Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Grong kommune
Arkivsak:

18/25

Møtedato/tid:

19.03.2018 Kl 09:00

Møtested:

Kommunehuset. møterom 2

Møtedeltakere:
Berit Blengsli
Torbjørn Østerås
Tone Fornes
Kjell Tore Domås
Forfall:

Kopi:

Møtet avvikles for åpne dører, i tråd med kommuneloven § 31.
Eventuelle forfall, eller spørsmål om habilitet, meldes til Konsek Trøndelag IKS
v/Jorunn Sund på telefon 95 985 828, eller e-post: jorunn.sund@konsek.no
Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.
Steinkjer, 14.03.2018

Berit Blengsli (sign.)
Leder av kontrollutvalget

Jorunn Sund
Kontrollsekretær,
Konsek Trøndelag
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Sakliste
Saksnr.
01/18
02/18
03/18
04/18

Sakstittel
Referat saker
Orientering fra rådmannen
Kontrollrapport 2017 vedrørende skatteoppkreveren for Grong kommune.
Kontrollutvalgets årsrapport 2017
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Referat saker
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Grong kommune

Møtedato
19.03.2018

Saknr
01/18

Saksbehandler Jorunn Sund
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
18/30 - 1
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Referatsakene tas til orientering.
Vedlegg
HP0001
Informasjon om nytt sekretariat for kontrollutvalget (L)(34283)
Etablering av nytt selskap - Revisjonen Midt-Norge IKS
Referatsaker
Følgende referatsaker vil bli presentert i møtet:
1. Kommunestyrets behandling av kontrollutvalgets sak 011/17 Grong kommunes
helsetjenester.
2. Etablering av nytt revisjonsselskap.
3. Informasjon om nytt sekretariat.
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Eierkommuner i Konsek Trøndelag IKS
v/ordfører og leder i kontrollutvalget

Vår saksbehandler: Torbjørn Berglann, tlf. 400 67 058
E-post: torbjorn.berglann@konsek.no
Deres ref.:
Vår ref.: 18/15-1
Oppgis ved alle henvendelser
Vår dato: 26.01.2018

Informasjon om nytt sekretariat for kontrollutvalget
Fra årsskiftet har 36 kontrollutvalg i Trøndelag blitt eiere av et "nytt" sekretariat for
kontrollutvalgene sine, Konsek Trøndelag IKS. Selskapet er en fusjon av Komsek Trøndelag
IKS på Steinkjer og Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS i Trondheim, det har 9 ansatte
i 8,6 årsverk. Dette gjør selskapet til det største kontrollutvalgssekretariatet i nasjonal
sammenheng, målt i så vel eiere som antall ansatte. Hovedkontoret ligger på Steinkjer,
avdelingskontoret i Trondheim. Undertegnede er ansatt som daglig leder fra 1. februar 2018..
Hva betyr endringene for eierne og kontrollutvalgene?
• Nettadressen er ny for mange: www.konsek.no.
• Sekretariatet driver fullelektronisk saksbehandling. Det innebærer blant annet at
dokumentene våre blir signert elektronisk og at det ikke lenger er nødvendig å
signere møteprotokoller.
• Utseendet på møteinnkallinger og -protokoller vil gjennomgå forandringer i løpet av
våren.
• På grunn av nyansettelser og nødvendige omrokkeringer i sekretariatet, vil enkelte
kontrollutvalg få ny sekretær.
Konsek Trøndelag vil i løpet av året samordne arbeidsmetodikk og rutiner mellom de to
kontorene. I dette arbeidet skal vi hente det beste fra de to fusjonerte sekretariatene for å
levere kostnadseffektive tjenester med god kvalitet. Vi har bred kompetanse på områder som
er viktige for våre eiere; jus, økonomi, revisjon, samfunnsvitenskap og kommunal forvaltning.
Vi skal legge til rette for at kontrollutvalgene får nytte av hele kompetansespekteret og
videreutvikle kvaliteten på tjenestene.
Vi ønsker å ha en god dialog med eierne og brukerne våre og hører gjerne fra dere dersom
dere har spørsmål, kommentarer, eller ønsker at daglig leder skal orientere kommunestyret
om selskapet.

Med hilsen
Konsek Trøndelag IKS
Torbjørn Berglann
påtroppende daglig leder
Dette brevet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur.

Adresse:
Kongensgt. 9, 4.etg.
7013 Trondheim

Telefon:
468 51 950

Bank: 8601.13.04038
Org.nr: 988 799 475
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Orientering fra rådmannen
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Grong kommune

Møtedato
19.03.2018

Saknr
02/18

Saksbehandler Jorunn Sund
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
18/40 - 1
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.
Kontrollutvalget ønsker orientering fra rådmann i disse sakene;
• Ipad til kontrollutvalget. Det er ønskelig at kontrollutvalget blir med på ordningen
kommunestyre har med iPad for elektroninsk utsending av sakspapirer. Det vil lette
arbeidet for kommunen når kontrollutvalget får tilsendt sakspapirer fra kommunestyre,
formannskap, utvalg, og eget utvalg. Hvis man innstalerer samme løsning som
kommunestyre har innstalert på sin Ipad, og gir kontrollutvalget de tillganger som er
nødvendig, har kommunen løst sakspapirflyten elektroninsk. Kontrollutvalget vil inntil
videre få tilsendt sakspapirer fra eget sekretæriat på mail / ipad. Ber rådmannen kjøpe
inn Ipad til de i kontrollutvalget som ikke har Ipad fra før. Dette fordi det er enklere
løsning for alle, kostnadseffektivt på sikt. Kommunen sparer tid i forhold til utsending,
papir og porto utgifter. Men også positivt i et miljøperspektiv.
• Omstillingsprosjektet i kommunen
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Ber kommunen kjøpe inn en ipad til den i kontrollutvalget som mangler ipad og innstalere
drop – box til de i kontrollutvalget som ikke har instalert drop-box på sin ipad tidligere. Tas av
kontrollutvalgets budsjett.
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Kontrollrapport 2017 vedrørende skatteoppkreveren for Grong
kommune.
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Grong kommune

Møtedato
19.03.2018

Saknr
03/18

Saksbehandler Jorunn Sund
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
18/25 - 1
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
1. Kontrollutvalget tar Skatteetatens kontrollrapport 2017 vedr. skatteoppkreverfunksjonen i
Grong kommune til orientering.
2. Saken oversendes kommunestyret.
1. Kontrollutvalget innstiller på at kommunestyret vedtar:
1. Kommunestyret tar Skatteetatens kontrollrapport 2017 vedr. skatteoppkreverfunksjonen i
Grong kommune til orientering.
Kommunestyret konstaterer at Skatteoppkreveren i Inn-Trøndelag ikke har levert årsrapport
2017 for Grong, og ber rådmannen se til at Skatteoppkreveren utfører tjenester for Grong
kommune i samsvar med gjeldende avtale. En skriftlig redegjørelse for dette må legges fram
for kommunestyret innen 30.06.2018.
Vedlegg
Kontrollrapport 2017 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Grong kommune
Saksutredning
Grong kommune er med i det interkommunale samarbeidet Inn-Trøndelag
skatteoppkrever-kontor, sammen med kommunene Steinkjer, Verran, Snåsa og Inderøy.
Verran er vertskommune.
Skatteoppkreveren skal avlegge årsregnskap og årsrapport innen 20. januar, men dette
er ikke gjort i 2018.
Skatteetaten utarbeider hvert år en kontrollrapport som sendes kommunestyret, med kopi
til kontrollutvalget. Det er ingen krav til kommunens formelle behandling av Skatteetatens
kontroll-rapport; likevel har kontrollutvalget plikt til å følge opp at kommunen ivaretar
skatteoppkrever-funksjonen tilfredsstillende.
I kontrollrapporten fra Skatteetaten går det fram at Inn-Trøndelag skatteoppkreverkontor
pga sykefravær bare skal ha utført 3,2 årsverk i 2017, sjøl om kontoret har en
stillingsressurs på 5,0 årsverk.
Skatteetatens kontroll omfatter disse områdene:
• Internkontroll
• Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av skatteregnskapet
• Skatte- og avgiftsinnkreving
• Arbeidsgiverkontroll
I følge kontrollrapporten er innkrevingsresultatene for Grong pr 31.12.2017 gode, og
innkreving, overordnet internkontroll og regnskapsføring er "i det alt vesentlige" i samsvar
med regelverket.
Utenom manglende årsrapport/årsregnskap for 2017 påpeker Skatteetaten at InnTrøndelag skatteoppkreverkontor gjennom flere år, og særlig i 2017, har fått flere pålegg
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om å gi skriftlige tilbakemeldinger på ulike områder, men at ingen av disse påleggene er
besvart.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Som deltaker i det interkommunale samarbeidet Inn-Trøndelag skatteoppkreverkontor
har Grong kommune i 2017 ikke fått gode nok tjenester i forhold til intensjonene. Det er
viktig at kontrollutvalget rapporterer dette til kommunestyret.

10

Vår dato
15.02.2018

Din dato

Saksbehandler
Karl Inge Klausen

800 80 000
Skatteetaten.no

Din referanse

Telefon
97492001

Org.nr
991733116

Vår referanse
2017/206941

Postadresse
Postboks 2060
6402 Molde

KOMMUNESTYRET I GRONG KOMMUNE
Postboks 162
7871 GRONG

Kontrollrapport 2017 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Grong
kommune

1. Generelt om faglig styring og kontroll av skatteoppkreveren
Skatteoppkreverens ansvar og myndighet følger av skattebetalingsloven og "Instruks for skatteoppkrevere"
av 8. april 2014.
Skattekontoret har faglig ansvar og instruksjonsmyndighet overfor skatteoppkreverne. Det betyr at
skattekontoret:
 plikter å yte veiledning og bistand i faglige spørsmål
 gjennom mål- og resultatstyring søker å legge til rette for best mulig resultater
 utfører kontroll av skatteoppkreveren
Grunnlaget for skattekontorets styring av skatteoppkreverne er "Instruks for skattekontorenes styring og
oppfølging av skatteoppkreverne" av 1. januar 2014. Grunnlaget for skattekontorets kontroll av
skatteoppkreverne er "Instruks for skattekontorenes kontroll av skatteoppkreverne" av 1. februar 2011.
Formålet med kontrollen er å avklare:
 om skatteoppkreveren har en tilfredsstillende intern kontroll for utførelsen av sine gjøremål
 om regnskapsføringen, rapporteringen og avleggelsen av årsrapport og årsregnskap er i samsvar
med gjeldende regelverk
 om utførelsen av innkrevingsarbeidet og oppfølgingen av restansene er i samsvar med gjeldende
regelverk
 om utførelsen av arbeidsgiverkontrollen er i samsvar med gjeldende regelverk

2. Om skatteoppkreveren
Skatteoppkreveren for Grong kommune er tilsluttet den interkommunale skatteoppkreverfunksjonen ved
Inn-Trøndelag skatteoppkreverkontor. Skatteoppkreverkontoret omfatter kommunene Steinkjer, Verran,
Snåsa, Grong og Inderøy.
Sum årsverk i henhold til skatteoppkreverens resultatrapportering:
Antall årsverk 2017
Antall årsverk 2016
5,0
4,5

Antall årsverk 2015
4,6

I skatteoppkreverens resultatrapportering for 2017 er det bemerket at 3,2 årsverk er det som faktisk er
benyttet i 2017. Vi er kjent med at det har vært et høyt sykefravær ved kontoret.

3. Måloppnåelse
Skatte- og avgiftsinngang
Skatteoppkreverens frist for avleggelse av årsregnskapet og årsrapporten er 20. januar 2018.
Skattekontoret har ikke mottatt årsregnskapet og årsrapporten.
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Årsregnskapet for Grong kommune viser per 31. desember 2017 en skatte- og avgiftsinngang1 til fordeling
mellom skattekreditorene (etter fradrag for avsetning til margin) på kr 226 777 607 og utestående restanser
2 på kr 5 354 953.
Innkrevingsresultater
Tabellen viser innkrevingsresultatene per 31. desember 2017 for Grong kommune.
Resultatkrav
2017 (i %)

Innbetalt av
sum krav 2017
(i %)

Innbetalt av
sum krav 2016
(i %)

Innbetalt av
sum krav for
regionen (i %)

Restskatt personlige skattytere 2015

95,50 %

97,55 %

92,40 %

96,46 %

Forskuddstrekk 2016

99,90 %

100,00 %

99,77 %

99,95 %

Forskuddsskatt personlige skattytere 2016

99,50 %

100,00 %

98,79 %

99,50 %

Forskuddsskatt upersonlige skattytere 2016

99,90 %

100,00 %

100,00 %

99,97 %

Restskatt upersonlige skattytere 2015

99,40 %

100,00 %

99,88 %

99,38 %

Arbeidsgiveravgift 2016

99,80 %

100,00 %

99,78 %

99,84 %

For Grong kommune er det veldig gode resultat. Alle resultatkrav er nådd.
Resultater for arbeidsgiverkontrollen
Skatteoppkreveren for Grong kommune er tilsluttet den interkommunale kontrollordningen ved InnTrøndelag skatteoppkreverkontor.
Resultater for den interkommunale kontrollordningen per 31. desember 2017 viser følgende iht.
skatteoppkreverens resultatrapportering:
Antall
arbeidsgivere i
kommunen/
kontrollordningen
1 683

Minstekrav antall
kontroller
(5 % av
arbeidsgiverne)
84

Antall utførte
kontroller i 2017

42

Utført kontroll
2017 (i %)

2,5 %

Utført kontroll
2016 (i %)

2,6 %

Utført kontroll
2017 region (i %)

4,6 %

Antall gjennomførte kontroller ligger langt under fastsatt krav. Det fremgår av kontrollstøttesystemet KOSS
at kontrollordningen per 7. februar 2018 hadde 20 saker hvor det er sendt varsel om kontroll uten at
kontrollene er fullført. Herunder er det 3 saker hvor varselet er sendt i 2015, og 5 saker hvor varselet er
sendt i 2016.
Kontrollordningen har også deltatt i ulike kontrollsamarbeid og aksjoner sammen med Skatteetaten, blant
annet mot arbeidslivskriminalitet.

4. Skattekontorets kontroll av skatteoppkreveren
Skattekontorets kontroll av skatteoppkreverne i regionen utføres i henhold til en årlig plan, hvor behovet for
kontroll av områdene skatteregnskap, innkreving og arbeidsgiverkontroll vurderes overordnet for hver
skatteoppkrever. Samtlige områder vil derfor nødvendigvis ikke bli kontrollert hvert år.
Skattekontoret har for 2017 utført kontorkontroller av skatteoppkreveren for området skatteregnskap.
Rapport er sendt skatteoppkreveren 26. januar 2018, med svarfrist 12. februar 2018. Skatteoppkrever har
ikke gitt noen tilbakemelding på rapporten.

1
2

Sum innbetalt og fordelt til skattekreditorene
Sum åpne (ubetalte) forfalte debetkrav
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Skattekontoret har i 2017 også gjennomført stedlig kontroll av skatteoppkreveren for områdene
skatteregnskap, innkreving og arbeidsgiverkontroll avholdt 17. og 18. oktober 2017. Rapport er sendt
skatteoppkreveren 16. november 2017, med svarfrist 11. desember 2017. Skatteoppkrever har ikke gitt
noen tilbakemelding på rapporten.
Skatteoppkrevers overordnede internkontroll
Som et resultat av kontrollene som skattekontoret har gjennomført, har vi gitt følgende pålegg:
Manglende tilbakemeldinger på våre kontrollrapporter
De senere årene har ikke skatteoppkreverkontoret gitt pliktige skriftlige tilbakemeldinger til våre
kontrollrapporter, og dette har vært tatt opp med skatteoppkreveren en rekke ganger, både skriftlig og
muntlig. I rapport sendt skatteoppkrever 26. januar 2018 påla vi derfor skatteoppkreveren å etablere rutiner
som sikrer at skatteoppkreveren for fremtiden gir slike tilbakemeldinger til skattekontoret.
Skatteoppkreveren har ikke gitt noen tilbakemelding på dette pålegget.
Utover gitte pålegg anser vi at skatteoppkreverens overordnede interne kontroll i det alt vesentlige er i
samsvar med gjeldende regelverk.
Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av årsregnskap
Gjennom kontrollene som skattekontoret har gjennomført, har vi gitt følgende pålegg:
Herreløse poster
Ved tidligere kontroller er det påvist manglende rutiner for oppfølging av beløp som går mot behandling
som herreløse poster. Ved stedlig kontroll i oktober 2017 ble dette fulgt opp. Det ble da påvist at
skatteoppkreveren var kommet godt i gang med arbeidet når det gjelder å behandle beløp som er å anse
som herreløse inntekter. Når det gjaldt oppfølgingen av poster som er satt til oppfølging som mulig
herreløse var også kontoret i en viss grad kommet i gang med dette, men det var ikke etablert noen faste
rutiner for hvordan dette skulle utføres eller dokumenteres. I tillegg ble påvist noen tilfeller der beløp var
overført som herreløse inntekter litt for tidlig. I rapport sendt 16. november 2017 ble derfor
skatteoppkreveren pålagt å etablere rutiner som ivaretar kravet til oppfølging og overføring av herreløse
poster i henhold til retningslinjene. Skatteoppkreveren har ikke gitt noen tilbakemelding på dette pålegget.
Avstemming av arbeidsgivere
For at skatteoppkreveren skal kunne vite at skatteregnskapet viser riktig mellomværende må periodisk
avvikskontroll må gjennomføres jevnlig. I forkant av denne avvikskontrollen må batchen "A-melding Kontroll av arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk" kjøres. Ved kontorkontroller gjennomført i 2017 er det
påvist at skatteoppkreveren har kjørt den nevnte batchen for sjelden. I rapport sendt 26. januar 2017 ble
derfor skatteoppkreveren pålagt å etablere faste rutiner for kjøring av batch og gjennomføring av periodisk
avvikskontroll. Skatteoppkreveren har ikke gitt noen tilbakemelding på dette pålegget.
Ut over gitte pålegg anser vi likevel at regnskapsføringen i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende
regelverk og gir et riktig uttrykk for skatteinngangen i regnskapsåret. Ettersom vi ikke har mottatt årsrapport
og årsregnskap fra skatteoppkreveren har vi ikke tilstrekkelig grunnlag til å kunne konkludere med om
rapporteringen og avleggelsen av årsregnskapet er i samsvar med gjeldende regelverk.
Skatte- og avgiftsinnkreving
Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, anser vi at utførelsen av innkrevingsarbeidet
og oppfølgingen av restansene i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk.
Arbeidsgiverkontroll
Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, anser vi at utførelsen av
arbeidsgiverkontrollen i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk.
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5. Skattekontorets oppfølging av skatteoppkreveren
Skattekontoret avholdt 8. februar 2017 et styringsdialogmøte der Trøndelag skatteoppkreverkontor deltok. I
tillegg ble det avholdt et oppfølgingsmøte vedrørende arbeidsgiverkontroll 16. mai 2017 der den
interkommunale kontrollordningen ved Inn-Trøndelag skatteoppkreverkontor deltok.
Skattekontoret har videre sendt et brev til skatteoppkreveren datert 10. mars 2017 vedrørende manglende
tilbakemeldinger på skattekontorets henvendelser og kontrollrapporter.

Med hilsen

Ida Moen
fung. avdelingsdirektør
avdeling for innkreving
Skatt Midt-Norge

Karl Inge Klausen

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

Kopi til:

Kontrollutvalget for Grong kommune
Rådmann/administrasjonssjef Grong kommune
Skatteoppkreveren for Grong kommune
Riksrevisjonen
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Kontrollutvalgets årsrapport 2017
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Grong kommune

Møtedato
19.03.2018

Saknr
04/18

Saksbehandler Jorunn Sund
Arkivkode
FE - 033, TI - &14
Arkivsaknr
18/8 - 1
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

1. Det fremlagte forslag til” Kontrollutvalgets årsrapport for 2017 til kommunestyret”
vedtas.
2. Årsrapporten oversendes kommunestyret.
3. Kontrollutvalget innstiller på at kommunestyret gjør slikt vedtak:
Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport for 2017 til orientering
Vedlegg
Årsrapport 2017
Ikke trykte vedlegg
1. Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)
2. Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner
3. Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner

Saksopplysninger
I kommunelovens § 77 heter at Kommunestyret velger selv et kontrollutvalg til å forestå det
løpende tilsyn med den kommunale forvaltning på sine vegne.
Da kontrollutvalget er kommunestyrets hjelpeorgan til å føre det løpende tilsyn og kontroll
med forvaltningen, er det viktig at kommunestyret blir holdt tilstrekkelig orientert om utvalgets
arbeid.
Hvor ofte kontrollutvalget skal ha plikt til å rapportere vil være opp til kommunestyrets
nærmere bestemmelse. Noen slik bestemmelse er ikke vedtatt. Men i merknadene til § 4 i ny
Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner heter det at Utvalget rapporterer
til kommunestyret når det er viktig at dette blir holdt orientert og gitt mulighet til å drøfte
eventuelle tiltak. Dette er det for enkeltsaker over tid etablert fast praksis på.
For øvrig blir alle møteinnkallinger med saksdokumenter sendt ordføreren da denne har
møte- og talerett i kontrollutvalgets møter. Dette fungerer som en informasjon til det politiske
miljøet. Møteinnkallingene med saksdokumenter sendes for øvrig også til rådmannen.
I tillegg har utvalget funnet det formålstjenlig å sende møteprotokollene etter hvert møte til
både ordfører og rådmann. Dette i den hensikt å gi løpende orientering om alle saker som
har vært til behandling i utvalget.
Ut fra tidligere praksis er det også for 2017 naturlig å avgi en årsrapport om kontrollutvalgets
virksomhet til kommunestyret.
Vurdering
Kontrollutvalget anbefales å vedta det fremlagte forslag som kontrollutvalgets årsrapport for
2017.
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Kontrollutvalgets årsrapport
2017
Grong kommune
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1 INNLEDNING
Kontrollutvalget har som oppgave å føre den løpende kontroll og tilsyn med den
kommunale forvaltning på vegne av kommunestyret, jfr. kommuneloven med
forskrifter. Kontrollutvalget kan i prinsippet ta opp et hvert forhold ved kommunens
virksomhet så lenge det kan defineres som kontroll og tilsyn, men kan ikke overprøve
politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens folkevalgte organer. For
nærmere informasjon om kontrollutvalgets hjemmel og mandat, viser en til
kontrollutvalgets årsplan.
Fra og med valgperioden 2007-2011 ble det lovfestet at minst ett av utvalgets
medlemmer skal velges blant kommunestyrets medlemmer (Kommuneloven § 77 nr.
1).
Valgperioden 2015-2019
Kommunestyret valgte i møte den 22.10. 2015 kontrollutvalg for perioden 2015-2019,
sak 064/15. Det ble valgt ett kontrollutvalg med 3 faste medlemmer og tre
varamedlemmer.
Faste medlemmer
Leder
Berit Blengsli
Nestleder Torbjørn Østerås
Medlem Tone Fornes
Varamedlemmer
Kjell Tore Domås
Gøril Valskrå
Linda Lindmo
Torbjørn Østerås fast medlem av kommunestyret.

2 KONTROLLUTVALGETS VIRKSOMHET I 2017
Sekretariatstjenesten til kontrollutvalget utføres fra 01.01.2018 av KonSek Trøndelag
IKS.
Revisjonsoppdraget
(regnskapsrevisjon,
forvaltningsrevisjon
og
selskapskontroll) utføres fra samme dato av Revisjon Midt-Norge SA

2.1 MØTER
Kontrollutvalget har i 2017 holdt 4 møter og behandlet 19 saker. Se vedlegg. Kontroll
utvalgets møter er åpne. Møtene har likevel vært lukket under behandling av saker
underlagt lovpålagt taushetsplikt.
Kommunens revisor deltar med møte- og talerett i kontrollutvalgets møter.
Ordføreren har møte- og talerett i kontrollutvalget. Rådmannen møter etter nærmere
innkalling. Både ordfører og rådmann får tilsendt møteinnkalling og møteprotokoll.
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2.2 BEHANDLING AV KOMMUNENS REGNSKAPER
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 det kan tas
hensyn til den før dette organet avgir sin innstilling til kommunestyret, jfr.
formskriftens § 7.
I møte 22.05.17 ga kontrollutvalget uttalelse til kommunestyret om kommunens
årsrapport og årsregnskap for 2016, sak 008/17

2.3 FORVALTNINGSREVISJON
Selve planen for forvaltningsrevisjon for 2016-2019 ble behandlet kontrollutvalget
den 29.08.2016 sak 021/16 og oversendt kommunestyret til behandling. Behandlet i
kommunestyre den 20.10. 2016, sak 0056/16
Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer og omprioriteringer i
planen i planperioden.

Forvaltningsrevisjon «Byggesaksbehandling» ble igangsatt i 2015. Rapport ble levert
og behandlet i kontrollutvalget den 18.03.2016 sak 013/16 med oppfølging i
kontrollutvalgets møte den 31.10.16 sak 025/16
Det er den 30.10.2017 sak 019/17 igangsatt prosjektplan "behandling av
konsesjonssøknader"

2.4 SELSKAPSKONTROLL
Planen for selskapskontroll 2016-2019 ble behandlet i kontrollutvalget den 29.08.16 som
sak 021./16 og oversendt kommunestyret til behandling. Behandlet i kommunestyret den
20.10. 2016 som sak 57/16. Det er ikke igangsatt selskapskontroll i 2017.

2.5 GJENNOMGANG AV MØTEPROTOKOLLER
Rapporter etter revisjonsgjennomgang av møteprotokoller fra kommunestyret og
formannskap har tidligere blitt lagt fram for kontrollutvalget som egne saker to ganger
i året. Fra nå vil den orienteringen vanligvis tas som et ledd i revisors ordinære
statusrapportering.
Hensikten med denne gjennomgangen av saksframlegg og vedtak er å påse at saker
av vesentlig økonomisk betydning er i tråd med lov, forskrift, regelverk og
overordnede planer. Gjennomgang av møteprotokoller behandles som en del av
orienteringen fra revisor.

2.6 TILSYN MED REVISJONEN
Gjennom behandling av revisjonsstrategier, statusrapporter og orienteringer fra
revisjonen fører utvalget tilsyn med at revisjonsarbeidet er à jour og foregår i
samsvar med god kommunal revisjonsskikk.

_________________________________________________________________________________________________________________
KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2017
SIDE 4 AV 6
19

Oppdragsansvarlige revisorer skal årlig avgi erklæring om sin uavhengighet, jfr.
forskrift om revisjon § 15. Dette ble forelagt kontrollutvalget i møtet den 28.08.17, sak
013/16.

2.7 ORIENTERING FRA KOMMUNENS ADMINISTRASJON
Rådmannen og andre representanter for kommunens administrasjon har møtt i
kontroll-utvalget i 2017 de gangene kontrollutvalget har bedt om en orientering eller
ved innkalling.

2.8 BEFARING/BESØK
Kontrollutvalget gjennomført besøk ved Grong sykehjem i 2016. Det er ikke foretatt
besøk ved enhet i 2017.

2.9 KURS OG KONFERANSER
Ingen har deltatt på kurs i 2017

2.10 ANNET
Kontrollutvalget har i 2017 hatt et spesielt øye til behandling av konsesjonssøknader,
helsestasjonen, skolehelsetjenesten og fastlegetjeneste i kommunen. Rådmannen
/stab har orientert der kontrollutvalget har etterspurt orienteringer og informasjon. Det
gjennomføres nå en forvaltningsrevisjon for å se på hvordan Grong behandler sine
konsesjonssøknader. I sak 011/17 fra KU ber KU kommunestyret gjøre et vedtak om
oppfølging av helsestasjonen, skolehelsetjenesten og fastlegetjenesten i Grong
kommune. Kommunens vedtak i sak 64/17 i møte den 28.10.2017 med oppfølging
mai 2018.

3 AVSLUTNING
Kontrollutvalget er valgt av kommunestyret - som har det øverste ansvaret - for på
dets vegne å føre tilsyn med øvrige folkevalgte organer og administrasjonen. I
praksis blir forhold som kontrollinstansen avdekker, løst på lavest mulig nivå, og bare
unntaksvis formelt rapportert til kommunestyret. Den årlige meldingen er derfor en
viktig tilbakemelding til kommunestyret om det tilsyn kontrollutvalget utøver.
Kontrollutvalget ser positivt på og vil gjerne ha innspill fra kommunestyret i form av
forslag på oppgaver det vil være ønskelig at kontrollutvalget ser nærmere på.

Grong den 12. februar 2018

Berit Blengsli
Leder

Torbjørn Østerås

Tone Fornes
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4 VEDLEGG
06.02.2017

22.05.2017

28.08.2017

30.10.2017

001/17
002/17
003/17
004/17
005/17
006/17
007/17
008/17
009/17
010/17
011/17
012/17
013/17

Referatsaker
Orientering fra rådmannen
Orientering fra revisor

014/17

Henvendelse fra innbygger SV og SP

015/17
016/17
017/17
018/17
019/17

Referatsaker
Innstilling til valg av revisor

Kontrollutvalgets Årsrapport 2016

Referatsaker
Orientering fra revisor
Orientering fra rådmann.
Kontrollutvalgets uttalelse til kommunens årsregnskap 2016
Skatteoppkreverfunksjonen 2016
Referatsaker
Orientering fra Rådmannen
Orientering fra Revisor - Revisjonsstrategi
Oppdragsansvarlig revisor uavhengighetserklæring
/ Henvendelse fra SV og
SP

Kontrollutvalgets årsplan og møteplan 2018

Budsjett for kontroll og tilsyn 2018
Prosjektplan "Behandling av konsesjonssøknader"
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