fra Ungdomsrådet velges for 2 – to år av gangen, slik at de har muligheten 
for å følge en sak fra begynnelse til slutt. 
 
 

 
Behandling i Formannskapet 03.06.2021: 
 
Det ble ikke fremmet endrings- eller tilleggsforslag. 
 
Votering: 
Ordførers forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Vedtak - Formannskapet 03.06.2021: 
 Reglement for organisering av politiske møter og saksbehandling i folkevalgte organer 
vedtas. 
 

 
Behandling i Administrasjonsutvalg 03.06.2021: 
 
Det ble ikke fremmet endrings- eller tilleggsforslag. 
Votering: 
Ordførers forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak - Administrasjonsutvalg 03.06.2021: 
Reglement for organisering av politiske møter og saksbehandling i folkevalgte organer 
vedtas. 
 

 
Behandling i Samfunnsutvalget 03.06.2021: 
 
Votering. 
Det ble votert mellom kommunedirektørens forslag til vedtak og representanten Rusaanes 
(KrF) forslag til vedtak. Kommunedirektørens forslag ble vedtatt med 7 stemmer (H, Sp, Ap). 
Representanten Rusaanes (KrF) forslag fikk 1 stemme (Krf) og falt.  
Anmerkning til reglementet 
Punkt 2.5.1: 
Andre avsnitt, siste punktum: ordet ordfører byttes ut med møteleder  
 
 
Vedtak - Samfunnsutvalget 03.06.2021: 
Reglement for organisering av politiske møter og saksbehandling i folkevalgte organer 
vedtas. 
 

 
Behandling i Helse-, oppvekst- og velferdsutvalget 02.06.2021: 
 
Votering 
Det ble først votert over endringsforslaget til representanten Vindenes (Ap) som ble 
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enstemmig vedtatt. Det ble så votert over kommunedirektørens forslag til vedtak med 
representanten Vindenes (Ap) endringsforslag som ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak - Helse-, oppvekst- og velferdsutvalget 02.06.2021: 
Reglement for organisering av politiske møter og saksbehandling i folkevalgte organer 
vedtas med følgende endringer: 
 
I Kapittel 7.4, siste avsnitt, siste setning, byttes: leder av rådet ut med en representant for 
rådet, slik at avsnittet lyder: 
“Leder av øvrige utvalg opprettet med hjemmel i kommuneloven kan gi en representant 
fra råd for personer med funksjonsnedsettelse møte- og talerett i utvalget i enkeltsaker, 
som angår personer med funksjonsnedsettelses levekår.” 
 
Representanten fra Ungdomsrådet velges for 2 – to år av gangen, slik at de har muligheten 
for å følge en sak fra begynnelse til slutt. 
 
 

 
Vedlegg: 
Dok.dato 

 
Tittel 

1. 09.05.2021 Reglement for organisering av politiske møter og saksbehandling i 
folkevalgte organer 

2. 01.06.2021 Uttalelse fra rådene 
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Reglement for organisering av politiske møter og saksbehandling i 
folkevalgte organer 

 
Vedtak - Eldrerådet 27.05.2021: 
Eldrerådets uttalelse: 
Reglement for organisering av politiske møter og saksbehandling i folkevalgte organer 
vedtas. 
 
 
Råd for personer med funksjonsnedsettelses vedtak 31.05.2021: 
Råd for personer med funksjonsnedsettelses uttalelse: 
Reglement for organisering av politiske møter og saksbehandling i folkevalgte organer 
vedtas med følgende endringer: 
 

 I Kapittel 7.4, siste avsnitt, siste setning, byttes: leder av rådet ut med en representant for 
rådet, slik at avsnittet lyder: 
“Leder av øvrige utvalg opprettet med hjemmel i kommuneloven kan gi en representant 
fra råd for personer med funksjonsnedsettelse møte- og talerett i utvalget i enkeltsaker, 
som angår personer med funksjonsnedsettelses levekår.” 

 
 
Ungdomsrådet vedtak 31.05.2021: 
Ungdomsrådets uttalelse: 
Ungdomsrådet har følgende uttalelse til nytt reglement – kap 7.5 og 7.6: 

 Representantene bør velges for 2 – to år av gangen, slik at de har muligheten for å følge 

en sak fra begynnelse til slutt. Det tar også lang tid å komme inn saker og saksgang, slik 

at man først har forståelse for rådet og sakene på slutten av det 1 året. 

 Ut over dette har ungdomsrådet ingen kommentarer til reglementet. 

 

 
 
 
 

Ordførers forslag til vedtak: 
Reglement for organisering av politiske møter og saksbehandling i folkevalgte organer 
vedtas. 
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