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Oppfølging av kommunestyrevedtak etter forvaltningsrevisjon Eiendomsforvaltning i Selbu kommune
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
30.01.2018

Saknr
01/18

Saksbehandler Arvid Hanssen
Arkivkode
FE - 216, TI - &58
Arkivsaknr
16/146 - 11
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding til orientering og oversender saken til
kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret ber rådmannen fortsatt følge opp kommunestyrets vedtak i sak 43/17 og gi
ny skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget innen 1.9.2018.
Vedlegg
Svar til kontrollutvalget 09.01.18
Saksutredning
Oppfølging av vedtak knyttet til saker som kontrollutvalget legger frem for kommunestyret er
en viktig oppgave. Mye av hensikten med forvaltningsrevisjon er å bidra positivt i
videreutviklingen av rutiner, til beste for kommunen og innbyggerne.
Kommunestyret behandlet forvaltningsrevisjonsrapporten i sak 43/17 den 26.6.17. Vedtaket
gjengis:
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport Eiendomsforvaltning til etterretning.
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene å bruke rapporten som et
innspill i det videre arbeid med eiendomsforvaltningen.
3. Kommunestyret ber om at rådmannen innen utgangen av 2017 gir en skriftlig
tilbakemelding til kontrollutvalget om hvordan rapporten, herunder anbefalingene, er
fulgt opp.
Rådmannens tilbakemelding i notat av 9.1.18 følger som vedlegg i saken. I notatet er det gitt
punktvis tilbakemelding på hvordan anbefalingene er vurdert, fulgt opp eller vil bli fulgt opp.
Da det er ca 1 år siden rapporten ble utarbeidet gjengis punktvis noen av revisors
vurderinger som var grunnlaget for anbefalingene:
Har kommunen tydelige mål for styring av eiendomsmassen?
Revisors vurdering er at kommunestyret i svært liten grad setter tydelige mål for styring av
eiendomsmassen og heller ikke sikrer seg systematisk rapportering på tilstanden. Dette
hindrer ifølge revisor at det kan drives langsiktig planlegging av hvilke utbedringer som skal
prioriteres. Det fremheves som positivt at enhet for Bygg og Eiendom har lagt frem en
vedlikeholdsplan som viser at kommunen har et etterslep på vedlikehold, selv om etterslepet
ikke er kostnadsberegnet.
Sikrer kommunen verdibevarende vedlikehold?
Revisors vurdering er at kommunen ikke har et system for å dokumentere tilstanden til
bygningsmassen og at dette hindrer langsiktig planlegging av forvaltningen av
eiendommene. Det fremheves at det er for små bevilgninger for å ivareta at verdien
opprettholdes. Det fremgår at også rådmannen i flere sammenhenger, spesielt knyttet til
budsjettbehandlinger, har opplyst om betydelig etterslep av vedlikehold.
Har kommunen et avvikssystem for dokumentering og oppfølging av bygningsmassen?
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Revisors vurdering er at det finnes et avvikssystem, men at dette ikke er implementert og
benyttet i tilstrekkelig grad.
Har kommunen oversikt over bygningsmassen til salgs?
Ifølge revisor har kommunen ikke en samlet oversikt over hvilken bygningsmasse det kan
være aktuelt å selge. Salg er gjennomført og det er planlegges prosess for salg.

Kontrollutvalgssekretariatets vurdering
Viser til rådmannens punktvise gjennomgang i notatet. Kommunestyret har gjennom vedtak
bedt rådmannen følge opp revisors anbefalinger. Sekretariatet mener rådmannens
tilbakemelding på flere punkter er sammenfallende med vurderinger gitt i rådmannens
høringssvar, som var tatt inn i revisjonsrapporten og var med i grunnlaget for revisors
anbefalinger. Dette gjelder spesielt i forhold til kostnader/nytte ved å benytte tilgjengelige
verktøy fullt ut som ledd i en overordnet styring. Samlet sett kan ikke sekretariatet se at
vedtatte anbefalinger er fulgt opp i særlig grad.
Det er imidlertid positivt at rådmannen signaliserer at det i 2018 vil bli brukt noen ressurser
på en mer systematisk gjennomgang av hvert bygg for å avdekke behovet for vedlikehold på
et tidligere tidspunkt. Oversikt over - og ikke minst tilstand på bygningsmasse, mener
sekretariatet er en forutsetning for at kommunestyret skal få et bedre beslutningsgrunnlag for
å kunne sette overordnet mål og styre eiendomsforvaltningen. Da rådmannen gjennom
vedlagte notat signaliserer at ytterligere oppfølging av anbefalinger vil skje i 2018 mener
sekretariatet at kontrollutvalget bør få en ny skriftlig tilbakemelding på et senere tidspunkt.

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Rådmannen har ikke fulgt opp alle anbefalinger, men tilbakemeldingen viser at de er vurdert.
Det er kommunestyret som har gjort vedtaket som følges opp i denne saken. Sekretariatet
anbefaler derfor at saken videresendes kommunestyret. Kommunestyret kan da selv ta
stilling til om det er behov for en mer helhetlig strategi med tydelige mål for forvaltningen av
eiendommer, herunder tilstandsrapporter. Rådmannen peker på kostnader i forhold til nytte
ved å sette i verk noen av revisors anbefalinger. Dette må inngå i kommunestyrets vurdering.
Sekretariatet mener det er viktig at kommunestyret får nødvendige oversikter, så
kommunens eiendommer, som representerer betydelige verdier, blir tilfredsstillende
vedlikeholdt.
Uavhengig av kommunestyrets behandling er det naturlig at kontrollutvalget vurderer risiko
og vesentlighet på dette område når fremtidig tilsynsvirksomhet skal prioriteres.
Som det fremgår av innstillingen anbefaler sekretariatet at kontrollutvalget får en ny
tilbakemelding i 2018.
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Selbu kommune
Sak 2017/702-3 / MARSOR Dok:440/2018

Svar til kontrollutvalget 09.01.18
Viser til sak 43/17 i Kommunestyret og vedtaket som lyder som følgende:

I rapporten fra Revisjon Midt-Norge er det følgende konklusjoner og anbefalinger i punkt 5:
Ut fra aktuelle foringer på området har vi følgende anbefaling til kommunen:
Selbu kommune bør vurdere å innføre et system som kan sikre
 En samlet, dokumentert oversikt over tilstand og vedlikeholdsbehov ved kommunens
bygningsmasse
Svar og planlagt oppfølging: Kommunen har som omtalt i punkt 3.2.4.1 et system som kan
benyttes til dette. Dette programmet heter IK-Bygg, man kan lese mer om programmet på dets
hjemmeside: www.ikbygg.no. Grunnen til at dette ikke benyttes i større grad er vurderingen i
forhold til kommunens organisering og tidsbruk til å legge inn tilstanden i forhold til hva man i
stedet kan få utført. Avdelingsmøter og samarbeid mellom kommunens vaktmestere har i vårt syn
redusert behovet for å bruke et slikt program.


Mulighet til å tenke langsiktig i planleggingen av vedlikeholdet, og se kommunens bygg
under ett

Svar og planlagt oppfølging: Her vil vedlikeholdsplanen som benyttes fungere som foreslått i
anbefalingen, behov som ikke blir utført det ene året overføres til neste års plan. Kommunen sin
vedlikeholdsplan er omtalt under punkt 3.2.4.2. Jeg ser at en mer systematisk gjennomgang av
hvert bygg kunne vært brukt for å avdekke behovet for vedlikehold på et tidligere tidspunkt. Vi
har startet på en revidering av input som er lagt inn i vedlikeholds-delen av IK-Bygg, arbeidet har
ikke vært prioritert i 2017. Antatt tidsbruk for å få dette oppdatert er ca 220 timer.


Mer systematisk og etterprøvbar rapportering på tilstand og vedlikeholdsbehov fra
vaktmestere og brukerne av byggene

Svar og planlagt oppfølging: Her vil svaret være mye av det samme som i første kulepunkt.
Kommunen har et system som kunne håndtert dette, men tidsbruken for å bruke dette anses ikke
som hensiktsmessig i forhold til gevinsten.
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En mindre personavhengig og sårbar oppfølging av byggene

Svar og planlagt oppfølging: Her er det delte meninger i forhold til hva som er hensiktsmessig,
virksomhetsleder for avdelingen mener at vår organisering er en styrke i forhold til verdibevaring
og vedlikehold av bygningsmassen, nettopp på grunn av personavhengigheten vi har. Ved at hver
vaktmester har ansvaret for sine bygg, så har de inngående kjennskap til hva som foregår og
kjenner sine bygg svært godt. Ved behov for hjelp vil andre vaktmestere bidra eller ved sykdom
så kan noen andre overta, da alle vaktmesterne er relativt godt kjent ved hvert bygg og alle
systemer og programmer er stort sett likt på alle kommunale bygninger. Dette er noe vi har jobbet
systematisk med de siste årene for å redusere vår sårbarhet ved fravær.
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Orientering fra rådmannen - Hva gjør kommunen for å forebygge og
hindre at trakassering skjer?
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
30.01.2018

Saknr
02/18

Saksbehandler Arvid Hanssen
Arkivkode
FE - 099
Arkivsaknr
11/223 - 22
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Rådmannens redegjørelse tas til orientering.
Saksutredning
I henhold til bestemmelsene om kontroll og tilsyn i kommuneloven skal kontrollutvalget føre
tilsyn med den kommunale forvaltningen på kommunestyrets vegne.
For å få bedre innblikk i den kommunale virksomheten inviterer kontrollutvalget
administrasjonen for å orientere om ulike områder. Dette bidrar til kunnskap og bedre
grunnlag for å kunne prioritere kontrollutvalgets bruk av ressurser til tilsynsarbeid. Dette
gjelder i forhold til forvaltningsrevisjon, men også om kontrollutvalget ønsker å få gjennomført
undersøkelser som ikke krever ressurser i samme størrelsesorden som et tradisjonelt
forvaltningsrevisjonsprosjekt.
I kontrollutvalgets møte 21.11.17 ble, på bakgrunn av mediaoppmerksomhet, temaet
seksuell trakassering diskutert. Kontrollutvalget protokollerte i sak 27/17 at de ønsker svar fra
rådmannen på følgende spørsmål:
Har Selbu kommune nødvendig oppmerksomhet på temaet seksuell trakassering for å
forebygge og hindre at trakassering skjer?
Rådmannen vil orientere muntlig i møtet og svare på spørsmål fra kontrollutvalget.

7

Orientering fra rådmannen - Nye personvernregler fra 1.5.18, status
for arbeidet med å kunne ivareta nye regler
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
30.01.2018

Saknr
03/18

Saksbehandler Arvid Hanssen
Arkivkode
FE - 099
Arkivsaknr
11/223 - 23
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Rådmannens redegjørelse tas til orientering.

Saksutredning
I henhold til bestemmelsene om kontroll og tilsyn i kommuneloven skal kontrollutvalget føre
tilsyn med den kommunale forvaltningen på kommunestyrets vegne.
For å få bedre innblikk i den kommunale virksomheten inviterer kontrollutvalget
administrasjonen for å orientere om ulike områder. Dette bidrar til kunnskap og bedre
grunnlag for å kunne prioritere kontrollutvalgets bruk av ressurser til tilsynsarbeid. Dette
gjelder i forhold til forvaltningsrevisjon, men også om kontrollutvalget ønsker å få gjennomført
undersøkelser som ikke krever ressurser i samme størrelsesorden som et tradisjonelt
forvaltningsrevisjonsprosjekt. Orienteringer er også viktig for å stille spørsmål om status når
nytt lovverk/regelverk som vil få stor betydning for kommunen er på trappene.
Nye personvernregler trår i kraft fra 1.5.18. Datatilsynet opplyste i en samling som Konsek
hadde for kontrollutvalg i november 2017 at det er viktig at kommunene tar tak i de nye
utfordringene og nevner følgende som eksempler på aktuelle områder hvor "skoen trykker":
• Hull i kunnskapen om innsyn og informasjon
• Manglende eller for dårlige risikovurderinger
• Usikkerhet knyttet til konfigurasjonsstyring
• Vertskommuner i regionale samarbeid er ikke alltid bevisst sin rolle som databehandler for
de øvrige kommunene
• I noen tilfeller tror man behandlingsansvaret overføres til vertskommunen
• Databehandleravtaler
Sekretariatet har fått opplyst om at det er satt i gang tiltak i Værnesregionen i forhold nye
personvernregler, men er ikke kjent med hva som er gjort/skal gjøres.

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Rådmannen vil orientere om hvordan Selbu kommune står rustet til å møte nye regler for
personvern som trer i kraft 1.5.18 og svare på eventuelle spørsmål fra kontrollutvalget.
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Selskapskontroll Innherred Renovasjon IKS - vurdering av
deltakelse.
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
30.01.2018

Saknr
04/18

Saksbehandler Arvid Hanssen
Arkivkode
FE - 216, TI - &58
Arkivsaknr
11/213 - 32
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
1. Kontrollutvalget støtter opp om at eierkommuner koordinerer gjennomføring av
selskapskontroll, der det er flere eiere.
2. Kontrollutvalget deltar i selskapskontrollen av Innherred Renovasjon IKS innenfor en
ressursramme på 80 timer, med levering av rapport våren 2018.

Vedlegg
Prosjektplan selskapskontroll Innherred Renovasjon IKS
Plan for selskapskontroll 2017-2018 Selbu kommune vedtatt i kommunestyret
Saksutredning
6 kontrollutvalg i eierkommuner i tidligere Nord-Trøndelag, samt Malvik og Tydal har vedtatt
å igangsette selskapskontroll i forhold til Innherred Renovasjon IKS. Konsek fikk tilsendt
vedlagte prosjektplan 20.11.17. Konsek innhentet et grovt anslag over budsjettert
ressursbruk per kommune fra KomRev Trøndelag IKS før møtet og et anslag på140 timer ble
referert under sak 28 Eventuelt i Kontrollutvalgets møte 21.11.17. Kontrollutvalget vedtok da
å få fremlagt en sak, hvor de kunne ta stilling til eventuell deltagelse i felles selskapskontroll.
Konsek fikk 17.1.18 bekreftet fra Revisjon Midt-Norge SA, det nye revisjonsselskapet, at
Selbu kommune kan få gjennomført selskapskontrollen og få egen rapport, hvis
kontrollutvalget bruker 80 timer av ressursrammen for 2018.
Det er i vedlagte Plan for selskapskontroll 2017-2018 signalisert at det er ønskelig å bidra til
en koordinering av selskapskontroll der flere kommuner er eiere. Innherred Renovasjon IKS
er med i planen, men igangsetting forutsetter at andre kommuner/eiere deltar.
Ressurser 2018:
Kontrollutvalget har 270 timer til disposisjon til forvaltningsrevisjon og selskapskontroll i 2018,
hvorav 50 timer er disponert til forvaltningsrevisjon av arbeidet med psykisk helse, herunder
rus. Rapport leveres sekretariatet 2.3.18.

Kontrollutvalgssekretariatets vurdering
Forvaltningsrevisjon av Innherred Renovasjon, hvor bl.a kontroll av
avgiftsgrunnlaget/beregningsmåten inngår, er av interesse for alle eiere. Resultatet av denne
delen av kontrollen vil selvsagt kontrollutvalget kunne skaffe seg kunnskap om gjennom
offentlige rapporter som utarbeides for andre eierkommuner. Sekretariatet mener det likevel
er riktig å signalisere at Selbu kommune, med en eierandel på 4,7 %, også ønsker å bidra
med ressurser.
I tillegg til rapportdelen som omhandler forvaltningsrevisjon må rapporten gi tilbakemelding
på om kommunen følger opp sitt eierskap i selskapet i tråd med vedtatte retningslinjer. Det er
ikke angitt leveringstidspunkt i prosjektplanen, men levering av rapport skjer våren 2018.
Rapporten vil bli lagt frem for kontrollutvalget 8.5 eller 18.9 ut fra vedtatt møteplan.
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Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å delta i felles selskapskontroll av Innherred
Renovasjon innenfor en ressursramme på 80 timer. Viser til innstillingen.
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PROSJEKTPLAN

Prosjektnavn

Selskapskontroll med forvaltningsrevisjon i Innherred Renovasjon IKS

Kommuner

Verdal kommune
Levanger kommune
Inderøy kommune
Frosta kommune
Stjørdal kommune
Meråker kommune

Bestilling

Kontrollutvalgene i eierkommunene der KomRev Trøndelag IKS er revisor,
har alle Innherred Renovasjon IKS på sin Plan for selskapskontroll 20162019. Kontrollutvalgene vedtok Plan for selskapskontroll i følgende saker
(kommunestyrebehandling i parentes):
•
•
•
•
•
•

Verdal 017/16 (PS 65/16) – 2. prioritet
Levanger 019/16 (PS 46/16) – 1. prioritet
Inderøy 011/16 (PS 79/16) – 2. prioritet
Frosta 032/16 (PS 87/16) – 1. prioritet
Meråker 020/16 (PS 99/16) – 1. prioritet
Stjørdal 032/16 (PS 116/16) – 1. prioritet

Verdal kommunes førsteprioriterte prosjekt er fullført. Innherred Renovasjon
IKS er dermed neste prioriterte selskap i Verdal. Selv om ikke Inderøy
kommune har Innherred Renovasjon som første prioriterte prosjekt, foreslår
revisor å gjennomføre dette prosjektet i alle kommunene i løpet av høsten
2017/vinteren 2018. På den måten kan ressursene hvert kontrollutvalg har til
selskapskontroll utnyttes mest mulig effektivt.
Kontrollutvalgene har i forkant av utarbeidelse av prosjektplanen fått
anledning til å komme med innspill til denne, gjennom følgende saker:
• Verdal – 034/17
• Levanger – 020/17
• Inderøy – 016/17
• Frosta – 025/17
• Meråker – 020/17
• Stjørdal – ikke egen sak
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Utførende revisorer

Prosjektleder Marte Bjørnelv
Prosjektmedarbeider Sunniva Tusvik Sæter
Kvalitetssikrer Unni Romstad

Vurdering av habilitet

Ingen av de involverte revisorer vil få habilitetsproblemer ved
gjennomføringen av prosjektet, jf. egenerklæringsskjema.

jf. kommuneloven § 79 og
forskrift om revisjon

Bakgrunn for
prosjektet

Kommuneloven § 77, 5. ledd sier at kontrollutvalget skal påse at det føres
kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper.
Innholdsmessig deles selskapskontroll i to komponenter – eierskapskontroll
og forvaltningsrevisjon. Eierskapskontroll er den obligatoriske delen av
selskapskontroll. Den omfatter kontroll med forvaltningen av kommunens
eierinteresser, herunder kontroll av om den som utøver eierinteressene gjør
dette i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger.
Forvaltningsrevisjon er den frivillige delen av en selskapskontroll, og her
kan problemstillinger knyttet til selskapets drift undersøkes.
Innherred Renovasjon IKS er et interkommunalt selskap som eies av 9
kommuner, hvor eierandelene regnes ut i fra kommunenes innbyggertall.
Selskapet forvalter eierkommunenes ansvar vedrørende
husholdningsrenovasjon og forbrukeravfall. I dette ligger et ansvar for å gi
innbyggerne i kommunene en best mulig renovasjonsordning.
Alle kostnadene ved innsamling av husholdningsavfall skal dekkes ved
renovasjonsgebyr. Renovasjonsgebyret betales av eierne av eiendommene
som omfattes av innsamling av husholdningsavfall. Gebyret skal fastsettes på
grunnlagt av selvkostprinsippet, ved at det ikke kreves inn mer fra
husholdningene enn den samlede kostnaden forbundet med innsamling og
behandling av avfallet.
Innspill fra kontrollutvalgene tilsier at det kan være interessant å se på
problemstillinger knyttet til hytterenovasjon, og da spesielt kommunenes
handlingsrom når det gjelder å gi dispensasjon fra kravet om innsamling av
avfall fra hytter/fritidsbolig.

Problemstillinger

1) Utøver kommunene eierskapet i Innherred Renovasjon IKS (IR) i tråd
med kommunestyrets vedtak og etablerte normer for god eierstyring?
• Eierskapsmelding
• Selskapsavtale
• Eierkompetanse
• Kommunens rolle som eier, kjøper av tjenester og offentlig
myndighet
2) Renovasjonsgebyr
• Er praksis for beregning av renovasjonsgebyret i IR i tråd med
selvkostprinsippet?
• Er det fattet vedtak om delegert myndighet for innkreving av
2
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renovasjonsgebyr fra den enkelte eierkommune til IR?
3) Hvilket handlingsrom har kommunene når det gjelder å gi
dispensasjon fra kravet om hytterenovasjon?
4) Hvordan jobber IR med utvikling og tilnærming til framtidige krav på
renovasjonsområdet? Beskrivende del.

Avgrensninger/
kommentarer

Selskapskontrollen omfatter ikke datterselskapet Retura IR AS, som
håndterer næringsavfall, eller andre selskap Innherred Renovasjon IKS er
deleier i.
Selskapets valgte revisor (PWC) bekrefter årlig at selvkostberegningene
(fordeling av kostnader mellom monopolisert og markedsmessig virksomhet)
er i samsvar med gitte føringer. Vi vil derfor ikke foreta egne undersøkelser
når det gjelder den regnskapsmessige siden ved beregningene, men fokusere
på hvorvidt IRs forståelse og praktisering av selvkostprinsippet er i tråd med
nasjonale føringer.

Kilder til
revisjonskriterier

I eierskapskontrollen vil revisor vurdere kommunenes praksis på bakgrunn av
kommunestyrevedtak, selskapsavtalen, samt anbefalinger om god eierstyring
fra KS.
I en forvaltningsrevisjon skal det etableres revisjonskriterier med
utgangspunkt i problemstillingen. Revisjonskriterier er de krav, normer
og/eller standarder som kommunenes praksis skal vurderes opp mot.
Revisjonskriteriene skal være begrunnet i, og utledet fra, autoritative kilder
innenfor det reviderte området. I dette prosjektet vil revisjonskriterier hentes
fra blant annet:
•
•
•
•
•
•

Gjennomføring av
prosjektet/metode for
datainnsamling

Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
Lokal forskrift om innsamling av husholdningsavfall, fra 1. januar
2007
Veileder: Beregning av kommunale avfallsgebyr (utdypning av
avfallsforskriftens kapittel 15) M- 258. Miljødirektoratet, 3. desember
2014.
Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale
betalingstjenester. Kommunal- og moderniseringsdepartementet,
februar 2014.

Prosjektet vil gjennomføres i henhold til RSK 001 Standard for
forvaltningsrevisjon, og veileder for gjennomføring av selskapskontroll
utarbeidet av NKRF så langt den passer.
I og med at Innherred Renovasjon IKS er 100 % offentlig eid kan
kontrollutvalget og revisor kreve alle de opplysninger som er nødvendige for
3
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å gjennomføre selskapskontrollen. Det gjelder fra både styrende organer,
daglig leder og selskapets valgte revisor.
Vi vil innhente data gjennom dokumentanalyse, intervju og eventuelt
epostintervju:
- Selskapet v/daglig leder, økonomidirektør m.fl.
- Selskapet v/styreleder
- Kommunenes eierrepresentanter (representantskapet)
- Kommunene v/ kjøper av renovasjonstjenestene
- Selskapets valgte revisor PWC
- Eventuelt andre
Data innhentet gjennom intervju vil bli verifisert, og hele rapporten med
datagrunnlag og vurderinger vil bli sendt på høring til både eierne og
selskapet.
Der det er aktuelt, og mulig, vil revisor ta inn sammenlikninger med andre
renovasjonsselskap, f.eks. Midtre Namdal Avfallsselskap IKS (MNA) og
HAMOS Forvaltning IKS.
Det er utarbeidet én prosjektplan for prosjektet, som er felles for alle
kommunene. Revisor vil levere en egen rapport fra selskapskontrollen til
hver av eierkommunene.

Tidsplan

Prosjektplan til behandling i kontrollutvalgene: Oktober/november 2017.
Rapport til behandling i kontrollutvalgene: Vår 2018.

Kritiske faktorer

Tidspunktet for når revisjonen får tilgang til nødvendige dokumenter er en
kritisk suksessfaktor for prosjektet. Dette gjelder også tidspunkt for når de vi
ønsker å intervju har tid til å møte oss. Alle intervjuer skal verifiseres, og
informantene gis alltid en frist for tilbakemelding. Dersom frister oversittes
kan dette påvirke prosjektets framdrift.
Prosjektframdriften bestemmes også av andre prosjekter i revisjonens
portefølje.

Namsos/Stjørdal 12.10.17
Sted/dato

Unni Romstad /s/
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor

4
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Marte Bjørnelv
Prosjektleder

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018

Selbu kommune
Vedtatt i sak 102/16, 12.12.16, i kommunestyret. Kommunstyret vedtok
uprioritert rekkefølge på aktuelle selskaper.
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1 Om selskapskontroll
I følge kommuneloven § 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å ”… påse at det føres kontroll med
forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens interesser i selskaper m.m.”. I forskrift om
kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner § 14 er dette videre definert slik:
Kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres kontroll med forvaltningen av eierinteressene i
de selskaper som er omfattet av slik kontroll, herunder å kontrollere om den som utøver
kommunens eller fylkeskommunens eierinteresser i selskaper gjør dette i samsvar med
kommunestyrets/fylkestingets vedtak og forutsetninger (eierskapskontroll). Selskapskontrollen
kan også omfatte forvaltningsrevisjon, jf. forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner
kap. 3.
Slik det fremgår av denne paragrafen er det obligatorisk for kommunen å gjennomføre
eierskapskontroll, definert som kontroll med forvaltningen av eierinteressene, herunder kontroll av
om den som utøver eierskapet gjør det i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger.
Videre er det anledning til å gjennomføre forvaltningsrevisjon i selskaper, slik definert i
kommuneloven § 77 nr. 4:
…kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser
og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet,
måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og
forutsetninger…
Det er et diskusjonstema hvilke selskapsformer og eierskap som inngår i begrepet selskapskontroll.
Det er på det rene at dette som et lovpålagt minimum må omfatte kommunens eierskap i
aksjeselskap (AS), allmennaksjeselskap (ASA), interkommunale selskap (IKS), og samvirkeforetak og
andre selskaper med begrenset ansvar (BA, SA). Denne planen legger videre til grunn at
selskapskontrollen også skal omfatte alle selvstendige virksomheter der kommunen har et eierskap
eller interesser med tydelig karakter av eierskap, deriblant interkommunale samarbeid etter
kommunelovens § 27, stiftelser og foreninger.

1.1 Plan for selskapskontroll
I følge forskriftens § 13, første ledd skal det også ”…minst en gang i valgperioden utarbeides plan for
gjennomføring av selskapskontroll. Dette skal skje senest innen utgangen av året etter at
kommunestyret er konstituert.”
I likhet med plan for forvaltningsrevisjon hviler det på kontrollutvalget å fremme forslag om plan for
selskapskontroll, mens det er kommunestyret som vedtar planen. Planen skal bygge på en
overordnet analyse. Denne planen er basert på en slik analyse gjennomført av
Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS, felles for kontrollutvalgene hos selskapets 15 eiere.
Analysen er behandlet i kontrollutvalget den 22.11.16 og i kommunestyret xx.xx.xx.

1.2 Gjennomføring av selskapskontroll
Revisjon Midt-Norge IKS er i henhold til den inngåtte selskapsavtalen, det selskapet som skal
gjennomføre selskapskontroll på vegne av de 15 deltakerne i selskapet.
1.2.1 Bestilling av selskapskontroll
Kontrollutvalget foretar bestilling av selskapskontroll, med nærmere innretning av undersøkelsen,
med bakgrunn i de vedtatte prioriteringene.
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1.2.2 Innsyn
Kommuneloven § 80 hjemler følgende innsynsrett i selskaper for kontrollutvalget eller den som
utfører kontroll på vegne av dette:
§ 80. Selskapskontroll
I interkommunale selskaper etter lov 29. januar 1999 nr. 6, i interkommunale styrer etter § 27
og i aksjeselskaper der en kommune eller fylkeskommune alene eller sammen med andre
kommuner, fylkeskommuner eller interkommunale selskaper direkte eller indirekte eier alle
aksjer, har kommunens eller fylkeskommunens kontrollutvalg og revisor rett til å kreve de
opplysninger som finnes påkrevd for deres kontroll, så vel fra selskapets daglige leder som fra
styret og den valgte revisor for selskapet. I den utstrekning det finnes nødvendig, kan
kontrollutvalget og kommunens revisor selv foreta undersøkelser i selskapet. (1006)
Kommunestyret eller fylkestinget (1007) kan fastsette regler om kontrollutvalgets og revisors
kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens interesser i selskapet og
herunder fastsette hvilke dokumenter mv. som skal sendes kommunens eller
fylkeskommunens kontrollutvalg og revisor. (1008)
Kontrollutvalget og kommunens eller fylkeskommunens revisor skal varsles og har rett til å
være tilstede på selskapets generalforsamling, samt møter i representantskap og tilsvarende
organ.
Denne lovbestemte innsynsretten gjelder altså bare for selskap eid 100 % av kommuner og
fylkeskommuner i fellesskap. I selskaper med andre eiere, eller selskapsformer ikke omfattet av
denne formuleringen må retten til innsyn skaffes med andre hjemler.
Et alternativ er å sørge for at selskapets vedtekter gir rett til innsyn for eiernes kontrollorganer. I
aksjeselskaper og de fleste andre selskapsformer kan en slik hjemmel fastsettes av generalforsamling
med 2/3 flertall. Som ansvarlig offentlig eier bør kommunen søke å få inn slike bestemmelser i
vedtektene, i alle fall i selskaper som stort sett er offentlig kontrollerte.
Der ingen slik hjemmel finnes kan man ved vedtak om selskapskontroll i et kontrollutvalg anmode om
at selskapet frivillig gir slikt innsyn. Erfaringsmessig er dette uproblematisk i selskaper som
hovedsakelig finansieres med offentlige midler, eller der det offentlige er dominerende på eiersiden.
Dette er likevel lite ønskelig, da det gir selskapet anledning til å motsette seg kontroll.
Et siste alternativ er å gjennomføre selskapskontroll utelukkende basert på offentlig tilgjengelig
informasjon, og den informasjon som finnes i kommunenes arkiver. For ren eierskapskontroll, dvs.
kontroll med kommunens utøvelse av eierskap, kan dette være tilstrekkelig, men det vil neppe være
nok til å kunne gjennomføre forvaltningsrevisjon.
Det er derfor en fordel om kommunen sørger for å be sine eierrepresentanter reise spørsmål om å ta
inn regler om innsyn i vedtektene ved generalforsamling i selskaper der innsyn ikke er pålagt ved lov.

1.2.3 Samarbeid om selskapskontroll
I selskaper der flere kommuner er eiere, særlig der flere kommuner med samme revisor er eiere, vil
det være hensiktsmessig å søke å inngå samarbeid om selskapskontroll. Dette både av ressurshensyn
i revisjonsarbeidet, da de fleste vurderinger vil kunne være gyldige for flere eiere, men også av
hensyn til at selskapet ikke skal pålegges kontroll oftere enn nødvendig.
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Dette fordrer at kommunenes prioriteringer for selskapskontroll samordnes, og at kontrollutvalgene
må gis myndighet til å prioritere mellom aktuelle prosjekter basert på hvilke prosjekter der det finnes
interesserte samarbeidspartnere.

1.2.4 Ressurser
Ressurser til gjennomføring av selskapskontroll må, dersom kommunen ikke ønsker å tilføre nye
ressurser til formålet, tas av samme ressurser som stilles til rådighet for forvaltningsrevisjon. Det vil
derfor være nødvendig å foreta en løpende prioritering mellom disse to formålene før bestilling av
prosjekter. Det kan være hensiktsmessig at myndighet til å gjøre denne prioriteringen legges til
kontrollutvalget.

1.3 Rapportering
Revisjonen rapporterer løpende til kontrollutvalget om hvert enkelt gjennomført prosjekt.
Kontrollutvalget legger disse løpende fram for kommunestyret. Det forutsettes at det for felles
prosjekter mellom flere kommuner kan rapporteres i én felles rapport der dette er hensiktsmessig.
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2 Eierskap og eierstyring i Selbu kommune
Kommunestyret har vedtatt” Selbu kommunes eierstrategi for forvaltning av kommunens interesser i
eksterne selskaper” den 14.03.2011. Kommunestyret vedtok en endring i eierstrategien den 27.6.16.
Formannskapet skal nå årlig fremme en sak for kommunestyret med orientering om kommunens
engasjement i heleide selskap og selskap hvor kommunen har aksjemajoritet. Før de øvrige selskap
fremmes en sak en gang i valgperioden, samt ved behov. Kommunestyret skal årlig ha en sak med
oversikt over alle eierforhold.
Formannskapet har fått rollen som eierskapsutvalg.
Kommunen har utarbeidet eierskapsmeldinger for de viktigste selskapene.
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3 Prioriterte prosjekter for selskapskontroll i planperioden
1. Eierstyring
Oppfølging av eierstyringen kommer innenfor den obligatoriske selskapskontrollen og må
gjennomføres i valgperioden. Her følger en opp praktiseringen av kommunens eierstyring. Denne
kan blant annet inkludere kontroll med praktisering av eierskapsstrategi, rutiner rundt deltakelse i
generalforsamlinger og kommunikasjon med selskapene man er eier i. Slik kontroll kan eventuelt ta
utgangspunkt i oppfølgingen av noen enkeltselskaper. Kommunens eierstyring bør gjennomgås i
løpet av valgperioden, selv om kontrollutvalget kan holde seg oppdatert gjennom orienteringer fra
rådmannen.
2. Kontroll av utvalgte selskaper.
Ved selskapskontroll av enkeltselskaper der flere kommuner er eiere er det hensiktsmessig å søke å
gjennomføre disse i samarbeid. Der kommunen er en liten eier i samarbeid med andre vil prosjekter
prioritert i denne listen kun gjennomføres dersom prosjektene også blir prioritert av
kontrollutvalgene i andre eierkommuner. Et eksempel på dette kan være Innherred renovasjon IKS. I
2014 deltok Selbu sammen med ca 20 andre kommuner i en kontroll i forhold til TrønderEnergi AS.
Sekretariatet har satt opp eierskapsoppfølging som et eget punkt da denne er obligatorisk i løpet av
valgperioden. Her kan en selvsagt kun avgrense oppfølgingen kun til enkeltselskap og ikke vurdere
kommunens totale eierskapsoppfølging.
Prioritering

Prosjekt
Selbu Energiverk AS
Oppfølging av Selbu
kommunes eierstyring.
Selbu Vekst AS
Fokus på
selvkostprinsippet har
prioritet, men andre
områder er aktuelle

Involverte selskaper1
Selbu Energiverk AS
Vurderes av kontrollutvalget.

Involverte kommuner2
Selbu
Selbu

Selbu Vekst AS
Innherred Renovasjon IKS

Selbu
Malvik, Selbu, Tydal
(1.1.17), Stjørdal,
Meråker, Frosta,
Levanger, Verdal Inderøy
og Leksvik.

3.1 Utdyping av de enkelte prosjektene
Gjennomgående for alle prosjektene som går på konkrete selskaper vil vurdering av selskapenes
økonomi og forutsetninger for drift, i tillegg til etterlevelse av lovverk (offentlighet, anskaffelser,
likestilling) være aktuelle problemstillinger. Det vil også i de fleste tilfeller være nærliggende å gjøre
en vurdering av eiernes rolle. I tillegg kommer problemstillinger spesifikke for de enkelte selskap. I
hvert tilfelle vil det være nødvendig med en ytterligere utvelging og spissing av problemstillinger før
bestilling av prosjekter.
3.1.1 Selbu Energiverk AS
Selskapets driver produksjon, overføring og omsetning av energi, samt annen forretningsmessig
virksomhet og tjenester knyttet til dette. Selskapet er svært viktig for Selbu kommune. Bedriftens
økonomiske resultater, styring og/ eller tjenester virksomheten utfører, vil påvirke kommunens
omdømme i stor grad.

1
2

Selskaper i kursiv er ikke underlagt reglene om innsyn i kommuneloven § 80.
Kommuner i kursiv har ikke Revisjon Midt-Norge IKS som revisor.
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Kommunestyret som generalforsamling har alle muligheter til å drive eierstyring og holde seg
oppdatert om virksomheten. En selskapskontroll i Selbu Energiverk AS kan gjennomføres som
forvaltningsrevisjon av hele eller deler av virksomheten, da selskapet er 100% kommunalt eid.
3.1.2 System og praksis for eierstyring
Praktiseringen av kommunens eierstyring er viktig. Kontrollutvalget er kjent med at Selbu kommune
har vedtatt eierstrategi og at eierskapsmeldinger er utarbeidet for de viktigste selskapene.
Kontrollen kan blant annet inkludere kontroll med praktisering av eierskapsstrategi, rutiner rundt
deltakelse i generalforsamlinger og kommunikasjon med selskapene man er eier i. Slik kontroll kan
eventuelt ta utgangspunkt i oppfølgingen av noen enkeltselskaper.
3.1.3 Selbu Vekst AS
Selskapet ble stiftet 30.4.13. Kommunen eier 24% av selskapet og har skudd inn tomteverdier. Det
var en del utfordringer knyttet til stiftelsen. (Selbu Tomteselskap AS) Selskapet skiftet daglig leder og
styreleder i 2014. En sentral del av kontrollen blir å vurdere status etter ca 3,5 års drift. Er
kommunens forutsetninger for etablering og drift av selskapet innfridd? Det er viktig at
kontrollutvalget i tilknytning til bestilling har en dialog med rådmannen og/eller eierskapsutvalget,
der dette er naturlig.
3.1.4 Innherred Renovasjon IKS
Jf ovenfor under pkt 3.1. Viktig at kontrollutvalget i tilknytning til bestilling har en dialog med
rådmannen og/eller eierskapsutvalg, der dette er naturlig. Det er i denne type selskap interessant å
se at selskapet skiller klart mellom kostnader og inntekter knyttet til selvkostområdet og andre
aktiviteter i selskapet.
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Overordnet analyse for selskapskontroll - oversikt over eierskap

Selbu kommune
Orgnr

Navn

Type

971579307

Gimle BA

BA

0,00%

976069382

Havernesset Eiendom AS

AS

4,00%

971217391

Innherred Renovasjon IKS

IKS

4,70%

971375965

Interkommunalt Arkiv Trøndelag IKS

IKS

1,67%

866818452

Kommunekraft AS

AS

0,30%

988799475

Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS

IKS

3,60%

916484496

Midt-Norge 110-sentral IKS

IKS

1,30%

944679286

Norbit EMS AS

AS

2,33%

917393222

Norservice Eiendom AS

AS

0,40%

988067075

Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS

AS

0,23%

977036283

Revisjon Midt-Norge IKS

IKS

3,60%

980498646

Selbu Energiverk AS

AS

100,00%

912211878

Selbu Vekst AS

AS

24,04%

950351012

Selbuskogen skisenter AS

AS

14,39%

926257145

Selbu-Trykk AS

AS

100,00%

963918526

Sifa AS

AS

44,17%

984463855

Siva Selbu eiendom AS

AS

33,33%

980417824

TrønderEnergi AS

AS

1,58%

985799504

Tydal skisenter AS

AS

4,60%

995839865

Usma Kraft AS

AS

1,15%

963928114

Årsøya Fritidspark AS

AS

38,66%

16. november 2016
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Eierandel

Side 1 av 1

Årsmelding 2017 for kontrollutvalget
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
30.01.2018

Saknr
05/18

Saksbehandler Arvid Hanssen
Arkivkode
FE - 033, TI - &14
Arkivsaknr
11/113 - 17
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget vedtar årsmelding for 2017. Saken legges frem for kommunestyret med
følgende innstilling:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2017 til orientering.
Vedlegg
Årsmelding 2017 for kontrollutvalget - adm. utkast
Saksutredning
Kommunelovens bestemmelser om tilsyn og kontroll gir kommunestyret og kontrollutvalget
betydelig ansvar og det er derfor viktig med en dialog mellom kontrollutvalget og
kommunestyret.
Kontrollutvalget er kommunestyrets eget kontroll- og tilsynsorgan og skal forestå det løpende
tilsynet med kommunen og kommunens virksomhet på vegne av kommunestyret. Utvalget
rapporterer sine saker til kommunestyret løpende gjennom året. For å oppsummere
foregående års aktivitet og for å gi kommunestyret et innblikk i virksomheten, utarbeider
kontrollutvalget likevel sin egen årsmelding som legges frem for kommunestyret til
orientering.
Kontrollutvalgets sekretariat viser til vedlagte årsmelding for kontrollutvalget for 2017.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalgets sekretariat anbefaler kontrollutvalget å oversende saken til kommunestyret
og innstille på at årsmeldingen tas til orientering. Kommunestyret kan likevel komme med
innspill og tanker knyttet til kontrollutvalgets virksomhet i tilknytning til behandlingen i
kommunestyret.
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Utkast til kontrollutvalgets møte 30.1.18.

Årsmelding 2017
Kontrollutvalget i
Selbu kommune
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1.

Om kontrollutvalget, mandat og sammensetning

Kontrollutvalget velges av kommunestyret og skal på vegne av kommunestyret føre det
løpende tilsynet med den kommunale forvaltningen. Kontrollutvalget skal ha sekretærbistand
i sitt arbeid og kommunestyret skal i henhold til kommuneloven sørge for dette.

1.1

Kontrollutvalgets sammensetning

Kontrollutvalgets sammensetning ble som følge av nyvalg endret fra 6.11.17. Tidligere
varamedlemmer Harald Voldseth og Elin Wiggen Dahl ble faste medlemmer og Mimmi
Solem ble nytt varamedlem. Utvalgets sammensetning ved utgangen av 2017 er:
Medlemmer

Varamedlemmer

Arild Øien
Elin Wiggen Dahl

Leder (H)
(H)

1.Harald Vada (H)
2.Ola Fuglem (H)
3.Olav Sigmund Guldseth (H)

Torbjørn Olsen
Harald Voldseth

Nestleder (AP/SV)
(AP/SV)

1.Aase Uthus (AP/SV)
2.Gustav Fossum (AP/SV)
3.Mimmi Solem (AP/SV)

Jarle Aftret

(FL:V/KrF/Sp)

1.Per Nordland (FL:V/KrF/Sp)
2.Mikal Kulset (FL:V/KrF/Sp)

Utvalgets størrelse, sammensetning og representasjon i kommunestyret er i henhold
Retningslinjene for kontrollutvalget i Selbu kommune. Kommuneloven krever at minst ett av
medlemmene skal utgå fra kommunestyret, mens Selbu kommune har vedtatt at minst to av
medlemmene skal sitte i kommunestyret. Etter nyvalget er ikke sammensetningen i tråd
med Likestillingslovens § 21, da det er 4 menn og 1 kvinne. Det er i praksis lagt vekt på
kravene til likestilling må oppfylles ved ordinære valg, så kravene til minst 40 % av hvert
kjønn må innfris ved neste kommunevalg.

1.2

Rammer for utvalgets arbeid

Kontrollutvalgets oppgaver er i utgangspunktet gitt i kommunelovens § 77, og i forskrift om
kontrollutvalg av 15.06.2004, men kommunestyret kan konkret be utvalget utføre særskilte
tilsynsoppgaver på sine vegne. Kontrollutvalgets hovedoppgave er å føre tilsyn og kontroll
med den kommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret og påse at kommunen har
en forsvarlig revisjonsordning.

1.3

Kontrollutvalgets ressurser

1.3.1 Sekretariat
Kontrollutvalget har ut 2017 hatt sekretariatsbistand fra Konsek Midt-Norge IKS. Selskapet
er videreført under navnet Konsek Trøndelag IKS fra 1.1.18 etter at 21 kommuner fra
tidligere Nord-Trøndelag gikk inn på eiersiden.
Sekretariatet skriver saksframstillinger, bistår kontrollutvalget i praktisk tilrettelegging og
oppfølging av møter, utarbeider forslag til plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll,
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samt vedtaksoppfølging. I det løpende arbeidet er sekretariatet bindeledd mellom utvalg og
revisjonsselskap, og utfører oppgaver på vegne av kontrollutvalget.
Kontrollutvalget brukte i 2017 9% færre timer enn budsjettert til sekretariatsarbeid. I perioden
2015-2017 fikk kontrollutvalget levert 3 % flere timer (17 timer) mer enn budsjettert. Dette
har ikke medført økte kostnader for Selbu kommune.

1.3.2 Revisjon
Selbu kommune er medeier i, og har hatt avtale om levering av revisjonstjenester med
Revisjon Midt-Norge IKS. Selskapet ble oppløst per 31.12.17. Selbu er fra 1.1.18 medeier i
Revisjon Midt-Norge SA som leverer revisjonstjenester til Selbu kommune og 43 andre
kommuner og Trøndelag fylke, samt deler av Nordland. Selskapet utfører regnskapsrevisjon,
forvaltningsrevisjon og selskapskontroll for kommunen. Revisjonsarbeidet er i 2017
gjennomført innenfor tildelte ressursrammer.

1.3.3 Økonomi
For å utøve sin funksjon på en god måte har kontrollutvalget lagt vekt på å be
kommunestyret om økonomiske rammer som muliggjør en god nok aktivitet. Kontrollutvalget
er i henhold til kommuneloven pålagt å utarbeide budsjettforslag for kontroll- og
tilsynsvirksomheten i kommunen. Kontrollutvalget har som i tidligere år holdt seg innenfor
gjeldende budsjettrammer.

1.4

Møter

Kontrollutvalget i Selbu kommune har i 2017 avholdt 5 møter og behandlet 28 saker.
Innkallinger og protokoller fra kontrollutvalgets møter legges tilgjengelig på lesebrett også for
kommunestyret. Protokoller oversendes kommunestyret som trykt referatsak.
Kommunestyret får dermed løpende oversikt over virksomheten til kontrollutvalget.
Kontrollutvalget legger vekt på å være synlig og ha god kontakt med kommunens ledelse.
Kontrollutvalget har som øvrige politiske utvalg åpne møter som annonseres, men det har
ikke vært tilhørere på møter i 2017. Rådmannen har deltatt i 3 møter i 2017, noe
kontrollutvalget oppfatter som en styrke i sitt arbeid.

1.5

Saker

En stor del av kontrollutvalgets saksbehandling omfatter forhold utvalget er pålagt å arbeide
med gjennom kravene i kommunelovens § 77 og forskrift om kontrollutvalg. Hvilket fokus
som velges i de ulike arbeidsoppgavene er det i stor grad opp til utvalget å definere selv.
Eksempler på områder som har vært berørt i møter i 2017, utenom de faste ordinære saker
knyttet til lovpålagte oppgaver:
- Orientering om rutiner for varsling av kritikkverdige forhold i Selbu kommune.
- Orientering om sammenslåing av interkommunale selskaper for sekretariatstjenester
for kontrollutvalg og revisjonsselskaper.
- Kontrollutvalgets arbeidsform – erfaringsutveksling og evaluering så langt i
valgperioden.
- Oppfølging av tidligere orientering om bedriftshelsetjenesten.
Deltagelse i ulike fora
Alle medlemmer i kontrollutvalget er invitert til bl.a. samlinger i regi av Konsek, Norges
kommunerevisorforbund (NKRF) og Forum for kontroll og tilsyn. (FKT)
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For å holde seg oppdatert om informasjon som er aktuell for utvalgets oppgaveløsing deltar
medlemmene på konferanser og samlinger, når det vurderes som relevant, og mulig,
innenfor gitte økonomiske rammer.

2.

Revisjon

2.1

Regnskapsrevisjon

Kontrollutvalget avgir hvert år uttalelse til kommunens årsregnskap. Uttalelsen vedlegges
regnskapssaken til kommunestyret. Formannskapet får kopi av uttalelsen før de gir sin
innstilling til kommunestyret. Informasjon fra oppdragsansvarlig revisor og rådmannen er
sterkt vektlagt, slik at kontrollutvalget gis relevant og nødvendig kunnskap for å avgi
uttalelsen. Det er i tillegg etablert rutiner for orienteringer fra oppdragsansvarlig revisor om
planlegging og status i arbeidet med regnskapsrevisjon.
Kommunen har de senere år bedret rutiner for avleggelse av regnskap og årsberetninger.
Videre har presentasjonen av hovedinnholdet i regnskapet, samt årsmeldingen for
kommunen utviklet seg positivt, slik at brukerne ikke trenger å være regnskapskyndige for å
forstå regnskapet.
I tilknytning til regnskapet for 2016 berørte kontrollutvalget bl.a følgende punkter:
- Manglende kommentarer til store overskridelser innenfor ansvar 300 Helse og sosial.
- Manglende kommentarer til større budsjettavvik i investeringsregnskapet.
- Fortsatt positiv utvikling i økonomien etter at negativ trend ble snudd i 2014.

2.2

Forvaltningsrevisjon

Kontrollutvalget skal utrede behovet for, planlegge og bestille forvaltningsrevisjoner i
kommunen og resultatene fra arbeidet skal rapporteres til kommunestyret.
Kontrollutvalget og senere kommunestyret har i 2017 behandlet en forvaltningsrevisjon om
Selbu kommunes eiendomsforvaltning. Rådmannen har i januar 2018 gitt tilbakemelding til
kontrollutvalget om oppfølging av kommunestyrets vedtak. Utvalgets behandling oversendes
kommunestyret. Videre har kontrollutvalget og kommunestyret fått sak om rådmannens
oppfølging av revisjonsrapport fra 2016, knyttet til mobbing i grunnskolen. Utvalget var
tilfreds med oppfølgingen. Kontrollutvalget har i 2017 bestilt en forvaltningsrevisjon knyttet til
kommunens oppfølging av arbeidet med psykisk helse, herunder rus. Rapport blir behandlet
i kontrollutvalget i mai 2018 og deretter lagt frem for kommunestyret.

2.3

Selskapskontroll

En forutsetning for å kunne føre kontroll med om kommunens formål med eierskap blir i
varetatt er at formål og strategier er tilstrekkelig klarlagt fra kommunen sin side. Overordnet
eierstrategi kom på plass i 2011 og revidert i 2016. Kommunestyret har fått på plass
eierskapsmeldinger for de viktigste selskapene. For disse rapporteres det årlig til
kommunestyret.
Kontrollutvalget fikk i januar 2017 orientering om kommunens rutiner og praktisk oppfølging
av sine eierinteresser. Videre signaliserte kontrollutvalget i sak 28/17 i november at de vil
delta i en selskapskontroll av Innherred Renovasjon IKS sammen med 8 andre
eierkommuner, dersom Selbu kommunens andel av ressursbruken er akseptabel. Dette er i
tråd med gjeldende plan for selskapskontroll for 2017-2018, som kommunestyret har vedtatt.
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2.4

Granskinger eller undersøkelser

Kontrollutvalget kan på eget initiativ eller etter vedtak i kommunestyret, ta tak i forhold som
kan oppfattes som uønskede eller i strid med mål om en effektiv og forsvarlig forvaltning av
kommunens ressurser. Det har ikke vært gjennomført slike granskinger eller undersøkelser i
2017, men kontrollutvalget har etter anmodning fått en grundig orientering fra rådmannen
om varslingsrutiner og hvordan varsling håndteres i praksis.

3.

Etisk standard

I juni 2009 ble kommuneloven endret og § 1, Lovens formål, fikk tillagt en ny setning:
Loven skal også legge til rette for en tillitskapende forvaltning som bygger på en høy
etisk standard.
Endringen trådte i kraft 1. juli 2009.
Selbu kommune har vedtatt etiske retningslinjer og kontrollutvalget får på forespørsel
oppdateringer fra rådmannen om praktisering og om hvordan de synliggjøres. Det er i 2017
ikke foretatt spesielle kontroller inn mot dette feltet, men etikk er et element som vurderes i
tilknytning til forvaltningsrevisjon og selskapskontroller, samt orienteringer fra rådmannen.

4.

Avslutning

I tillegg til en oppsummering av årets virksomhet anser kontrollutvalget årsmeldingen som et
dokument for å informere om utvalget og dets virksomhet. Kontrollutvalgets saker ligger
åpent på sekretariatets hjemmesider: www.konsek.no . Dokumentene gjøres også
tilgjengelig på lesebrett til kommunestyrets medlemmer, samtidig med utsending til
kontrollutvalget
Målet om å være uavhengig i sitt arbeide anser kontrollutvalget at det har ivaretatt på en god
måte. I utvalgsmøtene er det tilsynsperspektivet som styrer diskusjoner og vedtak. Sakene
som er behandlet i utvalget bærer ikke preg av å være politiske omkamper eller ha
partipolitiske agendaer. Utvalget er bevisst på problemstillinger knyttet til uavhengigheten og
setter denne høyt i sitt arbeid.
Kontrollutvalgets arbeid krever et nært og godt samarbeid med kommunestyret og
administrasjonen i Selbu kommune. Utvalget takker for samarbeidet som har vært i året som
har gått og ser frem til et fortsatt nært og godt samarbeid. På denne måten kan
kontrollutvalget på sin måte bidra til en velfungerende forvaltning og størst mulig tillit til
kommunen.

Selbu 30.januar 2018.
Arild Øien
Leder i kontrollutvalget
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Gaveregnskap Helse og sosial 2016.
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
30.01.2018

Saknr
08/18

Saksbehandler Arvid Hanssen
Arkivkode
FE - 249
Arkivsaknr
12/92 - 30
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar hovedutvalgets behandling av gaveregnskaper for 2016 til orientering.

Vedlegg
Oversendelse av gaveregnskap sektor Helse- og sosial 2016
Gaveregnskap 2016 sektor HS
Revisjonsrapport - gaveregnskap
Saksutredning
Kontrollutvalget har de senere år fått seg forelagt gaveregnskapene etter at de har vært
behandlet i hovedutvalget Helse og sosial, hvor gaveregnskapene godkjennes.
Hovedutvalgets behandling av gaveregnskap 2016, samt regnskapene og revisors rapport,
er på forespørsel oversendt Konsek den 22.1.18. Som det fremgår av vedlegg har
hovedutvalget behandlet saken i april 2017.
Kontrollutvalget har i flere år pekt på at det er viktig å få på plass rutiner for behandling av
gaver til ansatte og behandlingen av disse. Som det fremgår av sak 14/17 i Helse og sosial
er rutiner endret fra 1.1.17 etter vedtak i kommunestyret i desember 2016.
Kommentarer knyttet til gaveregnskap 2016:
Samlet er det per utgangen av 2016 totalt kr 255.367 fordelt på 10 gavekonti. Samlet er dette
en reduksjon på kr 44.170 i løpet av 2016. Revisors har ikke avdekket vesentlige avvik i
forbindelse med sine kontrollhandlinger knyttet til regnskapene for 2016. Viser til vedlagte
uttalelse fra Revisjon Midt-Norge IKS, datert 17.3.17.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalget skal ikke behandle og godkjenne gaveregnskapene. Det er viktig at utvalget
gjennom sin tilsynsoppgave stiller spørsmål som kan bidra til forbedring av rutiner og at dette
er fulgt opp av rådmannen og kommunestyret. som kan bidra til gode og sikre rutiner for
behandling av gavemidler. Kontrollutvalget oppfordres til å ta hovedutvalgets behandling av
gaveregnskaper for 2016 til orientering. Viser til innstillingen.
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Selbu kommune
Servicetorget

KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT MIDTNORGE IKS
Kongens gate 9
7013 TRONDHEIM

Deres ref:

Vår ref: (må oppgis ved svar)
2015/13-34/216/KARLAN Dok:1461/2018

Dato:
22.01.2018

Oversendelse av gaveregnskap sektor Helse- og sosial 2016
Hovedutvalg for Helsevern og sosial omsorg behandlet Gaveregnskap sektor HS 2016 i sitt møte
18.4.2017 under sak PS14/17.
Saken oversendes kontrollutvalget som referatsak.
Med hilsen
Karin Brattgjerd Langseth
sekretær
Dette brevet er godkjent elektronisk i Selbu kommune og har derfor ingen signatur.

Vedlegg:
Gaveregnskap 2016 sektor HS
Oversikt gaveregnskap 2016
Gaveregnskap 2.etg. ansatte
Gaveregnskap BRA avd. ansatte
Gaveregnskap BRA avd. brukere
Gaveregnskap EFD avd. ansatte
Gaveregnskap EFD avd. brukere
Gaveregnskap Hjemmetjenesten ansatte
Gaveregnskap Hjemmetjenesten brukere
Gaveregnskap sektor adm. HS
Total oversikt gaveregnskap 2016 HS
Revisjonsrapport - gaveregnskap
Gaveregnskap 2016 sektor HS
Gaveregnskap 2.etg. brukere
Gaveregnskap Miljøarbeidertjenesten

Postadresse
Gjelbakken 15, 7580 Selbu
E-post
postmottak@selbu.kommune.no

Besøksadresse
Gjelbakken 15
www.selbu.kommune.no31

Telefon
73816700
Telefaks

Bank
4285 07 00103
Org.nr
971 197 609

Selbu kommune

Arkivkode: 216
Arkivsaksnr: 2015/13-31
Saksbehandler: Bjørg Janne Kulset

Saksframlegg
Utvalg

Utvalgssak

Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg

14/17

Møtedato
18.04.2017

Gaveregnskap 2016 sektor HS
Vedlegg:
Oversikt gaveregnskap 2016
Gaveregnskap 2.etg. ansatte
Gaveregnskap BRA avd. ansatte
Gaveregnskap BRA avd. brukere
Gaveregnskap EFD avd. ansatte
Gaveregnskap EFD avd. brukere
Gaveregnskap Hjemmetjenesten ansatte
Gaveregnskap Hjemmetjenesten brukere
Gaveregnskap sektor adm. HS
Total oversikt gaveregnskap 2016 HS
Gaveregnskap 2.etg. brukere
Gaveregnskap Miljøarbeidertjenesten
Revisjonsrapport - gaveregnskap

Rådmannens innstilling
1. Hovedutvalget for helsevern og sosial omsorg godkjenner regnskapet av gavekontoene i
sektor helse og sosial for 2016
2. Saken oversendes Kontrollutvalget som referatsak

Behandling i Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg - 18.04.2017
Votering: Rådmannens innstilling. Enst. med 6 stemmer.
Vedtak i Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg - 18.04.2017
3. Hovedutvalget for helsevern og sosial omsorg godkjenner regnskapet av gavekontoene i
sektor helse og sosial for 2016
4. Saken oversendes Kontrollutvalget som referatsak
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Saksopplysninger
Det er totalt 10 gavekontoer innen sektor helse og sosial. Dette er gaver fra pårørende og
brukere som gis til brukernes og/ eller ansattes velferd. Sektor helse og sosial ved ansatte og
tjenesteledere er ansvarlige for å føre regnskap for disse gavekontoene. Gavemidler skal ikke
nyttes til tiltak som kommunen skal dekke over sitt budsjett. I tvilstilfeller kan dette tas opp med
revisjon. Gaveregnskapet revideres av Revisjon Midt- Norge IKS, og deres rapport ligger ved
saken. Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg er den instans som behandler og godkjenner
regnskapet. Saken sendes så over til Kontrollutvalget som en referatsak.
Ny rutine for gaver i sektor helse og sosial ble vedtatt i kommunestyret 12.12.16 og ble tatt i
bruk fra 01.01.17. Ny rutine innebærer en presisering i forhold til muligheten for å motta gaver.
Ansatte kan nå på vegne av seg selv eller tjenesten kun ta i mot gaver av ubetydelig verdi. Dette
i tråd med Lov om helsepersonell. Sektorsjef er hovedansvarlig for mottak og bruk av gaver. Det
er kun når gaven ikke kan påvirke tjenesteutøvelsen at slik gave kan mottas. Gaven må da inn i
kommunens regnskap. Det er opprettet et eget ansvar hvor mottak og bruk av gavemidler føres.
Resterende midler som gjenstår på de ulike kontoene overføres til Selbu kommunes konto, og
merkes med objekt som sikrer bruk i tråd med givers ønske. Nye gaver som tilkommer og som
er gitt til velferdstiltak for ansatte skal brukes på tiltak for alle ansatte i sektoren. Ny rutine
innebærer at givere oppfordres til å gi gaver til brukerrettede tiltak.
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Referatsaker til kontrollutvalgets møte 30.1.18
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
30.01.2018

Saknr
06/18

Saksbehandler Arvid Hanssen
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
18/44 - 2
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Referatsakene tas til orientering.
Vedlegg
Ordfører kan ikke sile vekk saker fra kontrollutvalget
Saksutredning
Følgende referatsaker vil bli presentert i møtet:
1. Torbjørn Berglann tilsatt som daglig leder for Konsek Trøndelag IKS med virkning fra
1.2.18. Ny oppdragsansvarlig sekretær for kontrollutvalget i Selbu avklares i februar
2018.
2. Arnt Haugan er ansatt som daglig leder for Revisjon Midt-Norge IKS.
3. Ordfører kan ikke sile bort saker fra kontrollutvalget, Kommunal Rapport 23.10.17.
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Ordfører kan ikke «sile» vekk saker fra
kontrollutvalget
Komunal Rapport 23.10.2017

Rapporter fra kommunens kontrollutvalg skal sendes til kommunestyret, påpeker Jan
Fridthjof Bernt i denne ukes spalte.

SPØRSMÅL: I vår kommune sliter med en problemstilling: Saker som behandles av
kontrollutvalget kommer ikke opp til behandling i kommunestyret - ikke en gang som
orienteringssak. Det er kun revisjonssaker som bestilles av kommunestyret, og som
gjennomgår behandling i kontrollutvalget, som kommer til kommunestyret. Andre
meldinger fra kontrollutvalget om saker som er behandlet her, finner aldri vei til
kommunestyret. De er heller ikke å finne i postlisten på kommunen sine
internettsider. Kan ordfører på denne måten ignorere saker fra kontrollutvalget? Og
skal slike meldinger på postlisten etter reglene i offentlighetsloven og arkivloven?
SVAR: I kommuneloven § 77 nr. 6 sies det om kontrollutvalgets rapportering til
kommunestyret: «Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til
kommunestyret eller fylkestinget. Før en sak rapporteres til kommunestyret eller
fylkestinget skal den ha vært forelagt administrasjonssjefen til uttalelse.» Dette må
bety at kommunestyret skal motta alle slike rapporter. Rapporten skal da føres opp
på saklisten til møte i kommunestyret som en orienteringssak, og legges frem for de
folkevalgte der, eventuelt med rådmannens merknader. Dette har ordfører plikt til å
gjøre, hun kan ikke «sile vekk» rapporter som hun mener det ikke har noe for seg å
behandle i kommunestyret. Så er det opp til kommunestyret å vurdere om det vil
følge opp denne saken, eller bare ta rapporten til etterretning.
Rapporten er som alminnelig regel et offentlig dokument etter offentlighetsloven.
Dette er ikke et internt dokument som kan unntas fra innsyn etter lovens § 14, se §
16, første avsnitt, bokstav c, der det fastslås at unntakene fra innsyn i §§ 14 og 15
ikke gjelder «dokument frå eller til kommunale og fylkeskommunale kontrollutval,
revisjonsorgan og klagenemnder». Meldingen fra kontrollutvalget må da føres på
postlisten, og det kan ikke foretas noen sladding av opplysninger i dokumentet annet
enn der noen av unntaksreglene i denne loven tillater det.
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Eventuelt
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
30.01.2018

Saksbehandler Arvid Hanssen
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
18/44 - 1
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges frem uten innstilling.

37

Saknr
07/18

