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Konsek Trøndelag 

2023 
S t r a t e g i p l a n  me d  o ve ro rd n ede  

m å l s e t n i n ge r  



Om selskapet og strategiplanen 
Konsek Trøndelag er sekretariat for 37 kontrollutvalg i Trøndelag, inkludert fylkeskommunen 

og én samkommune. Selskapet ble dannet 1.1.2018 etter en fusjon av 

Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS og Komsek Trøndelag IKS. Hovedkontoret ligger 

på Steinkjer, selskapet har avdelingskontor i Trondheim. Selskapet har 9 ansatte i 8,6 

årsverk. Medarbeiderne har kompetanse på områder som kommunal forvaltning, jus, 

revisjon, økonomi og regnskap og arkiv. 

Konsek Trøndelags viktigste oppgaver og funksjoner er: 

1. For våre eiere: Ivareta funksjonen som kontrollutvalgssekretariat. 

2. For våre brukere: Være en kompetent administrasjon for kontrollutvalgene. 

3. For andre kontroll- og tilsynsvirksomheter: Være en konstruktiv samarbeidspartner. 

4. For våre ansatte: Være en god arbeidsgiver innenfor lov- og regelverk og selskapets 

rammer. 

I dette dokumentet presenteres selskapets overordnete målsetninger og strategier de 

kommende fem årene. Målsetningene med strategier skal legges til grunn for en 

handlingsplan, som blir lagt fram for styret høsten 2018. 

Kommunereformen, kommunevalget i 2019, den nye kommuneloven som trolig vedtas våren 

2018 og andre hendelser kan medføre nye forutsetninger for selskapet, det er derfor grunn til 

å understreke at strategiarbeid er en dynamisk prosess. 
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Overordnede målsetninger og strategier  

1. Konsek Trøndelag skal levere kostnadseffektive tjenester med høyt faglig nivå 

til eierkommunene.  

Strategi: Selskapet skal ha bred kompetanse, god kapasitet og være effektivt 

organisert. Konsek Trøndelag skal være en ressurs for eierne. 

 

2. Konsek Trøndelag skal bidra til at kontrollutvalgene tar opp og fremmer 

relevante saker for kommunestyre/fylkesting.  

Strategi: Selskapet skal bidra til at kontrollutvalgenes medlemmer får god kjennskap 

til kontroll- og tilsynsområdet og kunnskap om ulike måter å utøve rollen på, slik at de 

best mulig kan ivareta funksjonen som kommunestyrets/fylkestingets kontrollorgan.  

 

3. Konsek Trøndelag skal være en kompetent bestiller av revisjonstjenester i 

samarbeid med kontrollutvalgene.  

Strategi: Konsek Trøndelag skal ha god kompetanse om kommunal forvaltning, 

kommunal revisjon og aktuelle risikoområder i kommunene.  

 

4. Konsek Trøndelag skal være åpen for nye eierkommuner.  

Strategi: Konsek Trøndelag skal være åpen for at nye kommuner kan komme inn på 

eiersiden, men skal ikke aktivt markedsføre seg overfor nye eiere. 

 

5. Konsek Trøndelag skal delta aktivt i faglig utvikling nasjonalt og regionalt, 

herunder videreutvikle samarbeidet med statlige tilsyn.  

Strategi: Selskapets medarbeidere skal bidra aktivt i den faglige utviklingen av 

sekretariatene gjennom deltakelse i faglige organisasjoner og faglige samarbeid. 

Konsek Trøndelag skal være en konstruktiv bidragsyter i samarbeidet med de statlige 

tilsynene.  

 

6. Konsek Trøndelag skal være en attraktiv arbeidsgiver.  

Strategi: Selskapet skal legge til rette for et godt arbeidsmiljø gjennom samarbeid og 

faglig utvikling. 

 

 


