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Rundskriv om konstituerande møte
i kommunestyre og fylkesting –
rettleiing om val til folkevalde organ
med meir
Rundskriv | Dato: 28.06.2019 | Kommunal- og moderniseringsdepartementet
(http://www.regjeringen.no/no/dep/kmd/id504/)

Mottakar:
Kommunane
Fylkeskommunane
Fylkesmennene
Nr: H-4/19

Kommunelova inneheld ei rekke føresegner om folkevalde organ
og kva som skal skje i kommunen og fylkeskommunen etter val
til nye kommunestyre og fylkesting. I denne rettleiaren forklarar
departementet nærare om alle føresegn som gjeld valet av
medlemer til ulike folkevalde organ og kven som kan veljast.
Rundskriv om konstituerande møte i kommunestyre og fylkesting – rettleiing om
val til folkevalde organ med meir (PDF)
(http://www.regjeringen.no/contentassets/2c1824d701ac473ca9c54941c0e1238e/rundskriv-omkonstituerande-mote-i-kommunestyre-og-fylkest.pdf)

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv-om-konstituerande-mote-i-kommunestyre-og-fylkesting/id2662607/
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Er medlemmer i kontrollutvalg i kommuner som skal opphøre å
eksistere 1. januar 2020 valgbare til folkevalgte organer i den nye
kommunen?
Kommuneloven (2018) § 7-3 tredje ledd bestemmer at medlemmer av
kontrollutvalget ikke er valgbare til nærmere bestemte verv. Blant annet kan
medlemmer av kontrollutvalget ikke velges som medlem til formannskapet eller
kommunalt folkevalgt organ med beslutningsmyndighet. Et kommunalt folkevalgt
organ med beslutningsmyndighet omfatter både folkevalgte organer som enten har
fått delegert eller har beslutningsmyndighet i kraft av lov, og folkevalgte organer som
kan få tildelt beslutningsmyndighet.
Siden kontrollutvalget i de kommuner som skal opphøre å eksistere vil fungere ut
2019, vil medlemmene sitte i utvalget på det tidspunktet kommunestyret i den nye
kommunen konstituerer seg.
Lovens ordlyd synes isolert sett å stenge for en slik kombinasjon av verv.
Departementet mener imidlertid at det ikke kan være avgjørende. Det grunnleggende
hensynet bak kommunelovens forbud mot at medlemmer av kontrollutvalget ikke
kan velges til de fleste andre folkevalgte verv, er at medlemmene ikke skal kunne
komme i en situasjon hvor de kontrollerer seg selv. Når loven forbyr denne
rollekombinasjonen bygger den på en klar forutsetning om at rollekombinasjonen
skjer innenfor en og samme kommune. Dette er ikke tilfelle hvor man er medlem av
kontrollutvalget i X kommune mens man blir valgt til et annet verv i Y kommune.
Departementet mener derfor at medlemmene av kontrollutvalg i kommuner som skal
opphøre å eksistere er valgbare til verv i den nye kommunen.

Er medlemmer i andre folkevalgte organer enn kontrollutvalget i
kommuner som skal opphøre å eksistere valgbare til kontrollutvalget i
den nye kommunen?
Dette er i realiteten den samme problemstillingen som over. Kommuneloven (2018) §
23-1 tredje ledd bestemmer at nærmere bestemte folkevalgte er utelukket fra valg til
kontrollutvalget. Heller ikke i disse tilfellene vil medlemmene av kontrollutvalget i den
nye kommunen komme i en situasjon hvor de kontrollerer seg selv. Etter
departementets oppfatning stenger derfor kommuneloven ikke for at medlemmer av
folkevalgte organer i kommuner som skal opphøre å eksistere er valgbare til
kontrollutvalget i den nye kommunen.

En møteplass for kommunale og fylkeskommunale
kontrollutvalg og deres sekretariat.

Til
- Kommunene
- Fylkeskommunene
Att.:

Ordfører / fylkesordfører
Rådmann / fylkesrådmann
Byråd / fylkesråd
Saksansvarlig valgteknisk forberedelse
Ev. videresending til representanter for valglister til kommune- og fylkestingsvalget

Oslo, 1.7 2019

Valg av kontrollutvalg for perioden 2019–2023
Stortinget vedtok 22. juni 2018 en ny kommunelov. Mesteparten av den nye loven settes i kraft
fra og med det konstituerende møtet i det enkelte kommunestyret og fylkestinget ved oppstart
av valgperioden 2019–2023, jf. kgl.res nr. 2062 av 20.12.2018. Dette gjelder blant andre kapitel
24 om kontrollutvalget.
Kontrollutvalget er ett av de få lovfestede utvalgene i kommunen/fylkeskommunen - et stadig
mer sentralt utvalg, ikke minst på grunn av økt satsing på forvaltningsrevisjon og
selskapskontroll. Det gjør også at kommunestyrene prioriterer utvalget høyere nå enn før. FKT
ser det som en naturlig og gledelig utvikling.
Utvalget er ellers spesielt mht. hvem som kan velges. Vi fikk både i 2011 og i 2015 meldinger
om feil ved valg av kontrollutvalg. Vi vil derfor gi noen råd og innspill før nytt utvalg skal velges i
2019:

Den nye kommunelovens bestemmelser om valg av kontrollutvalg
§ 7-1 Konstituerende møte i kommunestyret og fylkestinget
• Kontrollutvalget skal velges på det konstituerende møtet, etter valg av
formannskap/fylkesutvalg, ordfører/fylkesordfører og varaordfører/fylkesvaraordfører.
§ 23-1 Kontrollutvalget
• Kommunestyret og fylkestinget velger selv en leder, en nestleder og øvrige medlemmer og
varamedlemmer til utvalget.
• Lederen kan ikke være medlem av samme parti eller tilhøre samme gruppe som ordføreren.
• Utvalget skal ha minst fem medlemmer.
• Minst ett medlem skal velges blant kommunestyrets eller fylkestingets medlemmer.

Sekretariat:
FKT
Postboks 41 Sentrum
0101 Oslo
fkt@fkt.no

Telefon
414 71 166

www.fkt.no
Twitter: @FKT_no
Bank: 0539 43 90447
Org. nr. 989 545 159

Utelukket fra valg er
a) ordfører og varaordfører
b) medlemmer og varamedlemmer av formannskap eller fylkesutvalg
c) medlemmer og varamedlemmer av folkevalgt organ med beslutningsmyndighet.
Medlemmer og varamedlemmer av kommunestyret eller fylkestinget er likevel valgbare
d) medlemmer av kommuneråd eller fylkesråd
e) medlemmer og varamedlemmer av kommunestyrekomité eller fylkestingskomité
f) ansatte i den aktuelle kommunen eller fylkeskommunen (gjelder også deltidsstillinger)
g) personer som har en ledende stilling, eller som er medlem eller varamedlem av styret
eller bedriftsforsamlingen, i et selskap som kommunen eller fylkeskommunen har
eierinteresser i
h) personer som har en ledende stilling, eller som er medlem eller varamedlem av styret i et
interkommunalt politisk råd eller et kommunalt oppgavefellesskap.
Kommunelovens regler om kjønnsmessig balanse gjelder også for kontrollutvalget.

Kontrollutvalgets rolle i folkevalgtopplæringen
§ 22-1 om kommunestyrets og fylkestingets kontrollansvar
• Kommunestyret og fylkestinget har det øverste ansvaret for å kontrollere kommunens og
fylkeskommunens virksomhet.
Derfor er det er svært viktig at kontrollutvalgets funksjon og rolle gis god plass i
folkevalgtopplæringen.
Basisopplæringen
Vi er kjent med at det i forkant av opplæringsdagen/ basisprogrammet i KS sitt
folkevalgtprogram 2019-2023, vil arrangeres formøte mellom kursleder fra KS og kommunen
(ordfører og rådmann). FKT oppfordrer til at kontrollutvalgets sekretariat inviteres til møtet.
Sekretariatet kan bidra med sin erfaring og gi gode tips om kunnskapsbehovet.
Hvis kontrollutvalget skal kunne gjøre en god jobb for kommunestyret, er det viktig at
medlemmene kjenner hele den kommunale virksomheten. Basisprogrammet er i så måte en
god anledning og kontrollutvalget bør få tilbud om å delta på opplæringen.
Folkevalgtdager
KS anbefaler at det arrangeres folkevalgtdager som kommer i tillegg til basisprogrammet. Her
kan kommunen selv legge inn fordypninger i ulike emner. Den kommunale egenkontrollen er et
viktig emne som bør vurderes i denne sammenhengen.

Opplæring av kontrollutvalg
Kontrollutvalget er et lovfestet og viktig utvalg i kommunen som bør ha dyktige medlemmer.
FKT er godt i gang med å planlegge opplæringstiltak for kontrollutvalgene etter valget:
•

Vi vil tilby våre medlemmer en seire pp-presentasjoner - 1-2 dagers kurs som kan benyttes
lokalt evt. regionalt.

•

Vi vil også tilby et eget kursopplegg for kontrollutvalgsledere – «kontrollutvalgslederskolen».

•

Hvert år arrangerer FKT fagkonferanse der vi retter søkelyset mot aktuelle problemstillinger
og saker. I 2020 arrangeres konferansen 3-4. juni på Gardermoen. Det er naturlig at
innholdet i konferansen tilpasses at kontrollutvalgene er nyvalgte.

Vi oppfordrer kommuner og fylkeskommuner til å avsette tilstrekkelige ressurser i budsjettet for
2020 til opplæring av nytt kontrollutvalg.

FKT er tilgjengelige for spørsmål som måtte dukke opp i forbindelse med valg av kontrollutvalg,
egenkontrollens plass i folkevalgtopplæringen og opplæring av kontrollutvalg.

Kopi:
FKTs kontrollutvalgs- og sekretariatsmedlemmer
KS

Vennlig hilsen

Anne-Karin Femanger Pettersen (s)
Generalsekretær

Når kommunestyret er konstituert, har det
overtatt styringen
Kommunal Rapport 27.05 2019

Hva slags saker kan det nyvalgte kommunestyret i en sammenslåingskommune
fatte vedtak om i perioden fra konstituering og fram til
sammenslåingstidspunktet?
Som regel vil man vel ikke ha på plass et fullverdig saksbehandlingsapparat i en
sammenslåingskommune før årsskiftet nærmer seg. Men noen rettslig
begrensning i det nye kommunestyrets vedtaksmyndighet er dette ikke, forklarer
Jan Fridthjof Bernt
SPØRSMÅL: I lovkommentarene (Gyldendal Rettsdata) til inndelingslova har du
i note 213 skrevet følgende: «kommunestyret eller fylkestinget trer i funksjon fra
konstitueringen (kommunelovens. § 17 nr. 3 første punktum), men kan bare
treffe materielle vedtak med virkning fra sammenslåingen er gjennomført …»
Mitt spørsmål er om du med dette har ment at
kommunestyret førsammenslåingstidspunktet kan treffe materielle vedtak, men
hvor man sier at virkningstidspunktet for vedtaket blir etter sammenslåing, eller
om det først er ettersammenslåingstidspunktet det kan treffes materielle vedtak
som da har virkning.
Jeg forstår merknadene til § 27 i Ot.prp.nr 41 (2000–2001) side 83 slik at
kommunestyret etter konstituering og fram til sammenslåing ikke (foruten
vedtak om budsjett og godkjenning av regnskap) er forutsatt å treffe materielle
vedtak før det nye rettssubjektet oppstår (som skjer etter sammenslåing), men
finner dette ikke helt klart.
Konkret gjelder dette et spørsmål om det konstituerte kommunestyret kan vedta
et planprogram for ny kommune før sammenslåingstidspunktet, hvor man sier at
vedtaket skal ha virkning fra sammenslåingstidspunktet, men spørsmålet vil jo
være generelt.
SVAR: Jeg går ut fra at du sikter til følgende i Ot.prp. 41: «Ei samanslåing vil
normalt bli sett i verk ved eit årsskifte. Dette inneber at det nyvalte
kommunestyret eller fylkestinget ikkje har ei fullstendig oppgåveportefølje dei
første to månadene. Før årsskiftet skal det treffe vedtak om budsjett for det
første driftsåret. Det skal også godkjenne rekneskapane for det siste driftsåret i
dei gamle kommunane eller fylkeskommunane.»
Jeg mener dette må leses som en beskrivelse av det som ofte er den faktiske
situasjon før den nye kommunen har fått etablert seg. Som regel vil man vel ikke
ha på plass et fullverdig saksbehandlingsapparat før årsskiftet nærmer seg. Men
noen rettslig begrensning i det nye kommunestyrets vedtaksmyndighet er dette
ikke.
Når kommunestyret er konstituert, har det overtatt styringen, på linje med andre
nyvalgte kommunestyrer, jf. kommunelovens. 2018 § 7–1 fjerde avsnitt:

«Kommunestyre, fylkesting, formannskap, fylkesutvalg og kontrollutvalg trer i
funksjon fra det konstituerende møtet».
Hvis ikke det gjaldt, ville kommunen vært uten noe ansvarlig styringsorgan fram
til årsskiftet, se § 26, siste avsnitt: «Funksjonsperioden for fellesnemnda går ut
når det nye kommunestyret eller fylkestinget er konstituert etter reglane i § 27.»
Den nye kommunen bør jo være mest mulig operativ fra årsskiftet, og da er det
det nye kommunestyrets oppgave å vurdere hvilke saker det har tilstrekkelig
grunnlag for å treffe vedtak om allerede nå.

To måneder med overlappende kommunestyrer
Kommunal Rapport 14.06.2019, Jan Inge Krossli

Kommuner som slår seg sammen bør avklare hva de gamle og det nye kommunestyret skal
gjøre i november og desember, anbefaler Kommunaldepartementet i en lovtolkning.
Hvem skal vedta hva i sammenslåingskommuner i november og desember, de gamle eller
det nye kommunestyret?
Det er Ski og Oppegård, som fra 2020 blir Nordre Follo kommune, som har bedt
Kommunaldepartementet tolke inndelingslovens § 27. Den handler om forholdet mellom de
gamle og det nye kommunestyret ved en sammenslåing.
Første ledd sier at det nyvalgte kommunestyret, i for eksempel Nordre Follo, skal konstituere
seg innen utgangen av oktober.
Andre ledd sier at funksjonsperioden for kommunestyrene i Ski og Oppegård varer inntil
sammenslåingen iverksettes, altså 1. januar 2020, men myndigheten er begrenset til det som
er nødvendig for å avslutte virksomheten i de eksisterende kommunene.
Kommunene bør avklare
De gamle og det nye kommunestyret opererer altså parallelt i et par måneder. Hvilket
kommunestyre skal ha ansvaret for hvilke saker?
Departementet oppsummerer i sin tolkningsuttalelse at det ikke er entydig hva dette andre
leddet innebærer, heller ikke i forarbeidene eller veiledninger, og at det er begrenset med
praksis på området.
De konkluderer med at sammenslåingskommunene har et handlingsrom og selv bør trekke
opp grensene for ansvar og fullmakter i denne perioden. De bør aktivt ta stilling til hvilke
saker som skal behandles i hvilket kommunestyre de to siste månedene før
sammenslåingstidspunktet. Det er viktig for hindre uklarheter i hvilken
beslutningskompetanse de respektive kommunestyrene faktisk har, mener departementet.
Dette er også anbefalt i rapporten Erfaringer og lærdom fra sammenslåingsprosessen
mellom Sandefjord, Andebu og Stokke.
Departementet anbefaler også andre sammenslåingskommuner å se på vedtak om slik
avklaring i nye Stavanger og nye Sandnes.
Kommunaldepartementets vurderinger
I tolkningsuttalelsen peker departementet på at dagens kommuner vil bestå som
selvstendige rettssubjekter fram til årsskiftet. Det innebærer at kommunene fortsatt står
ansvarlige overfor innbyggerne og for å oppfylle plikter de har som forvaltningsorganer.
Ifølge departementet må det bety at dagens kommunestyrer fortsatt må være ansvarlige for
driften av kommunen - og for tjenestetilbudet til innbyggerne - fram til sammenslåingen
iverksettes. Dagens kommuner må kunne fatte både administrative og politiske vedtak som
er nødvendige for å holde driften i kommunene i gang, mener departementet.
Samtidig er kommunene i en avslutningsfase, påpeker departementet. Det taler for at det må
legges til grunn en lojalitetsplikt mellom dagens kommuner og den nye. De gamle må derfor
unngå å fatte vedtak som binder den nye i unødvendig grad.
Departementet har laget en egen spørsmål-svar-side om juridiske spørsmål i
sammenslåingene.

Verran kommune
Arkivsak. Nr.:
2012/1719-73
Saksbehandler:
Grete Vada, Førstesekretær
Ansvarlig leder:
Kari Aarnes, Kontorsjef
Godkjent av:
Torunn Austheim, Rådmann

Saksframlegg

Utvalg

Utvalgssak

Møtedato

Kommunestyret

27/19

29.05.2019

Kommunens skadefellingslag- og fallviltordning
Vedlegg:
Vedtaksbrev med saksframlegg fra Kontrollutvalgets møte 06.05.19.
Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:
1. Kommunestyret er tilfreds med at rådmannen har satt i verk tiltak for å styrke skadefellings- og
fallviltordningen.
2. Kommunestyret ber rådmannen evaluere tiltakene og orientere kontrollutvalget om resultatet innen
16.09.19.

Behandling i Kommunestyret - 29.05.2019
Odd Vidar Vandbakk, V fremmet følgende forslag på vegne av AP og V:
1. Med bakgrunn i at Verran og Steinkjer kommuner blir en ny kommune og det som i dag synes å
være et høgt konfliktnivå innenfor områdene Verran kommune har tjenestekjøpsavtale med
Inderøy og Verran fjellstyre, mener kommunestyret det er hensiktsmessig å si opp følgende
avtaler som omhandler:
–Fallvilt
–Skadefellingsledelse
–Jaktoppsyn
innenfor de frister som gjelder i nevne avtaler.

2. Rådmannen gis i oppgave å starte arbeidet med å inngå nye avtaler. Nye løsninger kan sees i
sammenheng med at Verran og Steinkjer kommune slås sammen og eller at man ser på
muligheten for å inngå i et interkommunalt opplegg.
Kolbjørn Almlid, SP fremmet forslag på at saken oversendes Formannskapet for videre behandling, før
det fattes vedtak i kommunestyret.
Kolbjørn Almlid, SP ba om et gruppemøte. Det ble innvilget kl. 20.10.
Møtet satt igjen kl. 20.25.
Avstemming:
Det ble først stemt over forslaget fra Kolbjørn Almlid, SP – det fikk 3 stemmer og falt.
Det ble stemt alternativt over Kontrollutvalgets innstilling til Kommunestyret og forslaget fra Odd Vidar
Vandbakk på vegne av V og AP.
Forslaget fra Odd Vidar Vandbakk på vegne av V og AP, fikk 15 stemmer og ble vedtatt.
Vedtak i Kommunestyret - 29.05.2019
Vedtatt ble:
1. Med bakgrunn i at Verran og Steinkjer kommuner blir en ny kommune og det som i dag synes å
være et høgt konfliktnivå innenfor områdene Verran kommune har tjenestekjøpsavtale med
Inderøy og Verran fjellstyre, mener kommunestyret det er hensiktsmessig å si opp følgende
avtaler som omhandler:
–Fallvilt
–Skadefellingsledelse
–Jaktoppsyn
innenfor de frister som gjelder i nevne avtaler.
2. Rådmannen gis i oppgave å starte arbeidet med å inngå nye avtaler. Nye løsninger kan sees i
sammenheng med at Verran og Steinkjer kommune slås sammen og eller at man ser på
muligheten for å inngå i et interkommunalt opplegg.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Saksopplysninger
Kontrollutvalget i Verran kommune – behandlet sak 16/19 kommunens skadefellingslag- og
fallviltordning - i møte den 6. mai 2019:
Det er gjort følgende vedtak i saken:
Kontrollutvalget tar saken til orientering og oversender saken til kommunestyret med slik innstilling til
vedtak:
1. Kommunestyret er tilfreds med at rådmannen har satt i verk tiltak for å styrke skadefellings- og
fallviltordningen.
2. Kommunestyret ber rådmannen evaluere tiltakene og orientere kontrollutvalget om resultatet innen
16.09.19.
Viser til vedlagte vedtaksbrev med saksframlegg fra Kontrollutvalgets møte 06.05.19.

Øystein Hårstad

Vår saksbehandler: Torbjørn Berglann, tlf. 400 67 058
E-post: torbjorn.berglann@konsek.no
Deres ref.:
Vår ref.: 18/352-54
Oppgis ved alle henvendelser
Vår dato: 03.09.2019

Svar på dine henvendelser til kontrollutvalget
Jeg viser til dine henvendelser datert 11.6. og 5.7.2019 og din purring på svar datert 2.9. Jeg
vil beklage at vi har brukt så lang tid på å svare.
Henvendelsene dine datert 3.3.19 ble lagt fram for kontrollutvalget 20.3. Utvalget vedtok da å
ta dem til orientering. Det innebærer at kontrollutvalget har registrert henvendelsen, men ikke
vil foreta seg noe videre med dem. Henvendelsene, og dermed saken, har altså vært lagt
fram for og behandlet av kontrollutvalgeti.
Kontrollutvalget har også behandlet henvendelsen fra det forrige skadefellingslaget om
kommunens skadefellings- og fallviltordning. Med bakgrunn i saken vedtok kontrollutvalget å
innkalle det forrige skadefellingslaget og kommunens administrasjon til høring.
Kontrollutvalgets vedtakii ble behandlet i kommunestyret i sak 27/2019, 29.5.17, referert i vårt
brev av 13.6.19. Det går fram av vedtaket at kommunen vedtar at avtalene som omhandler
skadefellingsledelse, fallvilt og jaktoppsyn sies opp innenfor avtalenes frister. Rådmannen
ble gitt i oppgave å starte arbeidet med nye løsninger. De nye avtalene skal behandles i
Grønn nemnd i uke 37. Kontrollutvalget vil holde seg orientert om disse.
Til sist vil jeg for ordens skyld opplyse om at kontrollutvalget ikke er et klageorgan, det kan
heller ikke overprøve hensiktsmessigheten i avgjørelser fattet av kommunens folkevalgte
organ og administrasjonen. Kontrollutvalget har ikke beslutningsmyndighet.
Kontrollutvalget anser med dette behandlingen av henvendelsene dine som avsluttet.

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

Postadresse:
Postboks 2564
7735 Steinkjer

Fakturaadresse:
Kongensgt. 9
7013 Trondheim
post@konsek.no

Telefon: 468 51 950
Bank: 8601.13.04038
Org.nr: 988 799 475

Kopi til:
Kontrollutvalgets leder

i

Se sak 08/19, 20.03.2019.

ii

Se sak 16/19, 06.05.2019.
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Fra:
Sendt:
Til:
Kopi:
Emne:

Øystein <oystein.haarstad@hotmail.com>
5. juli 2019 15:18
Einar Sandlund
Helen Fines; Liv Tronstad; Torbjørn Berglann; Øystein
RE: Vedr.din henvendelse av 11.06.2019

Takker for svar 13.06.19.
Dette var ikke svar på min henvendelse og anngår egentlig ikke min henvendelse, slik jeg ser det. Horfor
jeg ikke kan få et skikkelig svar og hvorfor kontrollutvalget ikke tar skikkelig tak i saken er meg en stor
gåte.
At kontrollutvalget kan ha høring av min sak, uten at jeg blir innkalt og at jeg får forklart min side av
saken, er også meg meget forunderlig. Her er ikke alle fakta lagt på bordet, før avgjørelsen blir tatt. At
enn åpen høring kan foregå uten at jeg kan få forsvart min sak, er en direkte sværte kampanje av meg og
mitt rykte. Jeg har nå fått et stempel som løyner, bløffmaker og tjuvjeger.
Dette kan jeg rett og slett ikke finne meg i. Jeg står for det jeg har skrevet og jeg sitter på mere info, som
jeg ikke trodde var relevant da jeg oversendte saken til kontrollutvalget.
INGEN, fra kontrollutvalget eller Verran kommune har etterspurt mere info.
Å få høre alle de usanne påstandene som er kommet mot meg, referert fra tilhører benken, uten at noen
kan få tale min sak. Sier i klartekst at her skal noen skånnes og at sannheten ikke tåler dagens lys.
Jeg har blitt kontaktet av media, som har funnet info og lest om saken på nettet og som ønsker et
intervju for å få min uttalelse om saken. Jeg har av ventet dette inntil videre.
Jeg har ennå ikke fått svar på mitt spørsmål, som jeg sendte til Verran og Inderøy fjellstyre 18.09.18, der
det hele startet.
Slik jeg ser det, må det være en bakenforligende grunn for at verken Verran og Inderøy Fjellstyre, Verren
Kommune eller Kontrollutvalget ikke ønsker å komme til bunns i saken og rydde opp.
Det er også kommet meg for øret, da saken anngående fallviltgruppen og skadefellingslaget ble sendt
tilbake til kommunestyret i Verran Kommune, fra Konrollutvalget og skulle opp på nytt. Har et medlem i
Kontrollutvalget, prøvd å påvirke avstemmingen i kommunestyret, for å få enn annen avgjørelse. Dette
styrker ikke tilit til at saker får korekte avgjørelser og styrker heler min teori om at enkelt personer skal
skånnes og gå fri for sine handlinger.
Jeg ser samtidig problemstillingen til Kontrollutvalget, som har tatt sin avgjørelse i min sak, kun basert på
løyner og usannheter. Det kan være vanskelig å innrømme å ha gjort enn stor feil, pga for dårlig
forarbeid og påvirkning. Men rett skal være rett!!
Nå håper jeg min henvendelse blir tatt seriøst og at det blir ryddet opp. Og at disse løygn påstandene blir
gjort rede for og lagt dø. Dette gjelder både meg, min gode venn, jaktkompis og resten av jaktlaget. Ser
fram mot å få avsluttet denne saken, da dette begynner å bli en stor belastning.
Med vennlig hilsen
Øystein Hårstad

From: Einar Sandlund <Einar.Sandlund@konsek.no <mailto:Einar.Sandlund@konsek.no>>
Sent: torsdag 13. juni 2019 10:50
To: oystein.haarstad@hotmail.com <mailto:oystein.haarstad@hotmail.com>
Cc: Helen Fines <helen.fines@gmail.com <mailto:helen.fines@gmail.com>>; Liv Tronstad

<Liv.Tronstad@konsek.no <mailto:Liv.Tronstad@konsek.no>>; Torbjørn Berglann
<Torbjorn.Berglann@konsek.no <mailto:Torbjorn.Berglann@konsek.no>>
Subject: Vedr.din henvendelse av 11.06.2019
Viser til din henvendelse av 11.06.19.
Ditt brev av 03.03.19 ble lagt frem for kontrollutvalget i sak 08/19 den 20.03.19 som referatsak.
Kontrollutvalget var således kjent med innholdet i din henvendelse før høringen ble gjennomført.
Kontrollutvalget fattet slik enstemmig innstilling til kommunestyret
i sak 16/19 den 06.05.19 etter
høringen:
"Kontrollutvalget tar saken til orientering og oversender saken til kommunestyret med slik innstilling til
vedtak:
1) Kommunestyret er tilfreds med at rådmannen har satt i verk tiltak for å styrke skadefellings- og
fallviltordningen.
2) Kommunestyret ber rådmannen evaluere tiltakene og orientere kontrollutvalget om resultatet
innen 16.09.19."
Verran kommunestyre behandlet saken fra
15 mot 2 stemmer slikt vedtak:

kontrollutvalget den 29.05.19, sak 27/2019, og fattet med

1. "Med bakgrunn i at Verran og Steinkjer kommuner blir en ny kommune og det som i dag synes å
være et høgt konfliktnivå innenfor områdene Verran kommune har tjenestekjøpsavtale med
Inderøy og Verran fjellstyre, mener kommunestyret det er hensiktsmessig å si opp følgende
avtaler som omhandler:
-Fallvilt
-Skadefellingsledelse
-Jaktoppsyn
innenfor de frister som gjelder i nevne avtaler.
2. Rådmannen gis i oppgave å starte arbeidet med å inngå nye avtaler. Nye løsninger kan sees i
sammenheng med at Verran og Steinkjer kommune slås sammen og eller at man ser på
muligheten for å inngå i et interkommunalt opplegg. "
Dette til din orientering.

Mvh
Einar Sandlund
Seniorrådgiver
Konsek Trøndelag IKS
www.konsek.no <http://www.konsek.no/>

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Liv Tronstad
12. juni 2019 08:14
Einar Sandlund
VS: Tilbakemelding på høring i kontrollutvalget.

Fra: Øystein <oystein.haarstad@hotmail.com <mailto:oystein.haarstad@hotmail.com>>
Sendt: 11. juni 2019 12:17
Til: Helen Fines <helen.fines@gmail.com <mailto:helen.fines@gmail.com>>; Liv Tronstad
<Liv.Tronstad@konsek.no <mailto:Liv.Tronstad@konsek.no>>
Emne: Tilbakemelding på høring i kontrollutvalget.
Hei.
Har ikke fått noe tilbakemelding fra kontrollutvalget, etter en sak jeg sendte inn som ble med i høringen
20.03.2019.
Etter det jeg har forstått ble denne saken også tatt opp nytt møte 06.05.2019.
Saken gjelder fallviltordningen i Verran Kommune.
Har lest møte referatene, men her står ikke saken nevnt. Dette synes jeg er betenkelig.
Ønsker et utfyldene svar på saken, etter som det går rykter om hva som er blitt sagt under disse møtene.
Rykter som jeg ikke kjenner meg igjenn i og som er langt fra sannheten og som er bare løyner.
Med vennlig hilsen
Øystein Hårstad

Verran kommune
Arkivsak. Nr.:
2018/833-21
Saksbehandler:
Grete Vada, Førstesekretær
Ansvarlig leder:
Kari Aarnes, Kontorsjef
Godkjent av:
Torunn Austheim, Rådmann

Saksframlegg

Utvalg

Utvalgssak

Møtedato

Kommunestyret

26/19

29.05.2019

Rapport etter undersøkelse - Jekta AS og butikken på Verrastranda
Vedlegg:
Vedtaksbrev med saksframlegg fra Kontrollutvalgets møte 06.05.19
Rapport fra Revisjon Midt-Norge SA – undersøkelse Jekta AS og butikken på Verrastranda.
Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:
Kommunestyret tar rapporten til orientering

Behandling i Kommunestyret - 29.05.2019
Berit Rødsjø, SP ba om å få vurdert sin habilitet da hun er søster til tidligere daglig leder Bjørn Skjelstad.
Kolbjørn Almlid, SP ba om få vurdert sin habilitet da han er bror til tidligere styreleder Jacob Br. Almlid.
De fratrådte møtet under kommunestyrets vurdering av habilitet.
Kommunestyret fant begge representantene inhabile etter FVL § 6 B og de deltok ikke i behandling av
saken.
Tore Kristiansen, FrP ba også om å få vurdert sin habilitet da han har vært ansatt i bedriften.
Tore Kristiansen fratrådte under kommunestyrets vurdering av habilitet.
Kommunestyret fant Tore Kristiansen til å være habil og han deltok under behandling av saken.
Odd Vidar Vandbakk, V og Andre N. Skjelstad, V ba også om få vurdert sine habilitet da de er
andelseiere i eiendommen som butikken leide.
Odd Vidar Vandbakk og Andre N. Skjelstad fratrådte under kommunestyrets vurdering av habilitet.

Kommunestyret fant Odd Vidar Vandbakk og Andre N. Skjelstad til å være habil og de deltok under
behandling av saken.
Daniel Folladal, AP ba om å få vurdering sin habilitet da hans far har vært tidligere medlem i styret.
Daniel Folladal fratrådte under kommunestyrets vurdering av habilitet.
Kommunestyret fant Daniel Folladal inhabil etter FVL § 6 B og han deltok ikke i behandlingen av saken.
Under behandling av denne saken var kommunestyret lovlig satt med 14 representanter.
Unni Romstad fra Revisjon Midt-Norge SA redegjorde for rapporten.
Kristian Lunde Jenssen, AP la fram følgende forslag på vegne av AP og V:
Med bakgrunn i Revisjon Midt-Norge sin rapport etter undersøkelse av Jekta og Nærbutikken på
Verrastranda finner kommunestyret grunnlag for å rette kritikk mot tidligere ledelse i Jekta AS for at det
ikke ble gitt et riktig bilde av den økonomiske situasjonen i selskapet til eier.
Kommunestyret må kunne forutsette at selskapets ledelse gir riktig og fyllestgjørende informasjon til
styret, og styret videre til eier. Det som legges frem gjennom undersøkelsen tyder på at styret, i en tidlig
fase, ikke fikk etterspurte opplysninger om den økonomiske utviklingen ved Nærbutikken. Senere er det
grunn til å tro at styret måtte kjenne til den negative økonomiske situasjonen gjennom innføring av
avdeligsregnskap i selskapet uten å gjøre dette kjent for eier.
Først etter at nytt styre var på plass, april 2018, fikk eier kunnskap om at en av hovedårsakene til Jekta
sine økonomiske utfordringer lå i driften av Nærbutikken på Verrastranda.
At tidligere styre iverksatte oppsigelse av ansatte i Jekta AS som løsning på de økonomiske
utfordringene i selskapet, fremfor å ta nødvendige grep om butikkdriften er vanskelig å forstå. Ledelsen
valgte å fortsette subsidieringen av butikkdriften ved Nærbutikken, som var i konkurranse med
kommersielle aktører i Malm og Follafoss. Skiftende ledelse har valgt å unndra denne kunnskapen for
eier, og i stedet beskrevet driften som positiv.
Samlet sett har dette resultert i at eier ikke har hatt tilstrekkelig informasjon til å kunne treffe rette
beslutninger når det gjelder eiersignaler for drift av Jekta AS.
Kommunestyret har også merket seg at rapporten viser at enkeltpersoner har hatt flere roller som
berører Jekta AS og Nærbutikken, og poengtert at dette kan åpne for mulige rollekonflikter.
Kommunestyret mener det er svært uheldig at dette ikke er avklart eller gjort kjent for eier.
Det ble stemt alternativt mellom Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret og forslaget fra Kristian
Lunde Jenssen på vegne av AP og V.
Forslaget fra Kristian Lunde Jenssen på vegne av AP og V, fikk 11 stemmer og ble vedtatt.
Representantene Berit Rødsjø, Kolbjørn Almlid og Daniel Folladal tiltrådte møtet igjen.
Vedtak i Kommunestyret - 29.05.2019
Vedtatt ble:
Med bakgrunn i Revisjon Midt-Norge sin rapport etter undersøkelse av Jekta og Nærbutikken på
Verrastranda finner kommunestyret grunnlag for å rette kritikk mot tidligere ledelse i Jekta AS for at det
ikke ble gitt et riktig bilde av den økonomiske situasjonen i selskapet til eier.

Kommunestyret må kunne forutsette at selskapets ledelse gir riktig og fyllestgjørende informasjon til
styret, og styret videre til eier. Det som legges frem gjennom undersøkelsen tyder på at styret, i en tidlig
fase, ikke fikk etterspurte opplysninger om den økonomiske utviklingen ved Nærbutikken. Senere er det
grunn til å tro at styret måtte kjenne til den negative økonomiske situasjonen gjennom innføring av
avdeligsregnskap i selskapet uten å gjøre dette kjent for eier.
Først etter at nytt styre var på plass, april 2018, fikk eier kunnskap om at en av hovedårsakene til Jekta
sine økonomiske utfordringer lå i driften av Nærbutikken på Verrastranda.
At tidligere styre iverksatte oppsigelse av ansatte i Jekta AS som løsning på de økonomiske
utfordringene i selskapet, fremfor å ta nødvendige grep om butikkdriften er vanskelig å forstå. Ledelsen
valgte å fortsette subsidieringen av butikkdriften ved Nærbutikken, som var i konkurranse med
kommersielle aktører i Malm og Follafoss. Skiftende ledelse har valgt å unndra denne kunnskapen for
eier, og i stedet beskrevet driften som positiv.
Samlet sett har dette resultert i at eier ikke har hatt tilstrekkelig informasjon til å kunne treffe rette
beslutninger når det gjelder eiersignaler for drift av Jekta AS.
Kommunestyret har også merket seg at rapporten viser at enkeltpersoner har hatt flere roller som
berører Jekta AS og Nærbutikken, og poengtert at dette kan åpne for mulige rollekonflikter.
Kommunestyret mener det er svært uheldig at dette ikke er avklart eller gjort kjent for eier.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Saksopplysninger
Kontrollutvalget i Verran kommune – behandlet sak 15/19 Rapport etter undersøkelse – Jekta AS og
butikken på Verrastranda - i møte den 6. mai 2019:
Det er gjort følgende vedtak i saken:
Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og oversender denne til kommunestyret med følgende
innstilling:
Kommunestyret tar rapporten til orientering.
Viser til vedlagte vedtaksbrev med saksframlegg fra Kontrollutvalgets møte 06.05.19.
Viser også til vedlagte Rapport – undersøkelse Jekta AS og butikken på Verrastranda - utarbeidet av
Revisjon Midt-Norge SA.

Verran kommune
Arkivsak. Nr.:
2019/193-3
Saksbehandler:
Elise Dahl ,Økonomisjef
Ansvarlig leder:
Elise Dahl ,Økonomisjef
Godkjent av:
Torunn Austheim ,Rådmann

Saksframlegg

Utvalg

Utvalgssak

Møtedato

Formannskapet

31/19

30.04.2019

Kommunestyret

23/19

29.05.2019

Skatteoppkreverfunksjonen 2018

Vedlegg
1 Vedtaksbrev
2 Årsrapport for 2018 - Skatteoppkreveren i Inn-Trøndelag - Verran kommune
3 Kontrollrapport 2018 vedr. skatteoppkreveren for Verran

Rådmannens forslag til vedtak
1. Kommunestyret tar Skatteoppkreverens årsrapport for skatteregnskapet 2018 til orientering.
2. Kommunestyret tar Skatteetatens kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreveren for
Verran kommune til orientering.

Behandling i Formannskapet - 30.04.2019
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til
Kommunestyret.
Vedtak i Formannskapet - 30.04.2019
Formannskapets innstilling til Kommunestyret:
1. Kommunestyret tar Skatteoppkreverens årsrapport for skatteregnskapet 2018 til
orientering.

2. Kommunestyret tar Skatteetatens kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreveren for
Verran kommune til orientering.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Behandling i Kommunestyret - 29.05.2019
Formannskapets innstilling til kommunestyret ble enstemmig vedtatt.
Vedtak i Kommunestyret - 29.05.2019
Enstemmig vedtatt ble:
1. Kommunestyret tar Skatteoppkreverens årsrapport for skatteregnskapet 2018 til
orientering.
2. Kommunestyret tar Skatteetatens kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreveren for
Verran kommune til orientering.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Saksopplysninger
Kontrollutvalget har behandlet skatteoppkreverfunksjonen 2018 i møte den 20.03.19. Følgende vedtak
ble fattet:
1. Kontrollutvalget tar Skatteoppkreverens årsrapport for skatteregnskapet 2018 til orientering.
2. Kontrollutvalget tar Skatteetatens kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreveren for
Verran kommune til orientering.
3. Saken oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak:
1. Kommunestyret tar Skatteoppkreverens årsrapport for skatteregnskapet 2018 til
orientering.
2. Kommunestyret tar Skatteetatens kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreveren
for Verran kommune til orientering.

Skatteoppkreverens ansvar og myndighet følger av skattebetalingsloven og "Instruks for
skatteoppkrevere" av 8. april 2014. Skatteoppkreveren Inn-Trøndelag i ivaretar
skatteoppkreverfunksjonen i kommunene Steinkjer, Inderøy, Snåsa og Verran, og er et interkommunalt
samarbeide. De selger også tjenester til Grong kommune. Verran kommune er vertskommune for
Skatteoppkreveren Inn-Trøndelag, og det er rådmannen i Verran som har ansvaret for å påse at
tjenesten er iht lov og forskrift, og at deltagerne i samarbeidet får de tjenesten de skal ha.
Den enkelte deltagerkommunen har også et selvstendig ansvar for å påse at de tjenestene
Skatteoppkreveren Inn-Trøndelag skal levere blir levert i samsvar med avtale og iht til lov og
forskrift.
Det vises for øvrig til vedlagte dokumenter.

Verran kommune
Arkivsak. Nr.:
2019/384-5
Saksbehandler:
Elise Dahl ,Økonomileder
Ansvarlig leder:
Elise Dahl ,Økonomileder
Godkjent av:
Torunn Austheim ,Rådmann

Saksframlegg

Utvalg

Utvalgssak

Møtedato

Formannskapet

38/19

21.05.2019

Kommunestyret

28/19

29.05.2019

Verran kommunes årsregnskap for 2018

Vedlegg
1 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2018
2 Revisjonsberetning for Verran kommunes årsregnskap 2018
3 Verran kommunes årsregnskap for 2018
4 Verran kommunes årsmelding for 2018

Rådmannens forslag til vedtak
1. Det fremlagte regnskap fastsettes som Verran kommunes årsregnskap for 2018.
2. Det regnskapsmessige overskuddet på kr 3.862.065 avsettes til eget disposisjonsfond for
bredbånd/bygdefiber i Verran.
3. Det udekkede finansieringsbehovet i investeringsregnskapet på kr 6.091.633 dekkes inn gjennom
revidering av investeringsbudsjettet for 2019.
4. Verran kommunes årsmelding for 2018 tas til orientering.

Behandling i Formannskapet - 21.05.2019
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til
Kommunestyret.

Vedtak i Formannskapet - 21.05.2019
Formannskapets innstilling til Kommunestyret:
1. Det fremlagte regnskap fastsettes som Verran kommunes årsregnskap for 2018.
2. Det regnskapsmessige overskuddet på kr 3.862.065 avsettes til eget disposisjonsfond for
bredbånd/bygdefiber i Verran.
3. Det udekkede finansieringsbehovet i investeringsregnskapet på kr 6.091.633 dekkes inn gjennom
revidering av investeringsbudsjettet for 2019.
4. Verran kommunes årsmelding for 2018 tas til orientering.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Behandling i Kommunestyret - 29.05.2019
Det ble fremmet et omforent forslag om at det settes av kr. 100.000 til sommerarbeid for ungdom i
2019.
Dette som et nytt punkt 5.
Beløpet i punkt 2 blir da kr. 3.762.065 som settes av til eget disposisjonsfond for bredbånd/bygdefiber i
Verran.
Formannskapets innstilling til kommunestyret med tillegg av det omforente forslaget som et nytt punkt
5 ble enstemmig vedtatt.
Vedtak i Kommunestyret - 29.05.2019
Enstemmig vedtatt ble:
1. Det fremlagte regnskap fastsettes som Verran kommunes årsregnskap for 2018.
2. Det regnskapsmessige overskuddet på kr 3.762.065 avsettes til eget disposisjonsfond for
bredbånd/bygdefiber i Verran.
3. Det udekkede finansieringsbehovet i investeringsregnskapet på kr 6.091.633 dekkes inn gjennom
revidering av investeringsbudsjettet for 2019.
4. Verran kommunes årsmelding for 2018 tas til orientering.
5. Det settes av kr. 100.000 til sommerarbeid for ungdom i 2019.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Saksopplysninger
Kommunens driftsregnskap er gjort opp med et regnskapsmessig mindreforbruk på 3,8 mill kroner.
Investeringsregnskapet er gjort opp med et udekket finansieringsbehov på 6,09 mill kroner. Dette må
dekkes inn i inneværende år.
Revisjon Midt-Norge SA har lagt fram en ren revisjonsberetning.
Kontrollutvalget har behandlet årsregnskapet i møte den 06.05.19, og deres uttalelse følger vedlagt.
Kontrollutvalget tilrår at det framlagte årsregnskap fastsettes som Verran kommunes årsregnskap for
2018.

Vurdering
Rådmannen mener det er svært viktig at kommunen har en buffer i form av disposisjonsfond og legger
vanligvis opp til å foreslå å avsette evt regnskapsmessig overskudd på slikt fond. Verran kommune gikk i
2017 med et betydelig overskudd, og kommunen har pr 31.12.18 et samlet disposisjonsfond på
kr 9 920 354.
Bredbåndsdekningen i kommunen er en utfordring, og det er totalt 5 områder uten
bredbåndstilknytning i dag. I et forsøk på å bøte noe på dette er det i årets budsjett vedtatt å etablere
bredbånd på Verrastranda til en kostnad på 4 mill kr hvorav 3 mill kr skal finansieres gjennom lån.
Resterende forutsettes tilskuddsfinansiert gjennom eksterne aktører. Slikt låneopptak forutsetter at
kommunen eier både trekkrør og bredbåndet.
Verran kommune har meldt inn alle de fem større områder som mangler bredbånddekning i kommunen
til Trøndelag fylkeskommune for vurdering av tilskudd. Disse er:
• Landsem/Tveråsgrenda 48 husstander
• Follavatnet 65 husstander
• Vadaneset 27 husstander
• Fjellgårdene 17 husstander inkludert 2 i Åfjord
• Verrastranda 70 husstander
Rådmannen mottok i mars melding fra fylkeskommunen om at Verrastranda og Vadaneset ville bli
prioritert i år ved bruk av 2018-midler. Ved endelig beslutning primo april ble midlene tildelt Vadaneset
og Landsem/Tveråsgrenda. Dette ut fra totaløkonomien i fylkeskommunens budsjett for 2018 til
bredbåndutbygging. Fylkeskommunen uttaler at Verrastranda ligger an til å bli prioritert ved bruk av
2019-midler. Follavatnet og Fjellgårdene vil ikke bli prioritert i 2019.
Fylkeskommunale midler forutsetter 25 % lokal andel. For Vadaneset er den kommunale egenandelen
oppgitt til 675 000 kroner, og for Landsem/Tveråsgrenda 1 200 000 kroner. For Verrastranda foreligger
ikke tall, men fylkeskommunen antyder en egenandel på vel 2 millioner kroner, noe som indikerer en
samlet kostnad på 8 mill.
Kommunal egenandel i disse prosjektene kan ikke lånefinansieres. Det er ikke avsatt driftsmidler til slik
egenandel.
Det er 3 modeller for kommunal medvirkning i bredbåndsutbygging:
A. Kommunen eier både trekkrør og fiber, og det må inngås avtale med NTE om drift av bredbåndet.
Utgiftene her kan lånefinansieres.
B. Kommunen eier trekkrør, og NTE eier fiberbredbåndet og drifter dette. Kommunen må dekke 25 %
av totalkostnadene. Utgiftene til trekkrør kan lånefinansieres, mens resten må dekkes av
driftsmidler.
C. Fylkeskommunen står for all utbygging, og kommunen bidrar med 25 % av totalkostnadene. Dette
må dekkes av driftsmidler.
Modell A ble brukt ved utbyggingen av bredbåndet mellom Malm og Follafoss. NTE anbefaler ikke
denne løsningen, og de ga heller ikke noe tilskudd til prosjektet.
I forbindelse med legging av nye kommunale vannledninger på Verrastranda og Vada er det lagt ned
trekkrør for fiber. Så her har Verran kommune allerede dekket en del av kostnadene gjennom
låneopptak.
Kommunal egenandel for utbygging av bredbånd på Verrastranda, Vadaneset og Landsem/Tveråsgrenda er grovt anslått til omkring 4 mill kroner. Rådmannen vurderer det som svært viktig å få
bredbåndsdekning på alle de omsøkte områdene. Manglende driftsmessige avsetninger gir imidlertid
kommunen utfordringer med å oppfylle kravet til egenandel for tilgang til betydelige fylkeskommunale
midler. Dersom kommunen selv skal gjennomføre utbyggingen med låneopptak slik det er skissert i

budsjettet, vil avsatt beløp knapt dekke kostnadene til et av områdene, og slett ikke Verrastranda da
nye beregninger gjort av kommunen og NTE viser betydelig større kostnader her enn tidligere beregnet.
Kommunen har allerede kr 425.000 avsatt på fond til bredbånd hvorav kr 400.000 er avsetning av
regnskapsoverskudd fra 2017 og kr 25.000 er pengebeholdning overtatt fra Vada Vasslag i forbindelse
med at man her fikk kommunal vannforsyning.
Betydningen av god bredbåndsdekning og mulighet for store tilskuddsmidler, gitt kommunalt
driftstilskudd, har vært avgjørende for rådmannens forslag om å avsette kommunens overskudd til
nettopp bredbåndssatsingen. Med avsetning av regnskapsoverskuddet for 2018 vil man ha en
fondsbeholdning til bredbånd på kr 4.287.000 (425.000 + 3.862.000), noe som anses tilstrekkelig til å få
gjennomført utbygging i 3 av de 5 resterende områdene. Det vil bli arbeidet videre med å sikre også de
to resterende områdene bredbåndsdekning.

Oppdragansvarlig regnskapsrevisors egenvurdering av
uavhengighet
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Verran kommune

Møtedato
16.09.2019

Saknr
18/19

Saksbehandler Liv Tronstad
Arkivkode
FE - 216
Arkivsaknr
19/204 - 2
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar den gitte informasjonen til etterretning, og har ingen merknader til
oppdragsansvarlig regnskapsrevisor sin vurdering av uavhengighet.
Vedlegg
Egenvurdering av uavhengighet - Lauritz
Saksutredning
Enhver som foretar revisjon for kommune eller fylkeskommune skal fortløpende vurdere
egen uavhengighet, og skal hvert år, og ellers ved behov, gi en skriftlig egenvurdering av sin
uavhengighet til kontrollutvalget jf. revisjonsforskriftens § 15. Kravene til uavhengighet og
objektivitet gjelder både ved regnskapsrevisjon og ved forvaltningsrevisjon.
Ytterligere krav til oppdragsansvarlig revisor er kravet til vandel, jf. revisjonsforskriftens § 12.
Oppdragsansvarlig revisor må ha ført en hederlig vandel, være i stand til å oppfylle sine
forpliktelser etter hvert som de forfaller samt være myndig.
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor er utdannet statsautorisert revisor. For statsautoriserte
revisorer vil vandel normalt være kontrollert av finanstilsynet ifm godkjenningen, og av
kontrollutvalget ved tildeling av oppdraget.
Kontrollutvalgssekretariatets vurdering
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor vil gå gjennom sin årlige egenvurdering i møte.
Så fremt kontrollutvalget ikke har innvendinger, kan kontrollutvalget ta den gitte
informasjonen til etterretning uten merknader.

Orientering fra rådmannen - Status
kommunesammenslåingsprosessen
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Verran kommune

Møtedato
16.09.2019

Saknr
19/19

Saksbehandler Liv Tronstad
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
18/194 - 3
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.
Saksutredning
Samtidig som at Verran kommune skal driftes ut året har kontrollutvalget også et ansvar for å
før kontroll og tilsyn med kommunesammenslåingsprosessen med Steinkjer, og at denne er i
rute.
Kontrollutvalget fikk den 20. mars 2019 i fellesmøte med kontrollutvalget i Steinkjer en
orientering fra prosjektleder, prosjektkoordinator og økonomiansvarlig om:
· Status for organiseringen av nye Steinkjer

·
·
·
·
·

(Stikkord: hva begynner å falle på plass, hva gjenstår, hva er i rute/ikke i rute,
spesielle utfordringer som prosjektleder ser, IKT-systemer)
Hva vil administrasjonen jobbe med i 2019/2020.
Er det forhold kontrollutvalgene bør være særlig oppmerksom på ifht.
administrasjonens arbeid?
Status for etablering av et nytt regnskap - nye Steinkjer kommune
Hva må fungere fra dag en – kritiske faktorer
Status for fellesnemdas regnskap 2018

Rådmannen som også er prosjektleder, er bedt om å orientere om status for
sammenslåingsprosessen.

Kontrollutvalgssekretariatets vurdering
Kontrollutvalget har et ansvar for å før kontroll og tilsyn med sammenslåingsprosessen, og at
denne er i rute, samtidig som Verran kommune skal driftes ut året.
Så fremt at kontrollutvalget ikke bestemmer noe annet på bakgrunn av den informasjonen
som gis, kan informasjonen tas til orientering.

Budsjett 2020 - kontrollarbeidet i nye Steinkjer kommune
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Verran kommune

Møtedato
16.09.2019

Saknr
20/19

Saksbehandler Liv Tronstad
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
18/188 - 11
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
1.Kontrollutvalget slutter seg til det framlagte forslag til driftsbudsjett for 2020 for
kontrollarbeidet i nye Steinkjer med en total ramme på kr 2.179.000, med forbehold om
endringer etter årsmøtevedtaket i Revisjon Midt-Norge.
Budsjettforslaget tar ikke høyde for ekstraordinære ressursbehov i kontrollsammenheng.
2.Forslaget oversendes kommunestyret i nye Steinkjer for videre behandling i samsvar med
§ 2 i ny forskrift om kontrollutvalg.
Saksutredning
Saksbehandling og saksgang for budsjettet for kontroll og tilsyn går fram av § 2 i ny
forskriften om kontrollutvalg og revisjon.
Forskriften pålegger kontrollutvalget å utarbeide forslag til budsjett for kontrollarbeidet i
kommunen. Forslaget skal følge innstillingen til kommunens årsbudsjett til kommunestyret.
Det vil være kommunestyret i nye Steinkjer kommune som skal vedta budsjettet for 2020,
men tidsperspektivet i budsjettprosessen tilsier at grunnlaget må utarbeides av de sittende
kontrollutvalgene i Verran og Steinkjer. Det er planlagt at kontrollutvalget i nye Steinkjer
kommune skal få budsjettforslaget til orientering, før kommunestyret i nye Steinkjer vedtar
budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023.
Utvalgets ansvar og oppgaver er i det alt vesentlige lovregulert. Utvalgets ansvarsområde
kan deles inn i tre områder, kontrollutvalgets egen aktiviteter, kjøp av sekretariatstjenester og
kjøp av revisjonstjenester.

Kontrollutvalgets egen aktivitet
I dag har Verran 3 medlemmer i kontrollutvalget mens Steinkjer har 5 medlemmer.
Endringene i kommuneloven pålegger alle kommuner å ha et kontrollutvalg med minimum 5
medlemmer. Dette er i samsvar med gjeldende reglement for nye Steinkjer kommune.
Under fellesnevner lønn inngår bl.a. fast årlig ledergodtgjørelse, møtegodtgjørelse, erstatning
for tapt arbeidsfortjeneste, reiseutgifter og tilhørende sosiale kostnader.
Satsene for godtgjøring til folkevalgte fastsettes av kommunestyret. Iht reglement for nye
Steinkjer kommune skal leder for kontrollutvalget godtgjøres med 10 % av 80 % av ordførers
godtgjørelse. Medlemmer forøvrig godtgjøres med 900,- pr møte.
I nye Steinkjer kan det bli noe lengre reiseavstander ifm møter i kontrollutvalget, og en må
regne med noe mere i reise- og diettgodtgjørelse enn hva som ligger inne i budsjettene i dag.
Kontrollutvalget er et viktig organ, og utvalget må ha ressurser til opplæring. Det arrangeres
både lokale og nasjonale kurs og konferanser som retter seg mot kontrollutvalg. Høsten
2019 er det valg, og ny kommunelov trer i kraft etter konstitueringen. Opplæring blir spesielt
viktig etter dette. Ressurser til opplæring og tilhørende reiseutgifter er lagt inn i budsjettet.

I tillegg til opplæring er det også viktig at kontrollutvalget er engasjert i kontroll og
tilsynsarbeid og kan motta faglitteratur spesifikt rettet mot kontrollutvalget. Begge
kommunene er medlemmer i Forum for kontroll og tilsyn (FKT) samt abonnenter på
kommunerevisoren utgitt av Norges kommunerevisorforbund (NKRF). Dette er videreført i
budsjettet.
Det er også satt av ressurser til bevertning på møter.
Det er lagt opp til 7 møter i 2020, som er det samme som kontrollutvalget i Steinkjer har hatt i
årsplanen de siste årene. Til sammenligning har Verran hatt 5 møter pr år i årsplanen sin.

Kontrollutvalgets sekretariat
Kontrollutvalgets sekretariat, Konsek Trøndelag IKS (Konsek) utgjør kontrollutvalgets
operative ledd. Konsek har ansvar for saksutredning og generell tilrettelegging for utvalgets
arbeid.
Representantskapet i Konsek vedtok den 29. april 2019 budsjett for 2020 og økonomiplan
2020-2023.
Ved sammenslåing av to kommuner blir det en samlet nedgang i bruk av ressurser til
sekretariat fra 2020.

Kjøp av revisjonstjenester
Revisjon Midt-Norge SA er kommunens valgte revisor, og leverer både regnskapsrevisjon og
forvaltningsrevisjon. De har opplyst at beløpet for revisjonstjenester for 2020 og økonomiplan
2020-2023 blir fastsatt av årsmøte i oktober.2019.
I budsjettforslaget har en derfor tatt utgangspunkt i beløpet for revisjonstjenester for 2019, og
økonomiplan 2019-2023. Dersom dette beløpet vedtas av årsmøtet vil det ved
sammenslåing av to kommuner bli en samlet nedgang i bruk av ressurser til revisjon fra
2020.
Budsjettforslag 2020 med økonomiplan 2020-2023

Budsjett

Kontrollutvalgets egen
drift
(Møteavvikling, faglig
oppdatering mm)
Kjøp av
revisjonstjenester *
Kjøp av
sekretariatstjenester
Total ramme kontroll
og tilsyn

Budsjett
Verran og
Steinkjer
2019
236.300

Budsjett
Nye
Steinkjer
2020
2021
2022
2023
250.000
250.000
250.000
250.000

1.944.000 1.579.000 1.524.000 1.570.000
464.500

350.000

350.000

1.618.000

350.000

350.000

2.644.800 2.179.000 2.124.000 2.170.000

2.218.000

* Revisjon Midt-Norge SA har opplyst at beløpet for revisjonstjenester for 2020 og økonomiplan 2020-2023 blir
fastsatt i årsmøte i oktober 2019.

Utgiftene til kontrollarbeid i nye Steinkjer kommune 2020 er redusert med kr 465.800 i forhold
til samlet utgift i de to kommunene.

Alle kostnader mht. kontrollarbeidet skal føres på funksjon 110.

Kontrollutvalgssekretariatets vurdering
I kontrollarbeidet er de største postene kjøp av sekretariats- og revisjonstjenester; ellers
inneholder budsjettet poster for kontrollutvalgets egen drift. Budsjettforslaget bygger på erfaring
fra kontrollutvalgenes egenaktivitet og tidligere regnskapstall.
Budsjettforslaget tar ikke høyde for ekstraordinære ressursbehov i kontrollsammenheng.
Kontrollutvalget legger fram et forslag til spesifisert budsjett for kontrollarbeidet, og
kommunestyret fastsetter den totale rammen.

Vedlegg

Spesifisering av budsjettposter
Post

Tekst

Steinkjer
2019

10800

Ledergodtgjørelse

Verran
2019

Samlet
2019

70.000

7.000

77.000

Beløp nye
Steinkjer
2020
80.000

25.000

3.600

28.600

25.000

4.500

10.000

14.500

20.000

13.500

1.200

14.700

15.000

2.500

1.500

4.000

5.000

2.000

3.000

5.00

8.000

38.000

25.000

63.000

50.000

5.000

2.000

7.000

10.000

5.000

4.000

9.000

25.000

10.000

3.500

13.500

12.000

175.500
1.435.000

60.800
509.000

236.300
1.944.000

250.000
1.579.000

279.000

185.500

464.500

350.000

1.889.500

755.300

2.644.800

2.179.000

(10% av 80% av
ordførers godtgjørelse)

10801

Møtegodtgjørelse
(900 kr pr møte pr
medlem, (7 møter 4 personer))

10802
10990

Erstatning for tapt
arbeidsfortjeneste
Arbeidsgiveravgift
(14.10 % for
ledergodtgjørelse,
møtegodtgjørelse)

11200

Faglitteratur/tidsskrifter
(5 abonnement på
tidsskriftet Kommunerevisoren)

11150

Bevertning
………(1.000 pr møte)

11501
11601

Kursavgifter og
oppholdsutgifter
Kjøregodtgjørelse
(Kjøregodtgjørelse til
møter)

11602

Reiseutgifter
(Andre reiseutgifter)

11950

Avgifter, gebyrer, lisenser
(Medlemskap i FKT)

13701

Sum kontrollutvalget
Kjøp av tjenester fra
Revisjon Midt-Norge SA
(endelig beløp fastsettes
av årsmøte oktober 2019)

13751
Sum

Kjøp av tjenester fra
Konsek Trøndelag IKS

Oppfølging av kontrollutvalgets saker
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Verran kommune

Møtedato
16.09.2019

Saknr
21/19

Saksbehandler Liv Tronstad
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
18/31 - 2
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar saken til orientering.
Vedlegg
2019 Oversikt over saker og vedtak i KU 2016-2019
Saksutredning
For å tydeliggjøre kontrollutvalgets ansvar for oppfølging av egne vedtak, og oppfølging av
kommunestyrets vedtak ifm forvaltningsrevisjoner fremlegges det her en oversikt over status
for saker behandlet i 2016 og frem til og med dags dato.
Kontrollutvalgssekretariatets vurdering
Med bakgrunn i fremlagte oversikter gis kontrollutvalget mulighet til å sjekke ut at disse
sakene enten er avsluttet, sendt til videre behandling, eller skal følges opp videre av
kontrollutvalget.
Dersom kontrollutvalget selv ikke bestemmer noe annet anbefales det kontrollutvalget å ta
saken til orientering.

2019
Dato
21/1

Sak
01/19
02/19

Verran
Tittel
Referatsak 21.01.2019
Retningslinjer for høring

03/19

Vedr. gjennomføring av
høring - skadefellings/fallviltordning

04/19

Oppsummering av besøk ved
Verran Helsetun 29.10.2018
Kontrollutvalgets årsrapport
2018

05/19

06/19

Valg av revisor - nye Steinkjer
kommune

07/19

Sekretariat for kontrollutvalget
i nye Steinkjer kommune

Vedtak
Referatsakene tas til orientering.
1.
Kontrollutvalget slutter seg til prinsippene for høring som er
beskrevet i veilederen fra FKT, og reglementet som er vedlagt
veilederen så langt de passer.
2.
I forbindelse med en høring åpner kontrollutvalget for at de
hørte kan ha med seg bisitter dersom dette er avtalt på forhånd
3.
Ved høring der personer utenfra (ikke ansatte i kommunen)
er invitert/bedt om å møte, skal disse få dekt kjøring til og fra
høringen
Begrunnet i at et fåtall av medlemmene kunne møte i
kontrollutvalgets møte den 21.01.19 innkalles det gamle
skadefellingslaget og rådmannen på ny til åpen høring onsdag
20.3.19. Høringen gjennomføres dersom et tilstrekkelig antall av
lagets gamle medlemmer kan delta. Høringssekvensen vil bli
dokumentert med lyd og bilde for å sikre grunnlaget for en
oppsummerende rapport.
Kontrollutvalget tar saken til orientering

Ferdig/Oppfølging
Ja
Ja
KU 03, 10, 11 og 16/19

1.
Kontrollutvalget slutter seg til kontrollutvalgets årsrapport
2018
2.
Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret og
innstiller på at kommunestyret gjør slikt vedtak
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport 2018 til orientering
Kontrollutvalget innstiller slik til fellesnemnda:
Fellesnemnda viderefører deltagelse i et interkommunalt
samarbeid om revisjon, og velger Revisjon Midt-Norge SA til
revisor for nye Steinkjer kommune fra 1.1.2020.
Kontrollutvalget innstiller slik til fellesnemnda:

Ja
KST – utsatt 11/19
KST 14/19

Fellesnemnda viderefører deltagelse i et interkommunalt
samarbeid om sekretariat, og velger Konsek Trøndelag IKS til
sekretariat for nye Steinkjer kommune fra 1.1.2020.
20/3

Fellesmøte med Steinkjer
"Sammenslåingsprosessen –
Status"

(Under fellesmøtet var det ingen saker til behandling)

Ja
KU 10, 11 og 16/19

Ja

Ja
Fellesnemnda 19/5

Ja, men pga sak i 2018 ble
denne ikke behandlet igjen
av fellesnemnda. Se
9/2018

20/3

6/5

08/19
09/19

Referatsaker 20.03.2019
Skatteoppkreverfunksjonen
2018

10/19

Forberedelse av høring

11/19

Oppfølging av henvendelse
kommunens skadefellings/fallviltordning - høring
Referatsaker 06.05.2019

12/19
13/19

14/19

15/19

Orientering fra
regnskapsrevisor årsoppgjørsrevisjon 2018
Verran kommunes
årsregnskap og årsberetning
2018 - kontrollutvalgets
uttalelse

Rapport etter undersøkelse Jekta AS og Nærbutikken på
Verrastranda

Referatsakene tas til orientering
1. Kontrollutvalget tar Skatteoppkreverens årsrapport for
skatteregnskapet 2018 til orientering.
2. Kontrollutvalget tar Skatteetatens kontrollrapport 2018
vedrørende skatteoppkreveren for Verran kommune til orientering.
3. Saken oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak:
1.
Kommunestyret tar Skatteoppkreverens årsrapport for
skatteregnskapet 2018 til orientering.
2.
Kommunestyret tar Skatteetatens kontrollrapport 2018
vedrørende skatteoppkreveren for Verran kommune til orientering.
Høringen gjennomføres slik:
·
Leder innleder
·
Hovedutspørrer stiller spørsmål
·
Øvrige i utvalget kan komme med oppfølgingsspørsmål
·
Hver får mulighet til å gi en kort redegjørelse (maks 3 min)
Kontrollutvalget tar høringen til orientering og ber sekretariatet
forberede sak for endelig vedtak til neste møte

Ja
Ja
KST 23/19

Referatsakene tas til orientering

Ja

Kontrollutvalget tar den gitte informasjonen til orientering

Ja

1.
Det framlagte forslag til uttalelse vedtas som
kontrollutvalgets uttalelse til kommunens årsregnskap 2018.
2.
Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med
kopi til formannskapet, for fremleggelse i forbindelse med
behandlingen av årsregnskapet.
3.
Kontrollutvalget tar kommunens årsmelding til orientering.
Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og oversender denne til
kommunestyret med følgende innstilling:

Ja
KST 28/19

Kommunestyret tar rapporten til orientering
16/19

Kommunens skadefellingsog fallviltordning

Kontrollutvalget tar saken til orientering og oversender saken til
kommunestyret med slik innstilling til vedtak:
1.
Kommunestyret er tilfreds med at rådmannen har satt i
verk tiltak for å styrke skadefellings- og fallviltordningen.

Ja
KU 11 og 16/19

Ja
Se KU 16/19

Ja
KST 26/19
Vedtaket kan leses under
tabellen
Ja
KST 27/19
Vedtaket kan leses under
tabellen

2.
Kommunestyret ber rådmannen evaluere tiltakene og
orientere kontrollutvalget om resultatet innen 16.09.19.
16/9

Vedtak i Kommunestyret - 29.05.2019, sak 26/19
Med bakgrunn i Revisjon Midt-Norge sin rapport etter undersøkelse av Jekta og Nærbutikken på
Verrastranda finner kommunestyret grunnlag for å rette kritikk mot tidligere ledelse i Jekta AS for at det
ikke ble gitt et riktig bilde av den økonomiske situasjonen i selskapet til eier.
Kommunestyret må kunne forutsette at selskapets ledelse gir riktig og fyllestgjørende informasjon til
styret, og styret videre til eier. Det som legges frem gjennom undersøkelsen tyder på at styret, i en tidlig
fase, ikke fikk etterspurte opplysninger om den økonomiske utviklingen ved Nærbutikken. Senere er det
grunn til å tro at styret måtte kjenne til den negative økonomiske situasjonen gjennom innføring av
avdeligsregnskap i selskapet uten å gjøre dette kjent for eier.
Først etter at nytt styre var på plass, april 2018, fikk eier kunnskap om at en av hovedårsakene til Jekta
sine økonomiske utfordringer lå i driften av Nærbutikken på Verrastranda.
At tidligere styre iverksatte oppsigelse av ansatte i Jekta AS som løsning på de økonomiske
utfordringene i selskapet, fremfor å ta nødvendige grep om butikkdriften er vanskelig å forstå. Ledelsen
valgte å fortsette subsidieringen av butikkdriften ved Nærbutikken, som var i konkurranse med
kommersielle aktører i Malm og Follafoss. Skiftende ledelse har valgt å unndra denne kunnskapen for
eier, og i stedet beskrevet driften som positiv.
Samlet sett har dette resultert i at eier ikke har hatt tilstrekkelig informasjon til å kunne treffe rette

beslutninger når det gjelder eiersignaler for drift av Jekta AS.
Kommunestyret har også merket seg at rapporten viser at enkeltpersoner har hatt flere roller som
berører Jekta AS og Nærbutikken, og poengtert at dette kan åpne for mulige rollekonflikter.
Kommunestyret mener det er svært uheldig at dette ikke er avklart eller gjort kjent for eier.
Vedtak i Kommunestyret - 29.05.2019, sak 27/19
1. Med bakgrunn i at Verran og Steinkjer kommuner blir en ny kommune og det som i dag synes å
være et høgt konfliktnivå innenfor områdene Verran kommune har tjenestekjøpsavtale med
Inderøy og Verran fjellstyre, mener kommunestyret det er hensiktsmessig å si opp følgende
avtaler som omhandler:
–Fallvilt
–Skadefellingsledelse
–Jaktoppsyn
innenfor de frister som gjelder i nevne avtaler.
2. Rådmannen gis i oppgave å starte arbeidet med å inngå nye avtaler. Nye løsninger kan sees i
sammenheng med at Verran og Steinkjer kommune slås sammen og eller at man ser på
muligheten for å inngå i et interkommunalt opplegg.

2018
Dato
13.02.18

13.03.18

Sak
01/18
02/18

Verran
Tittel
Referatsaker
Kontrollutvalgets årsrapport 2017

03/18

Oppfølging av saker

04/18

Oppsummering av besøk ved
kommunal enhet - Sosialtjenesten
(den kommunale delen av NAV)

05/18
06/18

Orientering fra revisor
NR. Brev vedrørende mangler i
den økonomiske internkontrollen

07/18

Referatsaker til 13.3.2018

Vedtak
Referatsakene tas til orientering
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:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport
2017 til orientering
Kontrollutvalget tar saken til orientering.
1. Kontrollutvalget tar oppsummeringen av
besøket til orientering
2. Kontrollutvalget ønsker en orientering fra
rådmannen i løpet av høsten
Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering
1. Kontrollutvalget viser til nr. brev nr 1 -2017
og er bekymret vedrørende de påpekte
mangler ved kommunenes intern – kontroll
2. Kontrollutvalget vil følge opp saken videre
ifm årsoppgjørsrevisjonen 2017.
Referatsakene tas til orientering
Revisor ba om at følgende blir
protokollert:
Revisor vil gjøre oppmerksom på at
leveranseavtalen mellom Konsek Trøndelag
IKS og Verran kommune innebærer en
endring av oppgavefordelingen mellom
revisjonsselskapet og sekretariatsselskapet i
forhold til de avtaler som foreligger pr i dag.
Dagens oppgavefordeling mellom
selskapene ble avklart i
representantskapene for KomSek Trøndelag

Ferdig/Oppfølging
Ja
Ja

Ja
Ja,
Ikke pkt 2.

JA
Ja, ifm årsoppgjøret 2018
KU sak 14/19

Ja

08/18

Skatteoppkreverfunksjonen 2017

09/18

Orientering fra rådmannen Personvernforordningen
Reglement for kontrollutvalget i
Nye Steinkjer kommune

10/18

24.05.18

11/18

Besøk ved kommunal enhet 2018 planlegging

12/18
13/18

Referatsaker 24.5.2018
Orientering fra revisor i møte
24.5.2018

IKS og KomRev Trøndelag IKS i 2009. Da
ble det besluttet at revisjonsselskapet skal
levere plan for forvaltningsrevisjon og
selskapskontroll, og utarbeide overordnet
analyse. Hvis denne fordelingen av
oppgaver mellom selskapene skal endres
ber vi om at dette gjøres etter en grundig
utredning av spørsmålet.
Kontrollutvalget tar Skattekontorets
kontrollrapport 2017 vedr.
skatteoppkreverfunksjonen for Verran
kommune til orientering, og vil uttrykke sterk
bekymring over de påpekninger som er gjort
overfor skatteoppkreveren.
Kontrollutvalget innstiller på at
kommunestyret gjørs likt vedtak:
1.Kommunestyret tar Skattekontorets
kontrollrapport 2017 vedr.
skatteoppkreverfunksjonen for Verran
kommune til orientering.
2.Kommunestyret ser alvorlig på
skattekontorets påpekninger overfor
skatteoppkreveren, og ber rådmannen om å få
dette i orden.
3.Kommunestyret ber om en skriftlig
fremdriftsplan innen 30. juni i år som viser
når tjenesten vil være brakt i orden.
Kontrollutvalget tar informasjonen til
orientering.
Kontrollutvalget slutter seg til utkast til
reglement for kontrollutvalget i nyeSteinkjer
med de endringer som er gjort i punkt 2.9 og
3.3..
Kontrollutvalget ønsker å besøke: Verran
helsetun
Besøket legges til den: 30. oktober
Referatene tas til orientering
Kontrollutvalget tar den gitte informasjonen til
orientering, og ber om å få en orientering fra

Ja
KU 21/18 og 9/19
KST 16/2018,
pkt 3 se KST sak 48/2018

Ja
Ja
Se Fellesnemnda 20/18

Ja
Se sak 26/18 og 4/19
Ja
Ja
KU 31/18

28.08.18

14/18

Verran kommunes årsregnskap og
årsberetning 2017 Kontrollutvalgets uttalelse

15/18

Forum for kontroll og tilsyn Medlemsskap

16/18
17/18

Referatsaker 28.8.2018
Henvendelse til kontrollutvalget
vedrørende Rådet for
funksjonshemmede

revisor når administrasjonen har besvart
revisjonsnotatet
1.Det framlagte forslag til uttalelse vedtas som
kontrollutvalgets uttalelse til kommunens
årsregnskap 2017.
2.Kontrollutvalgets uttalelse sendes
kommunestyret, med kopi til formannskapet, for
fremleggelse i forbindelse med behandlingen
av årsregnskapet.
3.Kontrollutvalget tar kommunens årsberetning
til orientering
Verran kontrollutvalg vedtar å melde seg inn i
Forum for kontroll og tilsyn med virkning fra
1.1.2018.
Medlemskontingenten for 2018 belastes
kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen
funksjon 110 konto 11954 Øvrige lisenser,
avgifter, kontingenter m.v.
Referatene tas til orientering
Saken tas til orientering, og følges ikke opp
videre. Det er ikke riktig det som kommer frem i
saken, og det er rådet som er byggherre.

Ja
KST 29/2018

Ja

Ja
Ja

Merknad til saken:
Andre N Skjelstad påpekte at byggesaken har
tatt uforholdsmessig lang tid
Det stemmes ikke over merknader
18/18

Henvendelse til kontrollutvalget
vedrørende Jekta AS og
Nærbutikken på Verrastranda

Kontrollutvalget ber revisor foreta en
undersøkelse på bakgrunn av de spørsmål
som er stilt i henvendelsen til kontrollutvalget
Kontrollutvalget ber også om at følgende blir
lagt inn i saken:
• Styreevaluering av Jekta AS

Ja
KU 29/18 og 15/19

•
•

19/18
20/18

21/18
22/18

23/18

Orientering fra ordfører - Lekkasjer
fra lukkede møter
Orientering fra rådmannen Orientering vedr. at kommunen er
saksøkt
Skatteoppkreverfunksjonen orientering fra rådmannen
Henvendelse til kontrollutvalget
vedr. fallviltordningen og
kommunalt skadefellingslag

Budsjett kontroll og tilsyn 2019

Hva som var hovedintensjonen i
grunnkonseptet ved oppstart av
samarbeidet
Hva som er den samlede kostnaden i
Jekta ifm skifte av dagligledere, og om
dette har influert på totaliteten for Jekta
AS

Kontrollutvalget tar informasjonen til
orientering.
Kontrollutvalget tar informasjonen til
orientering.

Ja

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering

Ja

1. Kontrollutvalget tar henvendelsene til
foreløpig orientering.
2. Rådmannen, eller de som bemyndiges,
innkalles til neste møte for å orientere om
organiseringen av fallviltordningen og
kommunalt skadefellingslag, evt. igangsatte
tiltak og manglende svar på henvendelser. Er
det gjort noen juridisk vurdering rundt denne
saken i kommunen. Har kommunen en
tilfredsstillende skadefellingsordning
3. Kontrollutvalget vil ut fra den orientering som
da gis kunne ta stilling til evt. videre
behandling.
1.Kontrollutvalget slutter seg til det framlagte
forslag til driftsbudsjett for 2019 for kontroll- og
tilsynsarbeidet med en total ramme på kr.
755.300 med forbehold om endringer etter
årsmøtevedtaket i Revisjon Midt-Norge.

Ja
KU 28/18, 02/19, 03/19 10/19, 11/19 og
16/19

Budsjettforslaget tar ikke høyde for
ekstraordinære ressursbehov i
kontrollsammenheng.

Ja

Ja

29.10.18

24/18

Besøk ved kommunal enhet Verran helsetun

25/18
26/18

Referatsaker 29.10.2018
Besøk ved Verran Helsetun

27/18

Kontrollutvalgets årsplan 2019

28/18

Henvendelse til kontrollutvalget
vedr. fallviltordningen og
skadefellingslag - Orientering fra
administrasjonen

29/18

Jekta AS og Nærbutikken på
Verrastranda - prosjektplan

30/18

Regnskapsrevisors egenvurdering
av uavhengighet

31/18

Revisjonsstrategi 2018

Forslaget oversendes rådmannen for videre
behandling i samsvar med § 18 i forskrift om
kontrollutvalg.
Kontrollutvalget slutter seg til det foreslåtte
programmet for besøket, og ber sekretær
tilrettelegg for dette
Referatsakene tas til orientering.
1.
Kontrollutvalget gjennomfører besøket
iht. til programmet.
2.
Kontrollutvalget ber sekretær
oppsummere besøket i et notat til neste møte.
Kontrollutvalget slutter seg til årsplan for 2019,
og fastsetter følgende møtedatoer:
·
21. januar/februar
·
20. mars
·
6. mai
·
16. september
·
11. november
1. Kontrollutvalget tar den gitt informasjon til
orientering.
2. På neste møte innkalles det gamle
skadefellingslaget og de rådmannen
bemyndiger til å møte fra administrasjonen.
Kontrollutvalget slutter seg til fremlagt
notat/prosjektplan for undersøkelsen, med de
endringer som er gjort i møtet
Kontrollutvalget tar den gitte informasjonen til
etterretning, og har ingen merknader til
oppdragsansvarlig regnskapsrevisor sin
vurdering av uavhengighet.
Kontrollutvalget
tar
informasjonen
om
revisjonsstrategi for 2018 til orientering

Ja
Ku 26/18 og 4/19
Ja
Ja,
KU 4/19

Gjennom året.

Ja
KU 02/19, 03/19 10/19, 11/19 og 16/19

Ja,
KU 15/19
Ja

Ja

Besøk 27/3 Voksenopplæringen og flyktning-tjenesten. Besøk 27/11 Sosialtjenesten (den kommunale delen av NAV)
KST 58/17 Enstemmig vedtatt ble:
1. Dag Ivar Borg innvilges fritak fra Kontrollutvalget.

1. Til nytt kontrollutvalg ble følgende valgt:
Leder Helen Fines, AP
Nestleder Odd Vidar Vandbakk, V
Medlem Frank Bartnes, FrP
Varamedlemmer: Per Stavrum, SP
Georg Ekmann, V
Geir Bartnes, SP

KST 47/2018
Vedtak i Kommunestyret - 28.06.2018
Enstemmig vedtatt ble:
1. Torgeir Skevik innvilges permisjon fra sine politiske verv ut 2018.
2. Lasse Årbogen rykker opp som fast medlem i Kommunestyret til og med 31.12.18
3. Som fast medlem i Formannskapet velges Odd Vidar Vandbakk til og med 31.12.18
4. Som vara til Formannskapet velges Lasse Årbogen til og med 31.12.18
5. Andre N. Skjelstad går inn som nestleder i Kontrollutvalget ut perioden.

2017
Dato
23/1

Sak
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
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
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

Ferdig/Oppfølging
Ja
Ja

Ja
KU 022/17

Ja
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 generalforsamling i
samsvar med de krav som ligger til funksjonen.
6. Verran kommunes eierskapsmelding rulleres
snarlig gjennom ny behandling i kommunestyret
008/17

Skatteoppkreverfunksjonen
2016

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.

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.

24/5

009/17
010/17

Referatsak
Kontrollutvalgets uttalelse
– Verran kommunes
årsregnskap for 2016

011/17

16/8
(sammen
Steinkjer
KU)

012/17

Henvendelse fra publikum
– ev. sak for
kontrollutvalget
Innstilling til fellesnemnda
på valg av revisor –
sammenslåing av Steinkjer
og Verran kommuner

25/9

013/17

Referatsak

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.

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

Kontrollutvalget tar referatet til orientering.

Ja
KST 50/2017

Ja
Se KU 014/17
Ja
KST 54/17
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.
Ja

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
Revisjonsstrategi 2017

018/17
27/11
med
besøk

019/17

Kontrollutvalgets
årsplan/møteplan for 2018

020/17

Innstilling på valg av
revisor

021/17

Orientering fra revisjonen –
statusrapport

Kontrollutvalget viser til utredningen fra
rådmannen, og finner ikke at innbyggerhenvendelsen gir grunnlag for en sak i
utvalget
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
kontroll- og 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

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.

Ja
KST 5/2018

Ja punkt 1
Pkt 2 Dette er kommunisert ut til ordfører og
rådmannen ifm møteprotokollen

Ja
(KST 86/2017 bevilget Kr 720.000)

Ja

Ja

Ja
Se Ku i 2018

022/17

Besøk i kommunal
avdeling/institusjon oppsummering

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

Tja
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)
KST 58/17 Enstemmig vedtatt ble:
2. Dag Ivar Borg innvilges fritak fra Kontrollutvalget.
2. Til nytt kontrollutvalg ble følgende valgt:
Leder Helen Fines, AP
Nestleder Odd Vidar Vandbakk, V
Medlem Frank Bartnes, FrP
Varamedlemmer:
Per Stavrum, SP
Georg Ekmann, V
Geir Bartnes, SP

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

Ja

Ja
KST 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

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.

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

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
kontroll- og 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.

Ja
(Mandatet kan leses under tabellen)
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

Verran kommunestyres vedtak i sak 54/16, møte 25.08.2016:
1.Kommunestyret ønsker å komme til bunns i de faktiske forholdene som har ført til at alle
ansatte i barnevernstjenesten i kommunen har valgt å si opp sine stillinger. Kommunestyret ber
kontrollutvalget iverksette en granskning med utgangspunkt i de tre begrunnede oppsigelsene
og rådmannens tilsvar, for å klarlegge årsaksforholdene og grunnlaget for kritikken som reises.
2. Det forventes at det gjennomføres intervju av de involverte, noe som også inkluderer
driftsledernivået. Styringslinjen og kommunikasjonen gjennom denne fremstår som et viktig
område som må undersøkes nærmere. Videre må det klarlegges om eller hvordan og til hvem,
ansatte har forsøkt å ta opp forholdene de mener har vært kritikkverdige, og hvordan dette
eventuelt har blitt håndtert videre.
3. Granskningsrapporten forventes fremlagt i kommunestyremøte, 29. sept

Evaluering av kontrollutvalgets virksomhet i valgperioden
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Verran kommune

Møtedato
16.09.2019

Saknr
22/19

Saksbehandler Liv Tronstad
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
18/188 - 12
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges frem til diskusjon uten innstilling.
Saksutredning
Kontrollutvalget i Verran skal fungere ut året, men nytt kontrollutvalg for nye Steinkjer skal
konstitueres innen utgangen av oktober i år. Det er ønskelig at kontrollutvalget foretar en
evaluering av sitt eget arbeid og utvalgets samarbeid med kommunestyret, sekretariatet og
revisjonen. Resultatet av evalueringen vil være nyttig å ha med seg i arbeidet med nytt
kontrollutvalg.
Evaluering kan bl.a. inneholde disse hovedpunktene med stikkord:
Kontrollutvalgets egenevaluering:
•Møtehyppighet og lengde
•Fungerer møteledelsen, får alle si sin mening?
•Brukes kontrollutvalgets tid og ressurs på de viktigste tingene, og er utvalget tydelig nok i
sine bestillinger?
•Erfaringer med besøk på virksomheter
Utvalgets primære oppgaver:
•Har utvalget bidratt til å skape tillit hos innbyggerne til at den kommunale forvaltning foregår
korrekt og i samsvar med politiske vedtak?
•Har kontrollutvalget vært et synlig organ som har våget å stille spørsmål ved hvordan den
kommunale virksomheten drives?
Forholdet til kommunestyret:
•Hvordan har kommunikasjonen og informasjonsflyten mellom kontrollutvalget og
kommunestyret fungert?
Samarbeidet med sekretariatet:
•Har samarbeidet med sekretariatet fungert slik kontrollutvalget ønsker?
•Er møtene tilstrekkelig tilrettelagt fra sekretærs side?
•Er sakene godt nok opplyst og enkle å forstå?
•Er sekretariatets oppdrag utført og rapportert i samsvar med kontrollutvalgets forventninger?
•Har sekretariatet klart å stimulere kontrollutvalget i sin aktivitet?
Samarbeidet med revisjonen:
•Har samarbeidet med revisjonen fungert slik kontrollutvalget ønsker?
•Er revisjonens oppdrag utført og rapportert i samsvar med kontrollutvalgets forventninger?

Kontrollutvalgssekretariatets vurdering:
For at det samlede kontrollarbeidet skal fungere så godt som mulig er det viktig med et godt
samspill mellom kommunestyret, kontrollutvalget, sekretariat og revisjonen.
Til høsten skal det velges nytt kontrollutvalg for nye Steinkjer kommune og tidligere
erfaringer og tilbakemeldinger vil derfor være nyttig å ha med seg. På bakgrunn av dette er

det derfor ønskelig at kontrollutvalget foretar en evaluering av sitt eget arbeid og sitt
samarbeid med kommunestyret, sekretariatet og revisjonen.
Det er ikke lagt opp til at det skal lages noen rapport etter evalueringen, men
kontrollutvalgets synspunkt vil bli notert.
Saken legges frem til diskusjon uten forslag til vedtak

