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Sakstittel
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Orientering fra regnskapsrevisor - revisjonsnotat
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Referatsak 18.6.2018
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune

Møtedato
18.06.2018

Saksbehandler Liv Tronstad
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
18/167 - 3
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Referatene tas til orientering.
Saksutredning
Følgende referatsaker vil bli presentert i møtet:
1. Innkalling til Bedriftsforsamling i NTE AS (29/5-2018)

Saknr
18/18

Orientering fra rådmannen - personalforordningen
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune

Møtedato
18.06.2018

Saknr
19/18

Saksbehandler Liv Tronstad
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
18/310 - 1
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.
Saksutredning
Hele Europa (EU og EØS-medlemmer) får ny personvernlovgivning i 2018. Frist for
implementering var satt til 25. mai, men er for Norge utsattt til 1. juli i år.
Rådmannen er bedt om å komme i møtet og gi en orientering om kommunens arbeid med og
status for implementeringen av de nye personvernreglene.
På datatilsynet nettsider finnes en oversikt over hovedendringene fra dagens lovverk, og
noen av disse punktene gjengis her:
· Virksomheter får større ansvar for personvernet.
· Virksomhetene skal vurdere konsekvensene for personvernet og når det er
nødvendig drøfte med Datatilsynet hvordan risikoen for personvernet kan
minimeres. Dette må de gjøre før behandlingen av personopplysninger starter.
· Virksomhetene skal bruke prinsippene for innebygd personvern. Den mest
personvernvennlige innstillingen skal være standard i alle systemer.
· Hvis du skal bruke personopplysninger til andre formål enn det de ble samlet inn
for, må du vurdere om det nye formålet er forenelig med det opprinnelige. Med det
nye lovverket får vi retningslinjer for hvilke momenter som skal tas med i denne
vurderingen.
· Det blir obligatorisk for alle offentlige og mange private virksomheter å utnevne
personvernombud.
· Borgere får nye rettigheter, som at de skal kunne ta med seg data fra en virksomhet
til en annen (dataportabilitet).
· Borgere får også rett til å motsette seg noen typer profilering, der deres
personopplysninger blir brukt til å analysere og forutse deres adferd.
· Det stilles krav til forståelig språk og åpenhet.
·
Brudd på frist ifh implementering, og oppfølging av det nye lovverket kan medføre reaksjoner
fra datatilsynet.
Kontrollutvalgssekretariatets vurdering
Det er viktig at implementeringen av de nye personvernreglene er på plass innen fristen, og
orienteringen fra rådmannen vi vise om kommunene vil klare dette.
Så fremt kontrollutvalget er tilfreds med den informasjonen de får anbefales det at
kontrollutvalget tar informasjonen fra rådmannen til orientering.

Skatteoppkreverfunksjonene - orientering fra rådmannen
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune

Møtedato
18.06.2018

Saknr
20/18

Saksbehandler Liv Tronstad
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
18/180 - 5
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar informasjonene til orientering.
Saksutredning
Viser til kontrollutvalgets sak 8/18, i møte den 8. mars i år, der kontrollutvalget gjorde slikt
vedtak: Kontrollutvalget innstiller på at kommunestyret gjørs likt vedtak:
1. Kommunestyret
tar
Skattekontorets
kontrollrapport
2017
vedr.
skatteoppkreverfunksjonen for Steinkjer kommune til orientering
2. Kommunestyret ber rådmannen ta opp skattekontorets påpekte forhold med Verran
kommune som vertskommune for å få dette i orden.
3. Kommunestyret ber om en skriftlig fremdriftsplan innen 30. juni som viser når
forholdene vil være brakt i orden.
4. Kommunestyret ber om at vedtaket blir oversendt til Verran kommune med kopi til
Verran kontrollutvalg.
I kommunestyret den 21. mars ble innstillingen enstemmig vedtatt i sak 2/2018.
Iht til vedtakets punkt 3 har rådmannen nå levert sak "Skatteoppkreverfunksjonen –
driftstiltak". Denne har vært til behandling i formannskapet i sak 62/18 den 7. juni, og skal
videre til behandling i kommunestyret den 20. juni, med følgende innstilling:
Saken tas til orientering.
Rådmannen er bedt om å gi kontrollutvalget en orientering om saken.
Kontrollutvalgssekretariatets vurdering
Kontrollutvalget skal ikke overprøve hverken rådmannen, formannskapet eller
kommunestyrets håndtering av denne. Dette er kun en orientering, slik at kontrollutvalget kan
holde seg orientert om hva som er gjort og hva som skal skje videre i saken.

Orientering fra regnskapsrevisor - revisjonsnotat
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune

Møtedato
18.06.2018

Saknr
21/18

Saksbehandler Liv Tronstad
Arkivkode
FE - 216
Arkivsaknr
18/159 - 17
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.
Vedlegg
Svar på revisjonsnotat 02.05.18.pdf
Svar på revisjonsnotat årsoppgjøret 2017 Steinkjer kommune
Saksutredning
I forbindelse med årsregnskapsrevisjon 2017 for Steinkjer kommuneskoger Ogndalsbruket
KF og Steinkjer kommune hadde revisor sendt revisjonsnotat til administrasjonen med
svarfrist 20. mai i år. For Steinkjerbygg KF var det ikke sendt noe revisjonsnotat for 2017
I kontrollutvalgets sak 12/18 ba kontrollutvalget om å bli orientert når svar på revisjonsnotat
forelå fra administrasjonen.
Revisor er bedt om å orientere om svarene de har motatt på revisjonsnotatene.
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
Kontrollutvalget kan ta informasjonen til orienteringen dersom utvalget er tilfreds med de
svarene som foreligger og revisors orientering.

Forvaltningsrevisjon Boligtildeling - Prosjektplan
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune

Møtedato
18.06.2018

Saknr
22/18

Saksbehandler Liv Tronstad
Arkivkode
FE - 217, TI - &58
Arkivsaknr
18/297 - 1
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget slutter seg til prosjektplan for prosjektet – Boligtildeling

Vedlegg
Prosjektplan Steinkjer boligtildeling
Saksutredning
Kontrollutvalget gjorde slikt vedtak i sak 017/18:
Kontrollutvalget ber revisor utarbeide utkast til prosjektplan for forvaltningsrevisjon
vedrørende rutiner for tildeling; bolig og tildelingskontoret til neste møte.
På bakgrunn av dette vedtaket har en nå mottatt utkast til prosjektplan - Boligtildeling.
Prosjektplanen beskriver bl.a. mandatet for prosjektet samt hvordan kommunen organiserer
de aktuelle oppgavene som er tema for prosjektet.
Det er utarbeidet 4 problemstillinger
Er Steinkjer kommune sine rutiner for tildeling av bolig i samsvar med
lovbestemmelsene på området?
Er praksisen med tildeling av kommunale boliger i tråd med retningslinjene og
lovbestemmelsene?
Har kommunen system og praksis for å følge opp tildelingen?
Har kommunen tilstrekkelig boligkapasitet i forhold til behovet?
Prosjektplanen beskriver også hvordan prosjektet er tenkt avgrenset, kilder til
revisjonskriterier og metoder for innsamling av data. Revisor har også vurdert sine
kvalifikasjoner og uavhengighet i dette prosjektet.
Det er et estimert timeforbruk på 280 timer. Rapporten forventes levert kontrollutvalget i 2019
uten nærmere spesifisering.
Kontrollutvalgssekretariatets vurdering
Prosjektplanen vil bli gjennomgått av revisor i møtet, og kontrollutvalget har mulighet til å
komme med innspill og forslag til endinger i prosjektplanen.
Dersom utvalget er av den oppfatning at prosjektplanen er dekkende, anbefales det utvalget
å slutte seg til denne.

Steinkjerbygg KF
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune

Møtedato
18.06.2018

Saknr
23/18

Saksbehandler Liv Tronstad
Arkivkode
FE - 037, TI - &58
Arkivsaknr
18/257 - 1
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon av Steinkjerbygg KF, Steinkjerbygg AS
og datterselskaper
2. Kontrollutvalget ber revisor utarbeide prosjektplan til neste møte.

Saksutredning
Steinkjerbygg KF er et kommunalt foretak som eier alle aksjene i Steinkjerbygg AS.
Steinkjerbygg AS er morselskap og eier alle aksene i følgende selskaper:
Steinkjer rådhus AS
Steinkjer tomteselskap AS
Bogavegen 24A AS
DH Eiendom AS
Steinkjerhus AS
Steinkjerkulturbygg AS
Dampsaga Bad og Kulturbygg AS
Et foretak er omfattet av både kommunelovens bestemmelser og bestemmelsene i
forvaltningsloven. Aksjeselskaper er underlagt lov om aksjeselskaper. I tillegg til kommuner
og foretak er også aksjeselskaper som bl.a. er helt ut offentlig eid normalt omfattet av
reglene om offentlige anskaffelser og offentleglova.
Kommunelovens § 61 sier at foretaket ikke er et eget rettssubjekt, adskilt fra sin eier, men er
en del av kommunen, og kommunen er ansvarlig for de forpliktelser foretaket påtar seg.
Tanken har vært at for å oppnå rasjonaliseringsgevinst er alle styrer, med unntak av styret i
DH eiendom AS, samordnet med gjennomgående representasjon og nedskallerte styrer.
I de siste ukene har Trønder-Avisa hatt flere oppslag knyttet til Steinkjerbygg KF,
Steinkjerbygg AS og datterselskaper. Følgende saker har vært omtalt:
Kjøpte konsulenttjenester for en million – la ikke jobben ut på anbud (T-A 11/5-18)
Betale overpris for å sikre utdanning i Steinkjer (T-A 7/5-18)
Skal vokse videre i nye lokaler (T-A 14/5-18)
Steinkjerbygg bruker 658.000 kroner på styrehonorar. 315.000 av disse går til Endre
Skjervø (T-A 25/5-18)
Trakk ekstra lønnskrav for tapt arbeidsfortjeneste (T-A 26/5-18)
Tillitsvalgte kritiske til at ansatte har mindre i lønn enn styreleder i Steinkjerbygg (T-A
31/5-18)
Kreved 80.000 for styrearbeid – ble ikke trukket i lønn (T-A 8/6-18)
De tre første oppslagene er knyttet til DH Eiendom AS
DH Eiendom kjøpte konsulenttjenester i 2015 og 2016 som ikke var iht til gjeldende
anskaffelsesreglement. Pga at DH Eiendom ikke hadde ansatte ble dette håndtert av
styreleder.
I april i år kjøpte DH Eiendom Drivhuset for 17. millioner kroner. Dette var bl.a. en

forretningsmessig disposisjon for å sikre innovasjonscampusen som er under etablering.
De øvrige oppslagene dreier seg i større grad om Steinkjerbygg KF, Steinkjerbygg AS og
datterselskaper generelt. Det gjelder styreleder, styreleders honorering, krav om tapt
arbeidsfortjeneste til styreleder og omplassering av tidligere administrerende direktør.
Tidligere Administrerende direktør har etter en prosess gått over i ny stilling, og ansettelse av
ny administrerende direktør er i gang. Dette har vært en krevende prosess og styreleder har i
den forbindelse søkt styret om tapt arbeidsfortjeneste. Dette kravet er senere trukket, og det
viser seg ifølge T-A at styreleder ikke har blitt trukket i lønn hos sin arbeidsgiver for dette.
Ifm at det p.t. ikke er en administrerende direktør i selskapet, har styreleder gått inn som
styreleder i datterselskapene. Dette skulle normalt tillegget stillingen som administrerende
direktør. Styreleder har med dette hevet styrehonorar for Steinkjerbygg KF, Steinkjerbygg
AS, og flere datterselskaper på til sammen 315.000.
Styreleder har etter flere oppslag i T-A trukket seg med begrunnelse i familiære årsaker.
Det skal være foretaksmøtet i Steinkjerbygg KF den 20/6-18. Foretaksmøte skal behandle
følgende tre saker som alle er forberedt av valgkomiteen:
PS 18/3
Vedtektsendringer for Steinkjerbygg KF
PS 18/4
Steinkjerbygg- Godtgjøring til styret
PS 18/5
Nyvalg av styre til Steinkjerbygg KF
Valgkomiteen har med forslag til endringer i vedtektene og ny godtgjøring til styret forsøkt å
ta grep for å få uklarheter brakt i orden.

Kontrollutvalgssekretariatets vurdering
Dersom kontrollutvalget ønsker å se nærmere på de forhold som bl.a. media har satt fokus
på kan dette gjøres gjennom en undersøkelse eller gjennom en forvaltningsrevisjon etter en
nærmere bestilling.
Når det gjelder forretningsmessige disposisjoner kan dette være vanskelig for
kontrollutvalget å ha noe mening om, og kontrollutvalget går heller normalt ikke inn i
personalsaker. Kontrollutvalget kan imidlertid påse at det i personalsaker er utarbeidet
rutiner, og at arbeidslivets spilleregler følges.
Med en slik kompleks selskapsstruktur kan det være vanskelig å se om beslutningene til
enhver tid er fattet av riktig organ, og om organisering og drift gjennom datterselskaper er
optimalt.
Uten en nærmere undersøkelse kan det være noe uklart om styret i KF hadde fullmakt til å
innvilge tapt arbeidsfortjeneste ut over normalt styrearbeid, og om vedtekter, innstilling fra
valgkomiteen og lov om aksjeselskaper er fulgt ifm styrehonorering og størrelsen på
honorering i datterselskaper.
Videre kan det stilles spørsmål om det er en hensiktsmessig organisering med
gjennomgående representasjon mellom kommunalt foretak og aksjeselskap sette ifh til
forvaltningslovens bestemmelser om ugildhet.
Ut fra sakens kompleksitet anbefales det at kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon
av Steinkjerbygg KF, Steinkjerbygg AS med underliggende datterselskaper etter en nærmere
konkretisering.
Ved å bestille en slik forvaltningsrevisjon gjør en kontrollutvalget oppmerksom på at andre
prosjekter kan trekke ut noe i tid.

