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Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget gir sin tilslutning til plan for gjennomføring av selskapskontroll av
Steinkjerhallen AS.
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Prosjektplan Stenkjerhallen AS.pdf
Saksutredning
Kontrollutvalget bestilte selskapskontroll av Steinkjerhallen i sitt møte 10.1.2018. Bestillingen
er gjort med utgangspunkt i plan for forvaltningsrevisjon i Nord-Trøndelag. Kontrollutvalget
har fått aksept fra fylkestinget for å bestille selskapskontroll og forvaltningsrevisjon fra
planene i de nå sammenslåtte fylkene inntil det foreligger egne planer i Trøndelag
fylkeskommune.
Revisjon Midt-Norge har laget en plan for hvordan undersøkelsen av Steinkjerhallen skal
gjennomføres. Revisjonen skal undersøke hvordan eierskapet utøves og om selskapet
drives i tråd med formålet. Det går også fram av planen at revisjonen åpner for at
undersøkelsen kan utvides til å omfatte andre aktuelle tema. En utvidelse kan ha følger for
framdrift, leveringsdato og ressursbruk, kontrollutvalget må derfor få anledning til å ta stilling
spørsmålet hvis det blir aktuelt. Det går for øvrig fram av planen at arbeidet skal gjøres
innenfor en ramme på 340 timer og leveres sekretariatet i slutten av november. Revisjon
Midt-Norge vil være til stede i møtet for å legge fram planen og motta innspill fra
kontrollutvalget.
Steinkjer kommune eier 60% av Steinkjerhallen, selskapet er satt som nummer tre i
kommunens plan for selskapskontroll. Kontrollutvalget i Steinkjer har fått en henvendelse fra
Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg om å delta en felles selskapskontroll, denne blir
behandlet i utvalgets møte 8. mars. Dersom Steinkjer kommune slutter seg til undersøkelsen
vil det i utgangspunktet være rimelig å fordele bruken av revisjonsressurser i henhold til
eierandelene. Det kan likevel argumenteres for at Trøndelag fylkeskommune bør påta seg en
større andel av ressursbruken; dels fordi fylkeskommunen har en egeninteresse i å få en
rapport om Steinkjerhallen, dels fordi fylkeskommunen har større revisjonsressurser enn
Steinkjer kommune og dels fordi Steinkjer kommune ikke har gitt høy proritet til denne
selskapskontrollen. Sekretariatet foreslår at kontrollutvalgene i Trøndelag fylkeskommune og
Steinkjer kommune bruker henholdsvis 250 og 90 timer av sine revisjonsressurser, dersom
Steinkjer kommune slutter seg til undersøkelsen.
Kontrollutvalgssekretariatets vurdering
Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalgets medlemmer gir innspill til revisjonen dersom de
har ønsker om å undersøke forhold som ikke er beskrevet i den vedlagte planen.
Undersøkelsen kan gjennomføres uavhengig av om Steinkjer kommunes kontrollutvalg
deltar, sekretariatet anbefaler derfor at kontrollutvalget gir sin tilslutning til planen for
selskapskontrollen.

