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Notat
Værnesregionen – Samarbeid mellom kontrollutvalgssekretariatene
Oppsummering etter møte den 14. mars 2014
Møte sted
Møtedato
Møtetid
Til sted

Stjørdal rådhus, møterom Steinvikholm
14. mars 2014
09:00 til 14:30
Arvid Hanssen,
daglig leder Konsek Midt-Norge IKS
Liv Tronstad,
daglig leder KomSek Trøndelag IKS
Paul I Stenstuen
kontrollsekretær for bl.a. Stjørdal, Meråker og Frosta

Følgende ble tatt opp
1) Rutiner for orienteringer til kontrollutvalget (KU), to alternativer
• Vertskommunens initiativ
Sekretær for øvrige KU skal ha melding.
KU i Vertskommunen inviterer lederne i de øvrige deltagernes KU inn i møte
• Samarbeidskommune tar initiativ
Sekretær sender info til sekretær for vertskommunen.
Vertskommunens sekretær tar dette opp med KU, og tar initiativ til å inviterer alle
øvrige KU i samarbeidskommuner til en felles orientering.
Alle KU-ledere i samarbeidet får da tilbud om å delta på orienteringen, og stille
spørsmål knyttet til egen kommune
2) Fellesmøte
Det legges opp til et felles møte for alle KU lederne i samarbeidet den 12. september
2014 Utgangspunkt i en Vertskommune (Stjørdal) med orientering til KU på to
utvalgte tema, og mulige samarbeidsformer fremover.
Aktuelle tema kan være IT og Barnevern.
3) Målsetting om mer effektiv ressursutnyttelse, både i
• kontrollorganene men ikke minst
• deltagerkommunene seg imellom.
• Utnytte kunnskap hos hverandre.
4) Når det gjelder Forvaltningsrevisjon av Vertskommunesamarbeid er det også her to
alternativer
Vertskommunens KU er ansvarlig for å føre tilsyn med rådmannen i vertskommunen
og hvordan vertskommunen «produserer tjenesten» m.m.
Samarbeidskommunens KU skal påse ut fra avtaler og rapporter at kommunen får de
«tjenester» m.m. og når de målsettinger de har med samarbeidet
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Vertskommune – samarbeidskommune – deltagerkommune, dvs. alle kommuner

• F.revisjon etter ønske fra Vertskommunene.
Øvrige KU informeres, og kan ta del i undersøkelsen.
Naturlig at undersøkelsen foregår i regi av Vertskommunens revisor.
Ressurser til dette bør også komme fra de øvrige deltagerkommunenes KU
dersom de ønsker å ta del i forvaltningsrevisjonen.
• Forvaltningsrevisjon etter ønske fra samarbeidskommune.
Øvrige KU/sekretariat informeres, og kan ta del i undersøkelsen.
(Dersom KU i Vertskommunen ønsker og delta er det naturlig at
undersøkelsen foregår i regi av Vertskommunens revisor. Om ikke
vertskommunen ønsker å delta blir det revisor til KU som ønsker
undersøkelsen som får oppdraget med utgangspunkt i kjøp av tjenester fra
Vertskommunen)
Ressurser til dette bør også komme fra de øvrige deltagerkommunenes KU,
som ønsker å ta del i forvaltningsrevisjonen.
• Begge formene for forvaltningsrevisjon kan gjennomføres ved å samarbeide
om oppdraget el. avstå timeressurser i et prosjekt.
Men det blir opp til revisjonsenheten å samordne og bli enige om det praktiske
her.
Hvert enkelt KU er ansvarlig overfor eget kommunestyre, der det enkelt KST og KU kan ha
en annen prioritering, som gjør at den samarbeidskommune ikke ønsker å delta. De blir da
med på «gratis-lasset», dvs gjennom offentlig kjente dokumenter i etter tid selv om dette ikke
er spesifikk på egen kommune.
5) Reglement for godtgjørelse må sjekkes ut, ev. initiere retningslinjer for godtgjørelse
slik at KU-lederne og ev. nestledere vil kunne prioritere å møte når orienteringer gis i
en annen kommune vedrørende Værnesregionen
6) Dette notatet legges frem for kontrollutvalgene som referatsak
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Vedlegg

De kommunale styringslinjene

