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Kontrollutvalget i Nes kommune 
MØTERPROTOKOLL  

 

 

 SAKSKART 

                                                                    SAKER TIL BEHANDLING 

   

01/2017  Juridiske tvistesaker 

 
 
Innkallingen og sakslisten: 
Kontrollutvalgsleder innledet møtet med gjennomgang av innkalling og saksliste. Det var ingen 
merknader til disse. 
 
 
Protokoll godkjenning og signering: 
Protokoll fra møtet 07.12.2016 ble formelt godkjent og signert. 
 
 
Orientering fra ordfører: 
Ordfører orienterte kort om arbeidet med å forbedre samarbeidet mellom politikere og 
administrasjonen. 

 KS har blitt kontaktet for å bistå kommunen i arbeidet. 

 KS har hatt en intervjurunde med utvalgte politikere representert fra alle partier. 
Rådmannen har valgt ut ansatte i administrasjonen som har blitt intervjuet. 

 Rapporten ble presentert i et seminar 02. og 03. mars, hvor både politikere og ansatte 
deltok. 

 Flere tema ble tatt opp, bl.a. kommunikasjon. 

 Formannskapet har i møte 23.02.17 behandlet flg: 
Sak 15/17 «Tiltaksplan for det videre arbeid – Rollefordeling/avklaring mellom politisk ledelse 
og rådmannen».  

Vedtak i saken: «Styringsgruppen ber utvalgene foreta en gjennomgang av rapporten fra 
KS. Formannskapet ber utvalgene se spesielt på hva som fungerer/ikke fungerer i henhold 
til politisk reglement og delegeringsreglement. 
o Oppleves det at samspillet mellom politikk og administrasjon utfordres i spesielle 

saker. 
o Opplever utvalgene at delegeringsreglementet og politisk reglement ikke lar seg 

etterleve, ev. hvorfor. Utvalgene bes se dette opp mot revidert (ikke vedtatt) politisk 
reglement og delegeringsreglement. 

Plan for informasjon og kommunikasjon utarbeides. Forslaget utarbeides av ordfører, 
varaordfører og rådmann. Planen oversendes utvalgene, og utvalgene bes vurdere egne 
behov for informasjon og kommunikasjon. 
Rådmannen ivaretar administrasjonens aktiviteter i forhold til det videre arbeid.» 

Møte dato/tid      Onsdag 01. mars 2017, kl. 08.30-11.30 

Møtested Møterom «Veslesalen», Kommunehuset på Nes 

Medlemmer/varamedlemmer 
til stede i møtet 

Leder Bård Heio, nestleder Magne Medgard                             
medlem Lars Brattested                             

Forfall  

Andre til stede i møtet  Ordfører Tore Haraldseth, rådmann Torbjørn Hansen 

Sekretariat Hanne Heen Wengen 

Behandlet saker 01/2017 

mailto:hanne.wengen@gol.kommune.no
mailto:hanne@hwengen.no


 
 

Kontrollutvalgssekretariat v/Hanne Heen Wengen, Trøimsvegen 9A - 3560 Hemsedal 
 E-post: hanne.wengen@gol.kommune.no   -   Firma e-post: hanne@hwengen.no 

Mobil: 91 60 51 08                                                       Org.nr: 917 356 246 MVA 

2 

 

 

Kontrollutvalget i Nes kommune 
MØTERPROTOKOLL  

 

 

 Både politikere og administrasjonen har noe å lære vedr. respekt. 
Respekt både når det gjelder saksbehandlers faglige saksutredning og innstilling, og respekt 
for politiske vedtak. 

 KS seminaret var svært bra og ga mye nyttig informasjon for det videre arbeidet. 
 
Ordfører orienterte kort om Domstoladministrasjonen og tingretten. 

 Det jobbes mye og aktivt for å beholde tingretten på Nes.  

 Gir ikke opp planene om et felles rettssted og samlokalisering av Hallingdal tingrett og Øvre 
Buskerud jordskifterett. 

 Ordfører mener at kommunen har lagt alt til rette for at DA ikke skal legge ned tingretten, 
som f.eks. utarbeidet byggeplaner og avsatte midler til dette, med tanke på en 
samlokalisering med jordskifteretten 

 Det jobbes både lokalt og regionalt med dette temaet. 
 
Kontrollutvalget tar ordføreres orientering til etterretning. 
 
Orientering fra rådmann: 
Rådmannen orienterte kort om: 

 Regnskapet for 2016. Netto driftsresultat 13,5 millioner kroner. 

 Kommunen er i ferd med å bytte budsjetteringsverktøy. Det er spesielt et system på 
markedet som vil gi kommunen et godt arbeidsverktøy med mange funksjoner. 

 Vedr. KS rapporten og møtet på Næringstunet mener rådmann at begge sider har behov for å 
endre seg, og håper at kommunen skal finne en vei videre i prosessen til et bedre samarbeid. 

 Rådmann påpeker at politikere må ha tillit til administrasjonens/saksbehandlers faglighet, da 
det er fagligheten som ligger til grunn i saksutredninger. 

 
Kontrollutvalget tar rådmannens orientering til etterretning 
 

 
 

 

Sak 01/2017 Juridiske tvistesaker 
  

Dokumenter: 
Eventuell dokumentasjon fremlegges av rådmannen i møtet. 
 
Saksopplysninger: 

Rådmannen anmodes om å redegjøre for og fortrinnsvis dokumentere: 

- Oversikt over alle tvistesaker/potensielle saker med økonomisk risiko som kommunen har 
hatt siste år og saker som kan komme, herunder: 

o Størrelsesorden (intervall) den økonomiske risikoen vurderes å ha. 

o Hva kommunen har gjort for å komme til en minnelig løsning. 

 

Rådmann må påregne at kontrollutvalget og revisjonen vil drøfte saken/stille oppfølgingsspørsmål til 
rådmannen i møtet. 
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Kontrollutvalget i Nes kommune 
MØTERPROTOKOLL  

 

 
Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til etterretning. 
 
Behandling i møte: 
 
Vedtak: 
Enstemmig vedtas: 
 Saken utsettes til neste møte i kontrollutvalget, 03. april 2017. 
 
 
 
Drøftings-/orienteringssaker: 
1. Klage vedr. «Søknad om fritak for kommunale tilknytningsavgifter og byggesaksgebyr – De 

Eldres Boligspareklubb».  
Dokumenter: 
- Brev fra De Eldres Boligspareklubb til Nes kommune vedr. saksbehandling og begrunnelse for 

avslag fattet på feil grunnlag, samt manglende informasjon om klageadgang. 
Kontrollutvalget er ikke et klageorgan og behandler ikke enkeltsaker, men kan på generelt 
grunnlag se nærmere på saksbehandlingsrutiner og fullmakter. 
 
Rådmann må påregne at kontrollutvalget og revisjonen vil drøfte saken/stille spørsmål til 
rådmann i møtet. 
 
I møtet: 
Kontrollutvalget drøfter saken kort. Hvordan behandles slike saker i kommunen, hvilke fullmakter 
ligger til grunn og hva sier delegeringsreglementet.  
Rådmannen kjenner ikke særlig godt til saken og har ikke foretatt noen form for vurdering eller 
rutinegjennomgang vedr. saksbehandling og fullmakter. Rådmannen ønsker å se nærmere på hva 
som har skjedd. 
 
Kontrollutvalget avgjør at temaet vedr. bl.a. saksbehandlingsrutiner, fullmakter og 
delegeringsreglement settes opp som sak i neste møte og at rådmannen kommer med 
tilbakemelding på saken til k-utvalget. 

 
 

2. Avslutning av forvaltningsrevisjon knyttet til brannberedskap og tilsyn.  
Dokumenter: 
- Brev fra Kommunerevisjonen IKS, vedr. avsluttet revisjon. 
 
Kontrollutvalget anmoder rådmann til å:  

- Besvare brevets konklusjoner. 
 
Rådmann må påregne at kontrollutvalget og revisjonen vil drøfte saken/stille spørsmål til 
rådmann i møtet. 
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Kontrollutvalget i Nes kommune 
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I møtet: 
Rådmannen informerer om:  

 Kommunens svar på forvaltningsrevisjonsrapporten. 

 Kommunestyret har vedtatt å kjøpe ny brannbil. 

 Kommunestyret har vedtatt å foreta utredning om samarbeid vedr. sammenslåing av 
brannberedskap og –tilsyn i Hallingdal. 

 Det ses på forskjellige modeller for samarbeid. 

 Kostnader til brannberedskap og –tilsyn vil øke i fremtiden, mye pga. økt turisme i fjellet. 
 
Kontrollutvalget tar rådmannens orientering til etterretning. 
 

 
3. Prosess- og konsekvensvurdering av varamannsinnkalling.  

Dokumenter: 
- Brev, datert 02.01.2017, fra Knut Jakob Larsen til kontrollutvalget. 

Larsen stiller spørsmål om lovlighet av vedtak i formannskapet 24.11.2016, og rutiner ved 
innkalling av vara. 

- Brev fra kontrollutvalget v/Kommunerevisjonen IKS, datert 19.01.2017, til Nes kommune 
v/rådmann, om konsekvensene ved manglende innkalling av vara. Ble kommuneloven og det 
politiske reglementet fulgt i forbindelse med formannskapsmøtet 24.11.16. 

- Brev fra Nes kommune v/rådmann, datert 31.01.17, til Kommunerevisjonen IKS. 
Rådmannens svar på spørsmålene stilt av Kommunerevisjonen IKS.  

 
Rådmann må påregne at kontrollutvalget og revisjonen vil drøfte saken/stille spørsmål til 
rådmannen i møtet. 
 
I møtet:  
Rådmannen orienterte om saken og rutiner vedr. varamannsinnkalling. 
Rådmannen viser for øvrig til sitt svar på spørsmål fra kontrollutvalget, i brev datert 01.01.2017. 
 
Kontrollutvalget tar rådmannens orientering til etterretning. 
Sekretariatet utformer svarbrev til Knut J. Larsen, der det fremgår at kontrollutvalget har 
gjennomgått henvendelsen og at k-utvalget anser vedtaket som fattet på gyldig grunnlag. 
For øvrig viser k-utvalget til rådmannens svar på henvendelse fra k-utvalget. 
 
 

4. Melding om vedtak «Lovlighetskontroll av Formannskapets vedtak i møte 02.12.2016».  
Dokumenter: 
Melding om vedtak fra Nes kommune. 
 
I møtet: 
Kontrollutvalget tar meldingen om vedtak til orientering og anser saken som avsluttet. 
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Kontrollutvalget i Nes kommune 
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Annet: 
-  Neste møte: Mandag 3. april 2017 
-  Saker neste møte:  

o Kontrollutvalgets årsmelding 2016  
o Juridiske tvistesaker  
o Forebygging av korrupsjon og sort økonomi 
o Saksbehandlingsrutiner, fullmakter og delegeringsreglement 
o Drøftings-/orienteringssaker: Tilbakemelding etter løpende revisjon,  

Kontrollrapport 2016 vedr. skatteoppkreverfunksjonen i Nes kommune»  
-  Skjema møtegodtgjørelse: Alle medlemmer har fått utdelt skjema i møtet 
 
 
 
 
 
Nes, 01.03.2017    
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________  _______________________     _______________________ 
Bård Heio    Magne Medgard      Lars Brattested     
leder      nestleder       medlem   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Møteprotokollen er sendt: Utvalgsmedlemmer, Nes kommune, ordfører, rådmann, Kommunerevisjon IKS 
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