Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Verran kommune
Arkivsak:
Møtedato/tid:

13.02.2018 Kl 10:00

Møtested:

Servicekontoret - møterom Fosdalen

Møtedeltakere:
Helen Fines
Odd Vidar Vandbakk
Frank Bartnes
Forfall:

Kopi:
Ordfører
Rådmann
Revisor
Møtet avvikles for åpne dører, i tråd med kommuneloven § 31.
Eventuelle forfall, eller spørsmål om habilitet, meldes til Konsek Trøndelag IKS
v/Liv Tronstad på telefon 90038551, eller e-post: liv.tronstad@konsek.no
Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.
Steinkjer, 02.02.2018

Helen Fines (sign.)
Leder av kontrollutvalget

Liv Tronstad
Seniorrådgiver,
Konsek Trøndelag
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Sakliste
Saksnr.
01/18
02/18
03/18
04/18
05/18
06/18

Sakstittel
Referatsaker
Kontrollutvalgets årsrapport 2017
Oppfølging av saker
Oppsummering av besøk ved kommunal enhet - Sosialtjenesten (den
kommunale delen av NAV)
Orientering fra revisor
NR. Brev vedrørende mangler i den økonomiske internkontrollen

2

Referatsaker
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Verran kommune

Møtedato
13.02.2018

Saksbehandler Liv Tronstad
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
18/81 - 1
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Referatsakene tas til orientering.
Saksutredning
Følgende referatsaker vil bli presentert i møtet:
1. Informasjon om nytt sekretariat for kontrollutvalget
2. Etablering av nytt selskap
3. Innkalling til bedriftsforsamling i Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS
4. Møteprotokoll Fellesnemda nye Steinkjer 23.8.2017 og 15.11.2017
5. Møteprotokoll Fellesnemndas arbeidsutvalg 31.10.2017 og 28.9.2017
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Saknr
01/18

Kontrollutvalgets årsrapport 2017
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Verran kommune

Møtedato
13.02.2018

Saknr
02/18

Saksbehandler Liv Tronstad
Arkivkode
FE - 033, TI - &14
Arkivsaknr
18/17 - 1
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
1. Kontrollutvalget slutter seg til utkast til kontrollutvalgets årsrapport 2017
2. Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret
3. Kontrollutvalget innstiller på at kommunestyret gjør slikt vedtak
4. Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport 2017 til orientering.
Vedlegg
årsrapport Verran 2017 kladd
Saksutredning
I kommunelovens § 77 heter det:
”Kommunestyret velger selv et kontrollutvalg til å forestå det løpende tilsyn med den
kommunale forvaltning på sine vegne.”
Ettersom kontrollutvalget er kommunestyrets hjelpeorgan for kontroll og tilsyn, må
kommunestyret bli informert om utvalgets arbeid, jfr. merknadene til § 4 i Forskrift om
kontrollutvalg:
”Utvalget rapporterer til kommunestyret når det er viktig at dette blir holdt orientert
og gitt mulighet til å drøfte eventuelle tiltak”.
Etter regelverket har ordføreren møte- og talerett i kontrollutvalget, og både ordføreren og
rådmannen får tilsendt alle møteinnkallinger med fullstendige saksdokument.
For å gi løpende orientering om sakene som er behandlet, sendes kontrollutvalgets møteprotokoller til ordføreren og rådmannen.
Skriftlig rapport om kontrollutvalgets virksomhet blir avgitt til kommunestyret hvert år. I tillegg
rapporteres enkeltsaker fortløpende.
Årsrapporten følger en viss struktur som skal samsvare med årsplanen for utvalgets arbeid.
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Kontrollutvalgets årsrapport 2017
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1 INNLEDNING
Kommunestyret i Verran valgte i møte 29.10.2015 et kontrollutvalg på 3 faste medlemmer og
3 varamedlemmer for perioden 2016 – 2019.
Leder
Nestleder
Medlem

Dag Ivar Borg
Vigdis Fjær Otterbekk
Frank Bartnes

1. Per Stavrum
2. Geir Bartnes
1. Georg Ekmann

Kommunestyret ga i møte 28.09.2017 Dag Ivar Borg fritak fra vervet og valgte Helen Fines
som ny leder. Videre ble Odd Vidar Vandbakk valgt til ny nestleder i stedet for Vigdis Fjær
Otterbekk.
Odd Vidar Vandbakk sitter i kommunestyret.

2 KONTROLLUTVALGETS VIRKSOMHET I 2017
2.1 MØTER
I 2017 har kontrollutvalget holdt 6 møter og behandlet 22 saker, se vedlegg. Tilsvarende tall
for 2016 var 6 møter og 19 saker.
Møtene i utvalget er åpne.
Kommunens revisor deltar med møte- og talerett.
Ordføreren har møte- og talerett i kontrollutvalget, og både ordfører og rådmann får tilsendt
møteinnkalling og –protokoll.

2.2 BEHANDLING AV KOMMUNENS REGNSKAP
Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal utvalget uttale seg
om årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret. Uttalelsen går til kommunestyret, men
kopi skal være formannskapet i hende tidsnok til at formannskapet kan ta hensyn til uttalelsen
før dette organet avgir sin innstilling til kommunestyret, jfr. forskr. § 7.
I møte 24.05.2017 ga kontrollutvalget uttalelse til kommunestyret om kommunens årsregnskap med revisjonsberetning og kommunens årsmelding for 2016 (sak 10/17).
2.3 FORVALTNINGSREVISJON
Plan for forvaltningsrevisjon 2016 – 2019 ble vedtatt av kontrollutvalget 23.05.2016 (sak 10/16)
og av kommunestyret 30.06.2016.
Kontrollutvalgets forvaltningsrevisjonsprosjekter 2016 – 2019 i uprioritert rekkefølge er:
• Integrering av flyktninger
• Tidlig innsats (helsestasjon og PPT)
• Vedlikehold av kommunal eiendom
Det er ikke levert eller igangsatt forvaltningsrevisjoner i 2017.

2.4 SELSKAPSKONTROLL
Plan for selskapskontroll 2016 - 2019 ble vedtatt av kontrollutvalget 23.05.2016 (sak 11/16) og
av kommunestyret 24.11.2016.
Følgende selskaper er prioritert for selskapskontroll i perioden 2016 – 2019:
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1. Verran Utbyggingsselskap AS
2. Reko AS
Det er ikke levert eller igangsatt selskapskontroller i 2017. Det er imidlertid behandlet
Undersøkelse – Kommunens eierstyring ved ansettelse av daglig leder i Jekta AS, sak 007/17.
Saken er oversendt kommunestyret som behandlet denne i møte 29. juni, sak 48/17 og gjorde
slikt vedtak:
1.
Kommunestyret beklager at Verran kommune sitt selskap Jekta AS har blitt belastet
med store utgifter på grunn av at styret ansatte ny daglig leder i full stilling vel vitende
om at de hadde gitt daglig leder permisjon og måtte anta at han ville komme tilbake i
stillingen.
2.
Kommunestyret viser til at daværende styre valgte å se bort fra en juridisk betenkning
som ikke var til å misforstå og ansatte ny daglig leder i fast stilling. Konklusjonen er at
styrets agering ikke kan bero på mangelfull kunnskap om mulige konsekvenser.
3.
En vil også peke på at ansettelsen av daglig leder nummer tre, skjedde kort tid før
kommunevalget som ville avgjøre om den permitterte lederen ville komme tilbake eller
ikke. Det er med forbauselse kommunestyret registrerer at styret valgte å følge et løp
med stor risiko for å påføre bedriften unødvendige belastninger, noe som har skjedd
og fortsatt skjer.
4.
Kommunestyret vil peke på og beklage den mangelfulle eierstyringen som har preget
forholdet mellom bedrift og generalforsamling. Verran kommune som ansvarlig eier må
dele skyld med styret for at situasjonen i Jekta AS ble forverret.
5.
På generelt grunnlag legger kommunestyret til grunn at rollen som generalforsamling
tillegges den autoritet og kraft som er nødvendig som eier av bedrifter og eiendommer,
og at kommunen utøver sine plikter som generalforsamling i samsvar med de krav som
ligger til funksjonen.
6.
Verran kommunes eierskapsmelding rulleres snarlig gjennom ny behandling i
kommunestyret

2.5 GJENNOMGANG AV MØTEPROTOKOLLER
Rapporter etter revisjonens gjennomgang av møteprotokoller fra kommunestyret og formannskapet tas som et ledd i revisors ordinære statusrapportering (sak 001/17).
Hensikten med gjennomgangen av saksframlegg og vedtak er å kontrollere at de er i tråd med
lov, forskrift, regelverk og overordnede planer. Saker av vesentlig økonomisk betydning er
prioritert.

2.6 TILSYN MED REVISJONEN
Gjennom behandling av revisjonsstrategier og statusrapporter fra revisjonen fører utvalget
tilsyn med at revisjonsarbeidet er à jour og i samsvar med god kommunal revisjonsskikk.
Oppdragsansvarlige revisorer skal årlig avgi erklæring om sin uavhengighet, jfr. forskrift om
revisjon § 15. Disse ble forelagt kontrollutvalget i møte 25.09, sak 17/17.

2.7 ORIENTERING FRA KOMMUNENS ADMINISTRASJON / POLITISK LEDELSE
Disse har møtt og orientert kontrollutvalget i møte:
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•
•

Orientering fra ordfører – kommunesammenslåing i møte 27.03, sak 006/17.
Rådmann Torunn Austheim og økonomisjef Elise Dahl i møte 24.05 sak 10/17 om
kommunens årsregnskap

2.8 BESØK/BEFARING
27. mars besøkte kontrollutvalget Voksenopplæringen og flyktning-tjenesten. Etter besøket har
kontrollutvalget gjort slikt vedtak i sak 022/17:
Kontrollutvalget tar oppsummeringen etter besøket ved Voksenopplæringen og
flyktning-tjenesten til orientering, og vil peke på samarbeidet med helsesektoren i
kommunen som et forbedringspunkt
27. november besøkte kontrollutvalget Sosialtjenesten (den kommunale delen av NAV).
Oppsummering etter dette besøket vil bli behandlet i 2018.

2.9 KURS OG KONFERANSER
Dag Ivar Borg har deltatt på NKRFs kontrollutvalgskonferanse på Gardermoen 1. og 2. februar
2017.

2.10 ANDRE SAKER
Kontrollutvalget har mottatt henvendelser fra publikum, jf. sak 14/17 og 15/17. Ingen av
henvendelsene har resultert i egne saker.
Kontrollutvalget har i sak 12/17 avgitt slik innstilling til fellesnemda på valg av revisor –
sammenslåing av Steinkjer og Verran kommuner:
Kontrollutvalget innstiller på at KomRev Trøndelag IKS velges som revisor for
fellesnemnda for Steinkjer og Verran kommuner.
Kontrollutvalget har også innstilt på valg av revisor til kommunestyret i sak 020/17:
Kontrollutvalget innstiller på at kommunestyret vedtar: Revisjon Midt-Norge SA velges
som revisor for kommunen fra 01.01.2018
3 AVSLUTNING
Kontrollutvalget er valgt av kommunestyret – som har det øverste ansvaret - for på dets vegne
å føre tilsyn med de øvrige folkevalgte organer og administrasjonen.
Den årlige meldingen er viktig informasjon om det tilsyn kontrollutvalget utøver på vegne av
kommunestyret.
Kontrollutvalget ser positivt på innspill fra kommunestyret i form av forslag på oppgaver det vil
være ønskelig at utvalget ser nærmere på.

Verran, 13.2.2018

Helen Fines
leder

Odd Vidar Vandbakk
nestleder
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Frank Bartnes
medlem

4 VEDLEGG
OVERSIKT OVER KONTROLLUTVALGETS SAKER I 2017
Møteda Saksnr.
to
23/1
001/17

Sakstittel
Orientering fra revisjonen – statusrapport

002/17

Kontrollutvalgets årsplan/møteplan for 2017

003/17

Kontrollutvalgets årsrapport for 2016 til kommunestyret

004/17

Besøk i kommunal avdeling/institusjon

005/17

Referatsaker

006/17

Orientering fra ordføreren - kommunesammenslåing

007/17

Undersøkelse – Kommunens eierstyring ved ansettelse av daglig leder i Jekta
AS

008/17

Skatteoppkreverfunksjonen 2016

009/17

Referatsak

010/17

Kontrollutvalgets uttalelse – Verran kommunes årsregnskap for 2016

011/17

Henvendelse fra publikum – ev. sak for kontrollutvalget

16/8

012/17

Innstilling til fellesnemnda på valg av revisor – sammenslåing av Steinkjer og
Verran kommuner

25/9

013/17

Referatsak

014/17

Henvendelse fra innbygger – ev. sak for kontrollutvalget Utsatt sak

015/17

Henvendelse fra innbyggere – ev. sak for kontrollutvalget

016/17

Forslag til driftsbudsjett for kontroll og tilsyn 2018

017/17

Oppdragsansvarlige revisorers uavhengighetsvurderinger

018/17

Revisjonsstrategi 2017

019/17

Kontrollutvalgets årsplan/møteplan for 2018

020/17

Innstilling på valg av revisor

021/17

Orientering fra revisjonen – statusrapport

022/17

Besøk i kommunal avdeling/institusjon - oppsummering

27/3

24/5

27/11
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Oppfølging av saker
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Verran kommune

Møtedato
13.02.2018

Saknr
03/18

Saksbehandler Liv Tronstad
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
18/31 - 1
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar saken til orientering.
Vedlegg
2017 Oversikt over saker og vedtak
2016 oversikt over saker og vedtak
Saksutredning
Kontrollutvalget har ansvar for å følge opp egne vedtak, og vedlagt følger en oversikt over
kontrollutvalgets saker og vedtak for 2017 og 2016.
Med bakgrunn i listene har kontrollutvalget mulighet til å se på hvordan sakene er fulgt opp.
Kontrollutvalgssekretariatets vurdering
Dersom kontrollutvalget selv ikke bestemmer noe annet anbefales det kontrollutvalget å ta
saken til orientering.
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2017
Dato

Sak

23/1

001/17
002/17
003/17

004/17

27/3 med
besøk

Verran
Tittel
Orientering fra revisjonen –
statusrapport
Kontrollutvalgets årsplan/møteplan
for 2017
Kontrollutvalgets årsrapport for
2016 til kommunestyret

Besøk i kommunal
avdeling/institusjon

005/17

Referatsaker

006/17

Orientering fra ordføreren kommunesammenslåing
Undersøkelse – Kommunens
eierstyring ved ansettelse av daglig
leder i Jekta AS

007/17

Vedtak

Ferdig/Oppfølging

Kontrollutvalget tar informasjonen til
orientering.
Kontrollutvalget vedtar Kontrollutvalgets
årsplan/møteplan for 2017.
1. Det framlagte forslaget til
Kontrollutvalgets årsrapport for 2016
vedtas.
2. Årsrapporten oversendes
kommunestyret.
3. Kontrollutvalget innstiller på at
kommunestyret vedtar:
Kommunestyret tar Kontrollutvalgets
årsrapport for 2016 til orientering.
Kontrollutvalget ønsker å besøke
1. Flyktningtjenesten/voksenopplæring
2. Den kommunale delen av NAV
3. Skatteoppkreveren

JA

Besøket i Flyktningtjenesten/voksenopplæring
legges til marsmøtet.
Kontrollutvalget tar referatene til orientering
Kontrollutvalget tar informasjonen til
orientering.
Kontrollutvalget slutter seg til innholdet i
rapporten «Kommunens eierstyring ved
ansettelse av daglig leder i Jekta AS», og
oversender den til kommunestyret for
behandling
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JA
Saken er oversendt til kommunen
23.1.2017, men ikke behandlet av KST

Ja
Se KU 022/17

Ja
Ja

KST 48/17
1. Kommunestyret beklager at
Verran kommune sitt selskap
Jekta AS har blitt belastet med
store utgifter på grunn av at styret
ansatte ny daglig leder i full stilling
vel vitende om at de hadde gitt
daglig leder permisjon og måtte
anta at han ville komme tilbake i
stillingen.

2. Kommunestyret viser til at
daværende styre valgte å se bort
fra en juridisk betenkning som ikke
var til å misforstå og ansatte ny
daglig leder i fast stilling.
Konklusjonen er at styrets agering
ikke kan bero på mangelfull
kunnskap om mulige konsekvenser.
3. En vil også peke på at
ansettelsen av daglig leder nummer
tre, skjedde kort tid før
kommunevalget som ville avgjøre
om den permitterte lederen ville
komme tilbake eller ikke. Det er
med forbauselse kommunestyret
registrerer at styret valgte å følge et
løp med stor risiko for å påføre
bedriften unødvendige belastninger,
noe som har skjedd og fortsatt
skjer.
4. Kommunestyret vil peke på og
beklage den mangelfulle
eierstyringen som har preget
forholdet mellom bedrift og
generalforsamling. Verran
kommune som ansvarlig eier må
dele skyld med styret for at
situasjonen i Jekta AS ble forverret.
5. På generelt grunnlag legger
kommunestyret til grunn at rollen
som generalforsamling tillegges
den autoritet og kraft som er
nødvendig som eier av bedrifter og
eiendommer, og at kommunen
utøver sine plikter som
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generalforsamling i samsvar med
de krav som ligger til funksjonen.
6. Verran kommunes
eierskapsmelding rulleres snarlig
gjennom ny behandling i
kommunestyret

24/5

008/17

Skatteoppkreverfunksjonen 2016

009/17
010/17

Referatsak
Kontrollutvalgets uttalelse – Verran
kommunes årsregnskap for 2016

011/17

Henvendelse fra publikum – ev.
sak for kontrollutvalget

1. Kontrollutvalget tar
Skatteoppkreverens årsrapport for
skatteregnskapet 2016 til orientering.
2. Kontrollutvalget tar Skatteetatens
kontrollrapport 2016 vedr.
skatteoppkrever-funksjonen i Verran
kommune til orientering.
3. Saken oversendes kommunestyret.
4. Kontrollutvalget innstiller på at
kommunestyret vedtar:
1) Kommunestyret tar
Skatteoppkreverens årsrapport for
skatteregnskapet 2016 til
orientering.
2) Kommunestyret tar Skatteetatens
kontrollrapport 2016 vedr.
skatteoppkrever-funksjonen i
Verran kommune til orientering.
Kontrollutvalget tar referatet til orientering.
1. Det framlagte forslag vedtas som
kontrollutvalgets uttalelse til Verran
kommunes årsregnskap 2016.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes
kommunestyret, med kopi til
formannskapet, for å legges fram i
forbindelse med behandlingen av
årsregnskapet.
3. Kontrollutvalget tar kommunens
årsmelding til orientering.
Saken utsettes.
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Ja
KST 36/2017
1. Kommunestyret tar
Skatteoppkreverens årsrapport for
skatteregnskapet 2016 til
orientering.
2. Kommunestyret tar Skatteetatens
kontrollrapport 2016 vedr.
skatteoppkreverfunksjonen i Verran
kommune til orientering.

Ja
KST 50/2017

Ja
Se KU 014/17

16/8
(sammen
Steinkjer
KU)

012/17

Innstilling til fellesnemnda på valg
av revisor – sammenslåing av
Steinkjer og Verran kommuner

Kontrollutvalget innstiller på at KomRev
Trøndelag IKS velges som revisor for
fellesnemnda for Steinkjer og Verran
kommuner.

Ja
Fellesnemda sak
1. Navnet på den sammenslåtte
kommunen skal være Steinkjer
kommune
2. Kommunestyret i den
sammenslåtte kommunen skal ha
47 medlemmer
3. Fellesnemnda skal bestå av alle
medlemmene av dagens to
kommunestyrer. Det opprettes et
arbeidsutvalg til fellesnemnda
bestående av medlemmene i
formannskapene i de to
kommunene.
4. Mandat for fellesnemnda vedtas
i henhold til vedlagte forslag
5. Som revisor for virksomheten i
fellesnemnda velges KomRev
Trøndelag IKS.
6. Det opprettes et
partssammensatt utvalg etter
kommunelovens § 25 for
behandling av saker som gjelder
forholdet mellom den nye
kommunen som arbeidsgiver og de
ansatte. Partssammensatt utvalg
består av medlemmene av
fellesnemndas arbeidsutvalg samt 6
arbeidstakerrepresentanter, 3 fra
hver kommune.

25/9

013/17
014/17

Referatsak
Henvendelse fra innbygger – ev.
sak for kontrollutvalget Utsatt sak

Kontrollutvalget tar referatet til orientering.
Kontrollutvalget viser til utredningen fra
rådmannen, og finner ikke at innbyggerhenvendelsen gir grunnlag for en sak i utvalget

Ja
Ja
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27/11
med
besøk

015/17

Henvendelse fra innbyggere – ev.
sak for kontrollutvalget

016/17

Forslag til driftsbudsjett for kontroll
og tilsyn 2018

017/17

Oppdragsansvarlige revisorers
uavhengighetsvurderinger

018/17

Revisjonsstrategi 2017

019/17

Kontrollutvalgets årsplan/møteplan
for 2018

020/17

Innstilling på valg av revisor

021/17

Orientering fra revisjonen –
statusrapport
Besøk i kommunal
avdeling/institusjon oppsummering

022/17

1. Kontrollutvalget finner ikke at den
aktuelle henvendelsen gir grunnlag for
en sak i utvalget.
2. Kontrollutvalget ønsker at saker om
salg av kommunal eiendom – også
såkalte kurantsaker – blir behandlet
politisk.
1. Kontrollutvalget godkjenner det framlagte
forslag til driftsbudsjett for 2018 for kontrollog tilsynsarbeidet i Verran kommune med
en total ramme på kr. 728.000.
Budsjettforslaget tar ikke høyde for
ekstraordinære
ressursbehov
i
kontrollsammenheng.
2. Forslaget oversendes rådmannen for videre
behandling i samsvar med § 18 i forskrift om
kontrollutvalg.
Kontrollutvalget tar revisorernes
uavhengighetsvurderinger til orientering.

Ja punkt 1
Pkt 2 er ikke oversendt i egen ekspedisjon,
kun som en del av møteprotokollen

Kontrollutvalget
tar
informasjonen
om
revisjonsstrategi for 2017 til orientering.
Kontrollutvalget
vedtar
Kontrollutvalgets
årsplan/møteplan for 2018.

JA

Kontrollutvalget innstiller på at kommunestyret
vedtar:
Revisjon Midt-Norge SA velges som revisor for
kommunen fra 01.01.2018
Saken blir utsatt.

Er oversendt kommunen, men foreløpig
ikke behandlet av KST

Kontrollutvalget tar oppsummeringen etter
besøket ved Voksenopplæringen og flyktningtjenesten til orientering, og vil peke på
samarbeidet med helsesektoren i kommunen
som et forbedringspunkt.

JA
KST 86/2017
Bevilget beløp Kr 720.000

JA

JA

Ja
Se Ku i 2018
Ja
Siste del av vedtaket er ordfører og
rådmann bedt om å merke seg ifm
oversendelse av møteprotokollen

Besøk 27/3 Voksenopplæringen og flyktning-tjenesten. Besøk 27/11 Sosialtjenesten (den kommunale delen av NAV)
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2016
Dato
11/1

Verran
Sak
16/001

16/002

7/3

Sakstittel
Kontrollutvalgets årsrapport for
2015 til kommunestyret

16/003

Oppfølging av saker fra
kontrollutvalget
Orientering fra revisjonen

16/004

Skatteoppkreverfunksjonen

16/005

Orientering fra revisjonen –
rapport etter intern kontroll på
likvidområdet og innkjøpsområdet

Vedtak
1. Det framlagte forslaget til
Kontrollutvalgets årsrapport for 2015
vedtas.
2. Årsrapporten oversendes
kommunestyret.
3. Kontrollutvalget innstiller på at
kommunestyret vedtar:
Kommunestyret tar Kontrollutvalgets
årsrapport for 2015 til orientering.
Kontrollutvalget tar saken til orientering

Ferdig/oppfølging
Ja
KST 5/2016
Kommunestyret tar Kontrollutvalgets
årsrapport for 2015 til orientering

Kontrollutvalget
tar
informasjonen
til
orientering.
1. Kontrollutvalget tar
Skatteoppkreverens årsrapport for
skatteregnskapet 2015 til orientering.
2. Kontrollutvalget tar Skatteetatens
kontrollrapport 2015 vedr.
skatteoppkrever-funksjonen i Verran
kommune til orientering.
3. Saken oversendes kommunestyret.
4. Kontrollutvalget innstiller på at
kommunestyret vedtar:
1) Kommunestyret tar
Skatteoppkreverens årsrapport for
skatteregnskapet 2015 til
orientering.
2) Kommunestyret tar Skatteetatens
kontrollrapport 2015 vedr.
skatteoppkrever-funksjonen i
Verran kommune til orientering.
Kontrollutvalget tar informasjonen til
orientering.

Ja
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Ja

Ja
KST RS 19/2016 (den 30.6.2016)

Ja

16/006

23/5

16/007

16/008
16/009

Rapport etter ekstern
kvalitetskontroll av KomRev
Trøndelag IKS
Kontrollutvalgets uttalelse –
Verran kommunes årsregnskap
for 2015

Oppfølging av forvaltningsevisjon
– Investering, Malm skol
Rapport fra selskapskontroll i
Jekta AS

Kontrollutvalget tar rapport
kvalitetskontroll til orientering.

etter

ekstern Ja

1. Det framlagte forslag vedtas som
kontrollutvalgets uttalelse til Verran
kommunes årsregnskap 2015.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes
kommunestyret, med kopi til
formannskapet, for å legges fram i
forbindelse med behandlingen av
årsregnskapet.
3. Kontrollutvalget tar kommunens
årsmelding til orientering.
Kontrollutvalget tar administrasjonens
informasjon til orientering.
1. Kontrollutvalget slutter seg til
vurderingene i rapporten.
2. Rapporten Selskapskontroll Jekta AS
oversendes kommunestyret,
med denne innstillingen:
Kommunestyret tar rapporten til orientering,
og merker seg konklusjonen i pkt. 2.6
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Ja
KST 39/16

Ja
Ja
KST 37/2016
Kommunestyret tar rapporten til orientering,
og merker seg konklusjonen i pkt. 2.6.

16/010

Plan for forvaltningsrevisjon 2016
–2019

1. Kontrollutvalget slutter seg til Plan for
forvaltningsrevisjon 2016 – 2019 i
Verran kommune, og tilrår disse 3
prosjektene i uprioritert rekkefølge :
- Integrering av flyktninger
- Tidlig innsats (helsestasjon og
PPT)
- Vedlikehold av kommunal
eiendom
2. Kontrollutvalget oversender saken til
kommunestyret med denne
innstillingen:
1.Kommunestyret vedtar ”Plan for
forvaltningsrevisjon 2016 -– 2019”
med disse
3 prosjektene i uprioritert
rekkefølge:
- Integrering av flyktninger
- Tidlig innsats (helsestasjon og
PPT)
- Vedlikehold av kommunal
eiendom
2.Kontrollutvalget gis myndighet til å
foreta rulleringer og endringer av
planen innenfor planperioden.
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Valgperioden
KST 36/2016
Kommunestyret vedtar "Plan for
forvaltningsrevisjon 2016 -2019" med disse
3 prosjektene i
uprioritert rekkefølge:
- Integrering av flyktninger
- Tidlig innsats (helsestasjon og PPT)
- Vedlikehold av kommunal eiendom
2. Kontrollutvalget gis myndighet til å foreta
rulleringer og endringer av planen innenfor
planperioden

4/8

5/9

16/011

Plan for selskapskontroll 2016 2019

16/012

Orientering fra administrasjonen barnevernstjenesten

Tilleggs
sak
16/013

Jekta AS – gjennomgang

16/014

Referatsaker

1. Kontrollutvalget slutter seg til Plan for
selskapskontroll 2016 – 2019 i Verran
kommune med følgende forslag til
prioriteringsliste:
1. Verran Næringsutvikling AS med
datterselskap
2. Reko AS
2. Eierskapskontroll
og
ev.
forvaltningsrevisjon i tilknytning til
selskapskontroll utføres av KomRev
Trøndelag IKS
3. Kontrollutvalget
innstiller
på at
kommunestyret vedtar:
1. Kommunestyret vedtar Plan for
selskapskontroll 2016 – 2019 i
Verran kommune med følgende
prioriteringsliste:
1. Verran Næringsutvikling AS
med datterselskap
2. Reko As
2. Kontrollutvalget gis myndighet til å
foreta endringer i planen i
planperioden.
Kontrollutvalget tar den skriftlige
informasjonen til orientering, og ber om ny
orientering fra administrasjonen i neste møte
Kontrollutvalget ber KomRev Trøndelag IKS
utføre en gjennomgang av kommunens eierstyring i saken knyttet til ansettelse av daglig
leder i selskapet Jekta AS, og legge fram en
plan for dette arbeidet til utvalgets møte
05.09.2016.
Kontrollutvalget tar referatene til orientering
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Valgperioden
KST
1. Kommunestyret vedtar Plan for
selskapskontroll 2016 – 2019 i Verran
kommune med følgende
prioriteringsliste:
1. Verran Utbyggingsselskap AS
2. Reko AS
2. Kontrollutvalget gis myndighet til å foreta
endringer i planen i planperioden.

Ja
KU 16/015, 16/019
Ja
KU 17/007
KST 48/17

Ja

16/015

16/016

16/017
16/018

Barnevernstjenesten – gransking

1. Kontrollutvalget iverksetter gransking
av saken Oppsigelser i
barnevernstjenesten, og slutter seg til
prosjektplanen fra KomRev Trøndelag
IKS.
2. Mandatet for granskingen er definert i
Verran kommunestyres vedtak i sak
54/16 i møte 25.08.2016.
3. Granskingsrapporten legges fram for
kommunestyret i møte 27. oktober
2016.
Forslag til driftsbudsjett for kontroll 1. Kontrollutvalget godkjenner det framlagte
og tilsyn 2017
forslag til driftsbudsjett for 2017 for kontrollog tilsynsarbeidet i Verran kommune med
en total ramme på kr. 720.000.
Budsjettforslaget tar ikke høyde for
ekstraordinære
ressursbehov
i
kontrollsammenheng.
2. Forslaget oversendes rådmannen for
videre behandling i samsvar med § 18 i
forskrift om kontrollutvalg.
Oppdragsansvarlige revisorers
Kontrollutvalget tar revisorernes
uavhengighetsvurderinger
uavhengighetsvurderinger til orientering.
Revisjonsstrategi 2016
Kontrollutvalget tar informasjonen om
revisjonsstrategi for 2016 til orientering.
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Ja
KU 16/019

Ja
KST 99/2016

Ja
Ja

20/10

16/019

Oppsigelser i barnevernstjenesten Kontrollutvalget slutter seg til innholdet i KST 72/2016
– rapport
rapporten,
og
oversender
den
til Kommunestyret viser til rapport fra KomRev,
kommunestyret for behandling.
datert 17. oktober 2016, og konkluderer med
at
det ikke er grunnlag for de alvorlige
beskyldninger som ble fremsatt mot
rådmannen i
oppsigelsesbrev fra ansatt i barnevernet. På
dette grunnlag understreker kommunestyret
at de
har tillit til rådmannen og ber rådmannen om
å tre inn i sin stilling så snart som mulig med
det
mandat som ligger til stillingen.
5. Kommunestyret viser til de åpenbare
utfordringer og forbedringspunkter rapporten
peker på og
ber rådmannen følge opp disse forholdene i
samarbeid med administrasjonsutvalget og
rapportere tilbake til kommunestyret.
6. Formannskapet tar ansvar for at
lederavtale med rådmannen blir etablert og
implementert som
en del av dialogen mellom arbeidsgiver og
rådmannen
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Oppsummering av besøk ved kommunal enhet - Sosialtjenesten
(den kommunale delen av NAV)
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Verran kommune

Møtedato
13.02.2018

Saknr
04/18

Saksbehandler Liv Tronstad
Arkivkode
FE - 033, TI - &43
Arkivsaknr
18/10 - 1
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar oppsummeringen av besøket til orientering.
Saksutredning
Kontrollutvalget vedtok i sak 04/17 bl.a. å besøke den kommunale delen av NAV i 2017.
Besøket ble gjennomført 27.11. Kontrollutvalgets medlemmer og sekretæren deltok.
På møtene hadde kontrollutvalget en dialog med den/de inviterte, og fikk svar på konkrete
spørsmål. Det er skrevet et internt referat til kontrollutvalgets medlemmer. Referatet vil bli
gjennomgått i møtet.
Kontrollutvalgssekretariatets vurdering
Dersom kontrollutvalget selv ikke bestemmer noe annet anbefales det at kontrollutvalget tar
oppsummeringen av besøket til orientering.
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Orientering fra revisor
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Verran kommune

Møtedato
13.02.2018

Saknr
05/18

Saksbehandler Liv Tronstad
Arkivkode
FE - 216
Arkivsaknr
18/26 - 1
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.
Saksutredning
Viser til kontrollutvalgets møte 27/11-2017, sak 21/17 der utvalget gjorde slikt vedtak:
Saken blir utsatt.
Det er ikke kommet frem nye opplysninger i saken og saken legges frem på.
Revisor vil gi en muntlig orientering om status i revisjonsarbeidet.
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NR. Brev vedrørende mangler i den økonomiske internkontrollen
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Verran kommune

Møtedato
13.02.2018

Saknr
06/18

Saksbehandler Liv Tronstad
Arkivkode
FE - 216
Arkivsaknr
18/102 - 1
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges frem uten innstilling.

Saksutredning
Revisor vil gå igjennom dokumentet Nr. Brev vedrørende mangler i den økonomiske
internkontrollen. Dokumentet vil bil delt ut i møtet.
Dersom revisors orientering kommer inn på informasjon om oppdraget og fremgangsmåter,
vil kontrollutvalget ha plikt til å bevare taushet om dette, og møte må lukkes, jf. koml. § 31 nr
2, og fvl. § 13.
Kontrollutvalgssekretariatets vurdering
Saken legges frem uten innstilling.
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