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

18.09.2019 Kl 10:00

Møtested:

Møterom Fossvatna

Møtedeltakere:
Bjørn Madslangrud
Helene Skår
John Magnar Høiseth

Kopi:
Ordfører, rådmann og revisor
Møtet avvikles for åpne dører, i tråd med kommuneloven § 31.
Eventuelle forfall, eller spørsmål om habilitet, meldes til Konsek Trøndelag IKS
v/Paul Stenstuen på telefon 900 39 065, eller e-post: paul.ivar.stenstuen@konsek.no
Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.
Trondheim/Steinkjer, 11.09.2019

Bjørn Madslangrud (sign.)
Leder av kontrollutvalget

Paul Stenstuen
Seniorrådgiver, Konsek
Trøndelag

Sakliste
Saksnr.
21/19
22/19
23/19
24/19
25/19
26/19
27/19
28/19
29/19

Sakstittel
Referatsaker
Bestilling av forvaltningsrevisjon
Orientering fra rådmannen vedrørende status ved Meråker skole
Orientering fra rådmannen vedrørende personalpolitikk og fravær
Regnskapsrevisors årlige uavhengighetserklæring
Kontrollutvalgets budsjett for 2020
Evaluering av kontrollutvalgets virksomhet i valgperioden
Eventuelt
Godkjenning av møteprotokoll

Referatsaker
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Meråker kommune

Møtedato
18.09.2019

Saknr
21/19

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
19/199 - 1
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Referatsakene tas til orientering.

Vedlegg
19980605 - Grunnundersøkelser
KST møteprotokoll 260819
Spørsmål knyttet til valgbarhet
Saksutredning
Følgende referatsaker vil bli presentert i møtet:
1. 19980605 – Grunnundersøkelser
2. FO 22/19 Interpellasjon fra Meråker Venstre til kommunestyrets møte 26.8.2019:
Myra Kopperå - fraflytting - endring av grunnforhold.
3. Spørsmål knyttet til valgbarhet

Meråker kommune

Møteprotokoll
Utvalg:

Kommunestyret

Møtested:

Rådhuset, møterom Feren

Dato:

26.08.2019

Tidspunkt: 18:00
Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Funksjon
Torfinn Krogstad
Varaordfører
Eva Lien
Medlem
Oda Aurora Aune
Medlem
Tor Farstad
Medlem
Morten Moen
Medlem
Lars Magnus Brækken
Medlem
Olav Gimse
Medlem
Kjersti Kjenes
Medlem
Håvard Nicolausson
Medlem

Rep.
AP
UAVHENGIG
AP
AP
AP
AP
FRP
MTB
MTB (fravær under sakene

John Magnar Høiseth
Mai Brit Græsli

MTB
MTB (fravær under sakene

42/19 – t.o.m. sak 45/19)

Medlem
Medlem

42/19 – t.o.m. sak 45/19)

Leif Aksel Buland
Bente Kristin Kristensen
Kari Anita Furunes
Anne Marken
Lars Emil Haugen
Eline Lello
Marit Øverkil
Eva Johanne Lundemo
Egil Haugbjørg
Kjell Lundemo

Medlem
Medlem
Ordfører
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

MTB
MTB
SP
SP
SP
SP
SV
V
V
V

Av kommunestyrets 21 representanter var således 21 tilstede.
Merknader:
Representanten Høiseth ba om svar på spørsmål i mai-møtet ang. veier i Meråker. Rådmannen
besvarte spørsmålet etter behandlinga av saklista.

Representanten Haugbjørg ba om å få satt interpellasjonen FO 23/19 på saklista.
Kommunestyret ble så fotografert.
Styreleder i Alpinsenteret Andreas Smith Eriksen presenterte masterplan i Fagerlia.
Det var meldt 2 interpellasjoner og 3 spørsmål til kommunestyrets møte. Disse ble besvart etter
behandlingen av saklista.
Ordførers aktiviteter siden kommunestyremøte 17.06.18:































Møte med Vinmonopolet ang. mulig etablering av pol i Meråker
Møte med industrinemda og befaring i Kopperå
Eiermøte Meråker Alpinsenter AS
Generalforsamling Meråker Alpinsenter AS, Andreas Smith – Eriksen ble valgt til ny
styreleder
Avslutning ved Meråker videregående skole og utdeling av Magnar Lundemos
minnestipend
Avslutning for ansatte ved Meråker Skole
Oppfølging av anbud om mulig etablering av hydrogenfabrikk, valg av tilbyder og
oppstartsmøte samt planlegging av folkemøte
Markering NTE 100 år
Møter i kriseledelsen
Sommermiddag på Meraker Brug AS
Møte i utvalget for utviklingssamtale med rådmannen
Gjennomført utviklingssamtale med rådmannen
Møte med Bondelaget ang. oppfølging av rovdyrsituasjonen i Meråker
Oppfølging i styringsgruppa ang. masterplan i Fagerlia
Signering av avtale mellom Meråker videregående skole og Meråker kommune ang.
etablering og drift av idrettsmedisinsk team.
Bårekrans ved tidligere kommunestyremedlem Georg Kulseths begravelse
Bårekrans ved tidligere kommunestyremedlem Sigmund Troøyens begravelse
Deltagelse ved ordfører i Malvik Ingrid Aunes begravelse, felles krans fra alle
kommuner i Trøndelag, felles krans fra alle ordførere i Trøndelag. Meråker kommune
ga 2000 kr til Ingrid Aunes minnefond.
Innlegg på PWC arrangement ang. etablering av butikker og næringsliv i Meråker
Deltakelse på Oi matfestival i AUK telte sammen med Teveltunet, Fagerlia
konferansesenter og Meråker kjøtt.
Mottagelse av deltagere i Meråker Mountain Challenge ved målgang Teveltunet
Formannskapsmøter
Befaring i Meråker kraftstasjon med formannskapet
Oppfølging ang. prosess etablering av ny gjenvinningsstasjon i Meråker samt nytt
gjenvinningspunkt i Fagerlia
Undervisning om kommunen og ordførers rolle på voksenopplæringa
Møter ang. oppfølging av E14
Intervju og deltagelse på Nea radios sommerpatrulje i Meråker
Oppfølging av prosess ang. nytt skolebygg ved Meråker skole
Vielse på Kirkebyfjellet
Deltagelse ang. boklansering Tollmoen Barnehage



Møte med NTE og representanter fra industrinemden i Kopperå samt befaring på
Byafossen.

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Ole Henrik Fjørstad
rådmann
Rune Frengen
økonomisjef
Elisabeth Johansen
personalleder
Liv Olsen
konsulent
Inge Falstad
sektorsjef
Arne Ketil Auran
sektorsjef
Gunhild Warø
sektorsjef

Underskrifter:
Vi bekrefter med underskriftene våre at møteprotokollen er ført i samsvar med det som ble vedtatt i møtet.

______________________
Kari Anita Furunes
ordfører

_______________________
Liv Olsen
møtesekretær

Saksliste
Utvalgssaksnr.

Innhold

Untatt
offentlighet

Arkivsaksnr.

SAKER TIL BEHANDLING:
PS 42/19

Referatsaker

PS 43/19

Utvidelse av låneramme for videretildeling som startlån
for år 2019.

2019/170

PS 44/19

Signering av Trøndersk Matmanifest

2019/996

PS 45/19

Mål- og strategidokument 2020-2023

2019/816

INTERPELLASJONER:
FO 22/19 Interpellasjon fra Meråker Venstre til kommunestyrets
møte 26.8.2019: Myra Kopperå - fraflytting - endring
av grunnforhold.

2019/42

FO 23/19 Interpellasjon fra Meråker Venstre til kommunestyrets
møte 26.8.2019 - Planene for utvikling av
sentrumsområdet

2017/661

FO 24/19 Spørsmål fra Meråker Senterparti til kommunestyrets
møte 26.8.2019 - Status trimtrapp

2018/512

FO 25/19 Spørsmål fra Meråker Senterparti til kommunestyrets
møte 26.8.2019 - Lærernormen

2018/156

FO 26/19 Spørsmål fra Meråker Senterparti til kommunestyrets
møte 26.8.2019 - Veterinærvakt

2008/1020

SAKER TIL BEHANDLING:
PS 42/19 Referatsaker

RS 20/19 Protokoll fra formannskapets møte 13.06.2019 - offentlig
RS 21/19 Protokoll fra formannskapets møte 27.06.2019 - offentlig
Ingen merknader til referatsakene.

PS 43/19 Utvidelse av låneramme for videretildeling som startlån for år 2019.
Rådmannens forslag til
innstilling:
1. Dagens ramme for videreformidling som kommunalt lån (startlån) utvides fra kr 15
millioner til kr 20 millioner.
2. Det opptas et lån på kr 5 millioner i den norske stats husbank til videreformidling som
kommunalt lån (startlån). Lånet avdras i samsvar med de til enhver tid gjeldende vilkår til
formålet.
3. Det foretas følgende budsjettreguleringer:
Konto 3520.9450.283 prosjekt 219940 økes med kr. 5.000.000,Konto 3910.9450.283 prosjekt 219940 økes med kr. 5.000.000,Behandling i Komite helse, pleie og omsorg - 13.08.2019 :

Innstilling i Komite helse, pleie og omsorg - 13.08.2019 :
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Behandling i Formannskap - 15.08.2019 :

Innstilling i Formannskap - 15.08.2019 :
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Behandling i Kommunestyret - 26.08.2019 :
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Kommunestyret - 26.08.2019 :
1. Dagens ramme for videreformidling som kommunalt lån (startlån) utvides fra kr 15
millioner til kr 20 millioner.
2. Det opptas et lån på kr 5 millioner i den norske stats husbank til videreformidling som
kommunalt lån (startlån). Lånet avdras i samsvar med de til enhver tid gjeldende vilkår til
formålet.
3. Det foretas følgende budsjettreguleringer:
Konto 3520.9450.283 prosjekt 219940 økes med kr. 5.000.000,Konto 3910.9450.283 prosjekt 219940 økes med kr. 5.000.000,PS 44/19 Signering av Trøndersk Matmanifest
Rådmannens forslag til vedtak:
Ordfører gis fullmakt til å signere Trøndersk Matmanifest på vegne av Meråker kommune.
Det iverksettes et arbeid med å utarbeide en tverretatlig matstrategi for Meråker kommune, samt
å arbeide for at flere næringsaktører i Meråker kommune slutter seg til Trøndersk Matmanifest.
Behandling i Komite kommunal utvikling - 14.08.2019 :

Innstilling i Komite kommunal utvikling - 14.08.2019 :
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Behandling i Formannskap - 15.08.2019 :

Innstilling i Formannskap - 15.08.2019 :
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Behandling i Kommunestyret - 26.08.2019 :
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak i Kommunestyret - 26.08.2019 :
Ordfører gis fullmakt til å signere Trøndersk Matmanifest på vegne av Meråker kommune.
Det iverksettes et arbeid med å utarbeide en tverretatlig matstrategi for Meråker kommune, samt
å arbeide for at flere næringsaktører i Meråker kommune slutter seg til Trøndersk Matmanifest.

PS 45/19 Mål- og strategidokument 2020-2023
Rådmannens forslag til
Innstilling:
Vedlagte strateginotat legges frem for debatt.
Mål- og strategidokument for økonomiplanperioden 2020 – 2023, datert 08.08.2019, legges til
grunn for det videre arbeidet med økonomiplanen for perioden 2020 – 2023 og rådmannens
budsjettforslag for 2020
Behandling i Formannskap - 15.08.2019 :
Ledergruppen deltok under debatten.
Innstilling i Formannskap - 15.08.2019 :
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Behandling i Kommunestyret - 26.08.2019 :
Representanten Kjell Lundemo fremmet følgende tilleggsforslag:
Ved kommunale byggeprosjekt skal det legges vekt på å finne fram til gode og
framtidsrettede løsninger med tanke på klima og miljø, både når det gjelder
bygningsmaterialer og energiforsyning.
Ved hvert byggeprosjekt skal det vurderes om bygget/byggene kan oppføres som
plusshus eller passivhus.
Representanten Eline Lello fremmet følgende endringsforslag:
1. 3,5 mill av kraftinntektene våre settes av til fond.
2. Større satsing på fiber – summen settes opp til 2 mill. i perioden.
3. Brannbil skal kjøpes inn så fort man kan når man har utredet hvilke behov brannvesenet
har og det har vært anbudsrunde.
4. Renseanlegget utsettes 1-2 år.
5. Fengsel må fortsatt prioriteres og det må avsettes penger til dette i perioden.
6. Økt salg av kommunale boliger fra 2-3 i året.
7. Utrede mulige løsninger for å sikre myke trafikanter og naboer langs veien (Egga).
Representanten Morten Moen fremmet følgende endringsforslag:

Side 58 i planen: punkt ang. Kommunale veier:
-Ny vei Egga – strykes.
Rådmannen besvarte innkomne spørsmål i debatten.
Representanten Øverkil:
Eksisterende vei til Egga må opprustes.
Det ble avholdt gruppemøter.
Representanten Haugbjørg la fram følgende forslag:
Innkomne forslag blir lagt med uten votering i den videre behandling av rådmannens
budsjettforslag.
Haugbjørgs forslag ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak i Kommunestyret - 26.08.2019 :
Vedlagte strateginotat legges frem for debatt.
Mål- og strategidokument for økonomiplanperioden 2020 – 2023, datert 08.08.2019, legges til
grunn for det videre arbeidet med økonomiplanen for perioden 2020 – 2023 og rådmannens
budsjettforslag for 2020.
Innkomne forslag blir lagt med uten votering i den videre behandling av rådmannens
budsjettforslag.

INTERPELLASJONER:
FO 22/19 Interpellasjon fra Meråker Venstre til kommunestyrets møte 26.8.2019: Myra
Kopperå - fraflytting - endring av grunnforhold.
Saken legges fram uten innstilling.

Behandling i Kommunestyret - 26.08.2019 :
Interpellanten ba om realitetsbehandling.
Vedtak i Kommunestyret - 26.08.2019 :
Saken blir ikke realitetsbehandlet.
Vedtatt med 11 mot 10 stemmer (E.Lien. T.Farstad. M.Moen, L.M.Brækken, A.Marken, L.E.
Haugen, E.Lello, M.B.Græsli, T.Krogstad og K.A.Furunes).

FO 23/19 Interpellasjon fra Meråker Venstre til kommunestyrets møte 26.8.2019 - Planene
for utvikling av sentrumsområdet
Saken legges fram uten innstilling.

Behandling i Kommunestyret - 26.08.2019 :
Interpellanten foreslo følgende:
Følgende punkt oversendes planutvalget:
1) Planutvalget forbereder sak om planstrategi og plan for revidering av kommunens
arealplan som kan legges fram og vedtas av det nye kommunestyret før jul 2019.
2) Det inngås parallelt en dialog med eierne av Best bensinstasjon om snarlig flytting av
bensinstasjonen til Essotomta.
3) Det inngås parallelt en dialog med Innherred Renovasjon om snarlig flytting av
sorteringsanlegg for avfall f.eks. til Stormyra.
4) Det kalles inn til drøftings- /dialogmøter med eierne av Banktomta, Nustadbo og
Nustadfoss Industriområde for å avklare framtidig bruk av disse arealene, og hvilke
ønsker de har om bistand for framtidig utvikling.
5) Det sendes forespørsel til eier av MIL-plassen om det er interessant å legge ut
boligtomter på dette arealet i egen eller kommunal regi.

6) Meråker kommune avsetter gjennom fondsmidlene tilstrekkelig økonomiske midler til
opprydding og beplantninger med nødvendig tilsyn av fellesarealer inklusive bade- og
fiskeplassene i sentrale deler av kommunen.
7) Det sørges for oppdaterte infoskilt og bruk av plakater, flagg og blomsterkurver i
opphengssystemene på lyktestolpene i Meråker.
8) Det etableres snarest en sentral plass for campingturister i Meråker.
Ordføreren besvarte interpellasjonen.

Vedtak i Kommunestyret - 26.08.2019 :
Haugbjørgs forslag ble vedtatt med 11 (MTB, V, SV og T.Krogstad) mot 10 stemmer.
Følgende punkt oversendes planutvalget:
1) Planutvalget forbereder sak om planstrategi og plan for revidering av kommunens
arealplan som kan legges fram og vedtas av det nye kommunestyret før jul 2019.
2) Det inngås parallelt en dialog med eierne av Best bensinstasjon om snarlig flytting av
bensinstasjonen til Essotomta.
3) Det inngås parallelt en dialog med Innherred Renovasjon om snarlig flytting av
sorteringsanlegg for avfall f.eks. til Stormyra.
4) Det kalles inn til drøftings- /dialogmøter med eierne av Banktomta, Nustadbo og
Nustadfoss Industriområde for å avklare framtidig bruk av disse arealene, og hvilke
ønsker de har om bistand for framtidig utvikling.
5) Det sendes forespørsel til eier av MIL-plassen om det er interessant å legge ut
boligtomter på dette arealet i egen eller kommunal regi.
6) Meråker kommune avsetter gjennom fondsmidlene tilstrekkelig økonomiske midler til
opprydding og beplantninger med nødvendig tilsyn av fellesarealer inklusive bade- og
fiskeplassene i sentrale deler av kommunen.
7) Det sørges for oppdaterte infoskilt og bruk av plakater, flagg og blomsterkurver i
opphengssystemene på lyktestolpene i Meråker.
8) Det etableres snarest en sentral plass for campingturister i Meråker.

FO 24/19 Spørsmål fra Meråker Senterparti til kommunestyrets møte 26.8.2019 - Status
trimtrapp
Saken legges fram uten innstilling.

Behandling i Kommunestyret - 26.08.2019 :

Vedtak i Kommunestyret - 26.08.2019 :
Ordføreren besvarte spørsmålet.
FO 25/19 Spørsmål fra Meråker Senterparti til kommunestyrets møte 26.8.2019 Lærernormen
Saken legges fram uten innstilling.

Behandling i Kommunestyret - 26.08.2019 :

Vedtak i Kommunestyret - 26.08.2019 :
Ordføreren besvarte spørsmålet.
FO 26/19 Spørsmål fra Meråker Senterparti til kommunestyrets møte 26.8.2019 Veterinærvakt
Saken legges fram uten innstilling.

Behandling i Kommunestyret - 26.08.2019 :

Vedtak i Kommunestyret - 26.08.2019 :
Ordføreren besvarte spørsmålet.

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Paul Ivar Stenstuen
27. august 2019 11:25
Fjørstad Ole Henrik
Spørsmål knyttet til valgbarhet

Det vises til telefonsamtaler.
Problemstilling:
En medarbeider ved kommunens regnskapsfunksjon har "alle tilganger" og sitter i tillegg tett opp mot
rådmannen og sitter med mye sensitiv informasjon. Vedkommende er imidlertid ikke regnskapsansvarlig.
Spørsmålet som reises er hvorvidt vedkommende er valgbar til kommunestyret i kommunen. Det
avgrenses bort fra habilitetsmessige spørsmål o.l. som eventuelt må vurderes fra sak til sak.
Valgbarhet til kommunestyret blir regulert i valglovens §3-3 3. ledd. Valgbarhet til underordnede organer
blir regulert i kommunelovens §14, se dog kommunelovens §77 nr. 2. når det gjelder valg til
kontrollutvalg (henholdsvis 7-3 1. ledd e og §23-1 i ny kommunelov).
Lovgiver har uttalt at hensynene bak valgbarhet i valgloven er identisk med hensynene bak valgbarhet i
kommuneloven. I kommentarene til gjeldende kommunelov §14 note 6 anføres bl.a.
"Prinsippet om at færrest mulig bør utelukkes fra valg til folkevalgte organer er uttrykk for en
viktig demokratisk rettighet. … Dette støter imidlertid i en viss grad mot et annet prinsipp i
offentlig forvaltning, nemlig skillet mellom de folkevalgte organer som beslutningstakere og
tjenestemennene som premissleverandører….. Lovgiver har tatt konsekvensene av dette gjennom
å utelukke sentrale tjenestemenn fra valg til kommunestyret."
Loven ramser opp hvilke roller og funksjoner som ikke er valgbare. Det er tidligere uttalt at på grunn av
at retten og plikten til å delta i folkestyret er en viktig demokratisk rettighet, må loven tas på ordet. Eller
med andre ord at loven ikke kan tolkes utvidende mht. utelukkelse fra valg.
Slik saken er opplyst finner jeg ikke holdepunkter for å konkludere med at vedkommende ikke er valgbar
til kommunestyret.
Dersom dere ønsker en nærmere avveining av de ulike kryssende hensyn knyttet til valgbarhet, vil jeg
foreslå at dere henvender dere til departementet eller til Fylkesmannen.

Bestilling av forvaltningsrevisjon
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Meråker kommune

Møtedato
18.09.2019

Saknr
22/19

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 217, TI - &58
Arkivsaknr
18/265 - 11
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget ber revisor iverksette forvaltningsrevisjon iht. foreslått prosjektplan.
Vedlegg
Prosjektplan til KU
Uavhengighetserklæring MIH
Vedr bestilling i Meråker
Saksutredning
Kontrollutvalget behandlet bestilling av forvaltningsrevisjon i møte den 12.06.19, sak 17/19.
Kontrollutvalget fattet slikt vedtak i saken:
"Kontrollutvalget stiller seg positiv til rådmannens innspill og ber revisor utarbeide:
1.

Et forslag til prosjektplan for et prosjekt vedrørende teknisk avdeling. Følgende punkter
må være ivaretatt:
1. Vurdere hvorvidt det er forbedringspunkter mht. saksbehandlingen knyttet til
anskaffelser.
2. Vurdere hvorvidt beslutninger blir fattet på rett nivå.
3. Vurdere
internkontrollen
mht.
saksbehandling,
anskaffelser
og
beslutningsprosess.
2. Et forslag til prosjektplan for et prosjekt vedrørende økonomistyring og
økonomirapporteringen i kommunen. Følgende punkter må være ivaretatt:
1. Vurdere hvorvidt økonomistyringen og økonomirapporteringen har
forbedringspunkter mht. å gi overordnet nivå relevant styringsinformasjon.
2. Dersom mulig gi forslag til forbedringer."
Revisor har avlevert sitt forslag til prosjektplan for prosjekt nr. 2, se vedlegg.
Her fremgår bl.a. den overordende problemstillingen i prosjektet vil være:
"Har Meråker kommune tilfredsstillende planlegging, rapportering og oppfølging for å gi
politisk nivå relevant økonomisk styringsinformasjon?
For å besvare denne problemstillingen belyses følgende fire delproblemstillinger:
1. Er budsjett og budsjettprosessen i Meråker kommune i tråd med lov- og regelverk og
god faglig praksis?
2. Har kommunen økonomi- og delegasjonsbestemmelser som sikrer en betryggende
kontroll?
3. Er samspillet mellom kommunens ledelse på alle nivå tilfredsstillende for å sikre en
god økonomirapportering og oppfølging i kommunen?
4. Er det tilstrekkelig kunnskap i kommunens ledelse om budsjettering og
rapportering?"

Revisor opplyser at prosjektet vedrørende anskaffelser (jf. vedtakets pkt. 1) trolig kan startes
i løpet av 2019, men hvor hovedtyngden av arbeid blir utført i 2020. Da vil begge prosjekter
kunne bli gjennomført ved bruk av kommunens allerede avtalte ressurser.

Vurdering
Kontrollutvalget bør forsikre seg om at forslaget til prosjektplan vil være egnet til å besvare
kontrollutvalgets bestilling.

FORVALTNINGSREVISJON

Økonomistyring og økonomirapportering
PROSJEKTPLAN

Meråker kommune
September 2019
FR 1091

1 SAMMENDRAG AV PROSJEKTPLAN
Problemstilling

Har Meråker kommune tilfredsstillende planlegging,
rapportering og oppfølging for å gi politisk nivå relevant
økonomisk styringsinformasjon?
Hovedproblemstillingen besvares ved å belyse følgende
delproblemstillinger:
1. Er budsjett og budsjettprosessen i Meråker kommune
i tråd med lov- og regelverk og god faglig praksis?
2. Har kommunen økonomi- og
delegasjonsbestemmelser som sikrer en betryggende
kontroll?
3. Er samspillet mellom kommunens ledelse på alle nivå
tilfredsstillende for å sikre en god
økonomirapportering og oppfølging i kommunen?
4. Er det tilstrekkelig kunnskap i kommunens ledelse om
budsjettering og rapportering?

Kilder til kriterier

-

Lov om kommuner og fylkeskommuner
(Kommuneloven)

-

Forskrift om årsbudsjett

-

Veileder «Økonomiplanlegging i kommuner og
fylkeskommuner»

-

Rapport til kommunal- og regionaldepartementet
«Internkontroll i kommuner»

-

Meråker kommunes økonomireglement

-

Meråker kommunes delegeringsreglement og andre
relevante kommunale reglement og rutiner

-

«Økonomistyring i det offentlige» Busch, Johnsen &
Vanebo, 2002

Metode

Dokumentgjennomgang og intervju

Tidsplan

Her presenteres overordnet tidsplan; eks
•

300 antall timer

•
Prosjektteam

Oversendes sekretær i kontrollutvalget april 2020

Oppdragsansvarlig revisor: Marit Ingunn Holmvik
marit.holmvik@revisjonmidtnorge.no
Prosjektleder: Hanne Marit Ulseth Bjerkan
hanne.bjerkan@revisjonmidtnorge.no
Styringsgruppe:
•

Petter Andreas Gudding

•

Arve Gausen

Eventuelt ekstern bistand

Ingen av de involverte revisorer vil få habilitetsproblemer ved
gjennomføringen av prosjektet, jf. egenerklæringsskjema.
Kontaktperson Meråker

Rådmann Ole Henrik Fjørstad eller den som rådmannen

kommune

delegerer

2 MANDAT
I dette kapittelet vil bestillingen bli utdypet og bakgrunnsinformasjon for prosjektet
gjennomgått.

2.1

Bestilling

I sak 17/19, 12.06.19 bestilte kontrollutvalget en forvaltningsrevisjon om økonomistyring og
økonomirapportering. Bestillingen avviker fra Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 som ble
behandlet og vedtatt i kommunestyret 28.11.2016 (sak 98/16). Kommunestyret har gitt
kontrollutvalget myndighet til å omprioritere/endre planen i planperioden, og i aprilmøtet i
kontrollutvalget

ble

internkontrollen

spilt

inn

som

mulig

tema

for

den

neste

forvaltningsrevisjonen.
Formålet med prosjektet er ikke tatt inn i bestillingen, annet enn at det er lenge siden det har
vært en gjennomgang av den interne kontrollen og at intern kontroll av denne, alltid er et viktig
område for kontrollutvalget. Revisor ser at det i tillegg har vært store utskiftinger i kommunens
toppledelse på kort tid, noe som innebærer en risiko for at kontinuitet innen fag, og kompetanse
innen intern kontroll og økonomistyring kan være endret.

2.2

Bakgrunnsinformasjon

Økonomistyring defineres av Bush med flere (2002, 55) som ledelse rettet mot å realisere
økonomiske mål. Det er adferden til de menneskene som involveres som er avgjørende for de
resultatene som oppnås. Ledelse defineres i boken som et målformulerende, problemløsende
og språkskapende samspill mellom mennesker. For at ledelsesprosessen skal fungerer skriver
Busch med flere (2002, 53) at det er to betingelser som må være oppfylt. Det ene er at det
foreligger tilstrekkelig med informasjon, og det andre er at det utvikles en struktur som sikrer
at de beslutninger som tas settes ut i livet. Tilstrekkelig informasjon omhandler kunnskap om
interessentenes behov, kontrakter som er inngått og om mål er nådd. Tilstrekkelig informasjon
handler også om å ha kunnskap om det eksisterer et problem. Ofte er årsakene til svikt i
økonomisk styring at beslutningstakeren ikke har tilstrekkelig kunnskap om det foreligger
problemer. Man trenger også informasjon om alternative løsninger. Informasjon kan hentes
gjennom økonomiske styringssystemer, som blant annet regnskap, budsjett, finansielle
vurderinger osv. Samtidig er det viktig at ledelsen får tilført tilstrekkelig kunnskap for å løse
foreliggende problem, noe som innebærer systematisk opplæring av alle som deltar i
ledelsesprosesser.

Økonomisk styring i offentlige virksomheter er rettet mot å sikre god utnyttelse av de
ressursene som settes inn. Gjennom økonomiplanlegging skal kommunen sørge for at
begrensede

ressurser

blir

anvendt

så

effektiv

som

mulig

(Kommunal-

og

regionaldepartementet 2013). Kommunene har ansvaret for en forsvarlig økonomiforvaltning
og en effektiv ressursutnyttelse som sikrer innbyggerne best mulig tjenestetilbud over tid.
Veilederen «Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner» skriver at kommunene
selv har ansvaret for god økonomistyring. Har kommunen en sunn økonomi og et
handlingsrom vil den være bedre rustet til å møte uforutsette hendelser eller innstramminger
uten at det får direkte konsekvens for tjenestetilbudet. En kommune uten handlingsrom vil
være nødt til å kutte tjenestetilbudet så langt de ikke har tilstrekkelig med fondsreserver fra
tidligere positive driftsresultater.
Det er kommunestyret som har det øverste ansvaret for planlegging, prioritering og styring av
økonomien innenfor fastsatte inntektsrammer og statlig regelverk. Det er krav i
kommuneloven, kapittel 8, om å utarbeide blant annet økonomiplan og årsbudsjett.
Økonomiplanen (kommuneloven $ 44) tar utgangspunkt i kommunens langsiktige mål,
strategier og utfordringer, og angir hvordan kommunen skal anvende sine ressurser for å nå
vedtatte politiske mål. Årsbudsjettet gir en oversikt over sannsynlige inntekter og forventede
utgifter, og beskriver ressursfordelingen i detalj. Økonomiforvaltningen og budsjettprosessene
gjøres for at kommunen skal ha god styring av utgiftene til tjenesteproduksjon og oversiktlige
rammer for den enkelte resultatenhet å styre den daglige driften etter. Kommunestyret har
ansvaret for at årsbudsjettet overholdes, og iverksette tiltak i løpet av årets dersom det er
nødvendig for å opprettholde budsjettbalansen.

2.3

Hvordan kommunen organiserer de aktuelle
oppgavene som er tema for prosjektet

Meråker kommune er en kommune med 2400 innbyggere. Økonomiplanen for 2019-2022
viser til at Meråker kommune hadde en forverret periode mellom 2007 og 2014 med negativ
økonomisk utvikling. Denne trenden har i de senere år snudd, blant annet på grunn av
omstrukturering av tjenestetilbudet og fokus på løpende økonomistyring.

Organisasjonskartet ovenfor er hentet fra årsmeldingen 2018 til Meråker kommune, og er
fordelt etter politisk nivå og administrativt nivå. Det overordnende politiske nivået består av
kommunestyret, formannskapet og tre ulike komiteer. Kommunestyret og formannskapet har
det overordnede ansvaret for forvaltningen i kommunen.
På administrativt nivå viser organisasjonskartet at rådmann er den administrative lederen,
som ifølge kommuneloven §23-1 er den øverste lederen for den samlede administrasjonen i
kommunen. Rådmann skal påse at saker som legges fram for folkevalgte organer er
forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. Rådmann skal også sørge for at
administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser.
Organisasjonskartet viser at kommunen er delt opp i tre sektorer som er direkte underlagt
rådmannen, og hver sektor har sin sektorsjef. I de siste årene har det vært høy turnover i
sentraladministrasjonen, med stor utskifting av sentral ledelse. Det ble ansatt ny rådmann fra
1. januar 2019 og ny sektorsjef for kommunal utvikling fra august 2019. Økonomisjefen har

vært i kommunen i en årrekke. Høy turnover medfører risiko for endring av kompetanse og
faglig kontinuitet innen oppgavene til sentral ledelse i Meråker kommune.

3 PROSJEKTDESIGN
I kapittel 3 vil revisor avgrense prosjektet og gå nærmere inn på problemstillingene i
prosjektet. Revisjonskriteriene vil bli gjennomgått og metode for innsamling av data vil bli
beskrevet.

3.1

Avgrensing

Bestillingen fra kontrollutvalget omhandlet om økonomistyringen og økonomirapporteringen
har forbedringspunkter med hensyn til å gi overordnet nivå relevant styringsinformasjon.
Prosjektet har avgrenset overordnet nivå til politisk nivå og økonomistyring til å være
årsbudsjettering med økonomiplan og rapportering. Prosjektet skal også se på kommunens
ledelseskunnskap til å håndtere disse prosessene og gi relevant styringsinformasjon.

3.2

Problemstillinger

Den overordnede problemstillingen i prosjektet er har Meråker kommune tilfredsstillende
planlegging, rapportering og oppfølging for å gi politisk nivå relevant økonomisk
styringsinformasjon?
For å besvare denne problemstillingen belyses følgende fire delproblemstillinger:
1. Er budsjett og budsjettprosessen i Meråker kommune i tråd med lov- og regelverk og
god faglig praksis?
2. Har kommunen økonomi- og delegasjonsbestemmelser som sikrer en betryggende
kontroll?
3. Er samspillet mellom kommunens ledelse på alle nivå tilfredsstillende for å sikre en
god økonomirapportering og oppfølging i kommunen?
4. Er det tilstrekkelig kunnskap i kommunens ledelse om budsjettering og rapportering?

3.3

Overordna kriterier (kilder)

For de ulike problemstillingene skal det utledes revisjonskriterier. Revisjonskriteriene utgjør en
objektiv målestokk i forvaltningsrevisjonen. Revisjonskriteriene er utledet av lover, forskrifter
og andre autorative kilder samt kommunens egne retningslinjer på området. Fra 1. januar 2020
vil ny kommunelov og nye forskrifter tre i kraft. Det betyr at revisjonskriteriene vil basere seg
på gjeldende kommunelov og forskrifter, mens anbefalinger og forslag til forbedringer vil
basere seg på kommunelov og forskrifter fra 1. januar 2020.
Revisjonskriteriene i dette forvaltningsprosjektet vil utledes fra følgende kilder:
-

Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)

-

Forskrift om årsbudsjett (for kommuner og fylkeskommuner)

-

Veileder «Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner»

-

Rapport til kommunal- og regionaldepartementet «Internkontroll i kommuner»

-

Meråker kommunes økonomireglement

-

Meråker kommunes delegeringsreglement og andre relevante kommunale reglement
og rutiner

-

3.4

«Økonomistyring i det offentlige» Busch, Johnsen & Vanebo, 2002

Metoder for innsamling av data

Prosjektet vil gjennomføre intervju med aktuelle ansatte som har ansvar for økonomistyring i
Meråker kommune. Både ansatte innen økonomifunksjonen og kommunens ledelse med
budsjettansvar vil være aktuelle. Det vil også bli gjennomført dokumentanalyse av de styrende
økonomidokumentene for å få informasjon om bestemmelsene er gode nok for å støtte ledere
og ansatte i økonomistyring.

4 VURDERING AV KVALIFIKASJONER OG
UAVHENGIGHET
Revisor har vurdert gjennomføringen av forvaltningsrevisjonen, og bekrefter at den vil bli
gjennomført med nødvendige faglige kvalifikasjoner og uavhengighet (RSK 001, 7-9).

Trondheim, 03.09.2019

Marit Ingunn Holmvik

Hanne Marit Ulseth Bjerkan

Oppdragsansvarlig revisor

Prosjektleder

KILDER
-

Busch, T., Johnsen E. og Vanebo, J.O. 2002. Økonomistyring i det offentlige. 3. utgave.
Oslo: Universitetsforlaget

-

Forskrift om årsbudsjett (for kommuner og fylkeskommuner), FOR-2000-12-15-1423

-

Kommunal- og regionaldepartementet. 2013. Økonomiplanlegging i kommuner og
fylkeskommuner.

-

Kommunal- og regionaldepartementet. 2009. Internkontroll i kommuner.

-

Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven), LOV-1992-09-25-107

-

Meråker kommunes delegeringsreglement (k. sak 62/17 den 19.06.17)

-

Meråker kommunes økonomiplan 2019-2022, budsjett 2019 (k. sak 97/18 den 10.12.18)

Postadresse: Postboks 2565, 7735 STEINKJER
Hovedkontor: Fylkets Hus, Steinkjer
Tlf. 907 30 300 - www.revisjonmidtnorge.no

Prosjekt id

FR 1091

Kommune

Meråker kommune

Sak:

Vurdering av uavhengighet - revisors egenvurdering i forbindelse med
forvaltningsrevisjonsprosjekt :

Hovedreferanse:
Kommuneloven § 79
Revisjonsforskriften kap. 6
RS 200 - Formål og generelle prinsipper for revisjon av regnskaper pkt. 4
RS 220 - Vilkår for revisjonsoppdrag pkt. 4, 12-13
RS 300 - Planlegging av revisjon av regnskaper pkt. 6
Standard for forvaltningsrevisjon RSK 001 pkt. 8

Ansettelsesforhold

Undertegnede har ikke ansettelsesforhold i andre stillinger enn Revisjon MidtNorge SA

Medlem i styrende
organer

Undertegnede er ikke medlem av styrende organ i noen virksomhet som
ovenfor nevnte kommune deltar i.

Delta eller inneha
funksjoner i annen
virksomhet, som kan
føre til
interessekonflikt eller
svekket tillit

Undertegnede deltar ikke i eller innehar funksjoner i annen virksomhet som
kan føre til interessekonflikt eller svekket tillit til rollen som revisor.

Nærstående

Undertegnede har ikke nærstående som har tilknytning til ovenfor nevnte
kommune som har betydning for uavhengighet og objektivitet.

Rådgivnings- eller
andre tjenester som
er egnet til å påvirke
revisors habilitet

Før slike tjenester utføres foretas en vurdering av rådgivningens eller
tjenestens art i forhold til revisors uavhengighet og objektivitet. Dersom
vurderingen konkluderer med at utøvelse av slik tjeneste kommer i konflikt
med bestemmelsen i forskriften § 14, skal revisor ikke utføre tjenesten. Hvert
enkelt tilfelle må vurderes særskilt.
Revisor besvarer løpende spørsmål/henvendelser som er å betrakte som
veiledning og bistand og ikke revisjon. Paragrafen sier at også slike
veiledninger må skje med varsomhet og på en måte som ikke binder opp
revisors senere revisjons- og kontrollvurderinger.
Undertegnede har ikke ytet rådgivnings- eller andre tjenester overfor ovenfor
nevnte kommune som kommer i konflikt med denne bestemmelsen.

Tjenester under
Undertegnede har ikke ytet tjenester overfor ovenfor nevnte kommune som
kommunens egne
hører inn under kommunens egne ledelses- og kontrolloppgaver.
ledelses- og
kontrolloppgaver
Opptre som fullmektig Undertegnede opptrer ikke som fullmektig for ovenfor nevnte kommune.
for den
revisjonspliktige
Andre særegne
forhold

Undertegnede kjenner ikke til andre særegne forhold som er egnet til å svekke
tilliten til uavhengighet og objektivitet.

Stjørdal, 07.08.19

--------------------------------------Marit Ingunn Holmvik
Oppdragsansvarlig (medarbeider)

Paul Ivar Stenstuen
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Tor Arne Stubbe <tor-arne.stubbe@revisjonmidtnorge.no>
30. august 2019 12:50
Paul Ivar Stenstuen
Vedr bestilling i Meråker

Hei Paul
Jeg har sendt deg oppdragbekreftelse for del 2 (Økonomistyring/rapportering) av bestillingen i Meråker. Denne vil
nok komme kjapt i gang og i hovedsak gjennomføres med ressurser for 2019.
Prosjektet vedrørende anskaffelser (del 1 av bestilling) kan trolig startes ila 2019, men hvor hovedtyngden av arbeid
utføres i 2020.
Da vil begge prosjekter gjennomføres ved bruk av kommunens allerede avtale ressurser.
Jeg ser spørsmålet om tilgjengelig kapasitet/kompetanse dersom kommunen bevilger ekstra penger til dette. Vi har
sykemelding og permisjoner denne høsten som gjør at vi har lite ledig kapasitet ut over å ivareta ordinær
produksjon. Min anbefaling er derfor at vi får utarbeidet en prosjektplan før jul, og at ytterligere arbeid utføres
våren 2020. Om du mener dette er en farbar vei, så vil jeg sende deg oppdragsbekreftelse på del 1 også.
Vi sees!
Med vennlig hilsen
Tor Arne Stubbe

Fagleder forvaltningsrevisjon
M +47 98608070 | Skype for business

Revisjon Midt-Norge SA, Postboks 2565, 7735 Steinkjer
W www.revisjonmidtnorge.no | M +47 907 30 300
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Orientering fra rådmannen vedrørende status ved Meråker skole
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Meråker kommune

Møtedato
18.09.2019

Saknr
23/19

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
18/111 - 14
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.
Saksutredning
Kontrollutvalget har anmodet rådmannen om en orientering vedrørende status ved Meråker
skole.
Orienteringen vil bli gitt i møtet.
Vurdering
Det legges opp til at det vil bli gitt taushetsbelagt informasjon i møtet. I så fall må møtet
lukkes, jf. kommunelovens §31 nr. 2 og forvaltningslovens §13.

Orientering fra rådmannen vedrørende personalpolitikk og fravær
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Meråker kommune

Møtedato
18.09.2019

Saknr
24/19

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
18/111 - 15
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.
Saksutredning
Kontrollutvalget har anmodet rådmannen om en orientering om personalpolitikk og fravær.
KU ønsker å vite bakgrunnen organisasjonsendringene innenfor helse - hva ønsker man å
oppnå med endringene. Hva vil det bety for fravær, effektivitet, trivsel og administrasjonen.
Orienteringen vil bli gitt i møtet.

Regnskapsrevisors årlige uavhengighetserklæring
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Meråker kommune

Møtedato
18.09.2019

Saknr
25/19

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 216
Arkivsaknr
19/227 - 1
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til etterretning, og har ingen merknader til
oppdragsansvarlig regnskapsrevisors vurdering av sin egen uavhengighet.
Vedlegg
Uavhengighetserklæring Meråker kommune
Ikke trykte vedlegg
1. Kommuneloven kap 12
2. Forskrift om kontrollutvalg
3. Forskrift om revisjon

Saksopplysninger
Enhver som foretar revisjon for kommune eller fylkeskommune skal fortløpende vurdere
egen uavhengighet. Kravene til uavhengighet og objektivitet gjelder både ved
regnskapsrevisjon og ved forvaltningsrevisjon.
Den oppdragsansvarlige revisor skal avgi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til
kontrollutvalget jf. revisjonsforskriftens § 15, se vedlegg. 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.
Vurdering
Vandelsattest ble lagt fram i forbindelse med skifte av oppdragsansvarlig revisor. På det
nåværende tidspunkt vurderes det ikke som nødvendig å be revisor om en fornyet
vandelsattest.
Kontrollutvalget kan ta oppdragsansvarlig regnskapsrevisors vurdering av egen
uavhengighet til etterretning.

Bidrar til forbedring

Egenvurdering av uavhengighet:
Meråker kommune
Kommuneloven § 79 og forskrift om revisjon § 13 setter krav til revisors uavhengighet. Kravene er
beskrevet i bestemmelsene. I tillegg setter forskrift om revisjon § 14 begrensninger. Dette
dokumentet beskriver revisors egenvurdering og skal ivareta krav i forskrift om revisjon § 15.
Ansettelsesforhold

Undertegnede har ikke ansettelsesforhold i andre stillinger enn i
revisjonsselskapet

Medlem i styrende
organer

Undertegnede er ikke medlem i styrende organer i noen virksomhet
som Meråker kommune deltar i.

Delta eller inneha
funksjoner i annen
virksomhet, som kan
føre til interessekonflikt
eller svekket tillit

Undertegnede deltar ikke i eller innehar funksjoner i annen virksomhet
som kan føre til interessekonflikt eller svekket tillit til rollen som
revisor.

Nærstående

Undertegnede har ikke nærstående som har en slik tilknytning til
Meråker kommune at dette har betydning for min uavhengighet og
objektivitet i utførelsen av revisjonsoppdraget.

Rådgivnings- eller andre
tjenester som er egnet
til å påvirke revisors
habilitet

Undertegnede bekrefter at det ikke er ytet rådgivning eller andre
tjenester overfor Meråker kommune som er av en slik art at dette
kommer i konflikt med denne bestemmelsen.
Før slike tjenester utføres, vurderer revisor rådgivningens eller
tjenestens art i forhold til revisors uavhengighet og objektivitet.
Dersom revisor konkluderer med at utøvelse av slik tjeneste kommer i
konflikt med bestemmelsen i forskriftens § 14, utfører revisor ikke
tjenesten. Hvert enkelt tilfelle vurderes særskilt.
Revisor vil kunne besvare spørsmål/henvendelser som er å betrakte
som veiledning og bistand og ikke revisjon. Slike veiledninger skjer
med varsomhet og på en måte som ikke binder opp revisors senere
revisjons- og kontrollvurderinger.

Tjenester under
(fylkes)kommunens
egne ledelses- og
kontroll-oppgaver

Undertegnede bekrefter at det ikke ytes tjenester overfor Meråker
kommune som hører inn under kommunens egne ledelses- og
kontrolloppgaver.

Opptre som fullmektig
for den revisjonspliktige

Undertegnede bekrefter at verken revisor eller Revisjon Midt-Norge SA
opptrer som fullmektig for Meråker kommune.

Andre særegne forhold

Undertegnede kjenner ikke til andre særegne forhold som er egnet til å
svekke tilliten til min uavhengighet og objektivitet.

Steinkjer 10. juli 2019

Knut Tanem

registrert revisor

Kontrollutvalgets budsjett for 2020
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Meråker kommune

Møtedato
18.09.2019

Saknr
26/19

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
18/110 - 11
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
1. Kontrollutvalget slutter seg til det framlagte forslag til driftsbudsjett for 2020 for
kontrollutvalget - med en total ramme på kr. 825 000.
Budsjettforslaget tar ikke høyde for et eventuelt ekstraordinært ressursbehov i
kontrollsammenheng.
2. Forslaget oversendes rådmannen for videre behandling i samsvar med § 18 i
forskrift om kontrollutvalg.

Andre saksdokumenter - ikke vedlagt
1. Budsjettvedtak i representantskapet for 2020 for KonSek Trøndelag IKS
2. Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner av 16.6.2004.
3. Forskrift om årsbudsjett for kommuner og fylkeskommuner av 15.12.2000.
4. Veileder for rapportering om ressursbruk og tjenesteproduksjon i kommuner og
fylkeskommuner.

Saksutredning
Kontrollutvalget skal årlig utarbeide forslag til budsjett på bakgrunn av ressursbehovet knyttet
til kontroll- og tilsynsarbeidet overfor kommunestyret. En viser her til forskriftens § 18 som
regulerer saksbehandling og saksgang for budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet:
”Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen
eller fylkeskommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll og
tilsynsarbeidet skal følge formannskapets/kommunerådets eller
fylkesutvalgets/fylkesrådets innstilling til kommunestyret eller fylkestinget.”
Utvalgets ansvar i første rekke et påseeransvar, og utvalgets oppgaver er i det alt vesentlige
lovregulert. Utvalgets ansvarsområde kan deles inn i tre områder, kjøp av revisjonstjenester,
kjøp av sekretariatstjenester samt kontrollutvalgets egne aktiviteter. De vesentligste
budsjettpostene er således kjøp av henholdsvis revisjons- og sekretariatstjenester.
Honorarene for revisjonstjenester og sekretariatstjenester vedtas av det øverste
selskapsorganet for henholdsvis for Revisjon Midt-Norge SA og for KonSek Trøndelag IKS.
Årsmøte i Revisjon Midt Norge SA har ennå ikke behandlet revisjonshonorarene for 2020.
Årsmøtet har tidligere vedtatt at utgiftene i selskapet ikke skal øke mer enn den kommunale
deflator som er i dag på 3%. Revisor oppgir at forslaget til revisjonshonorarer som vil bli lagt
fram for årsmøte senere i år vil være i tråd med dette. Ved budsjetteringen har en lagt dette
til grunn.

De øvrige kostnader er godtgjørelser mv. for kontrollutvalgets medlemmer og andre
kostnader i forbindelse med møteavvikling. I tillegg er det tatt høyde for at kontrollutvalgets
medlemmer skal kunne holde seg faglig oppdatert. Satsene for godtgjøring til folkevalgte mv.
fastsettes av kommunestyret.
På bakgrunn av dette har en satt opp følgende forslag til budsjettramme og økonomiplan for
perioden 2020-2023:

Budsjett og
økonomiplan
2020-2023
Kontrollutvalget: Utgifter
ifm møteavvikling, faglig
oppdatering mv.
Medlemskontigent FKT
Kjøp av
sekretariatstjenester
Kjøp av revisjonstjenester

Total ramme
kontrollutvalget

Forslag

Anslag

Anslag

Anslag

2020
102
000

2021
102 000

2022
102 000

2023
102 000

5 000
210
000
508
000

5 000
217 000

5 000
223 000

5 000
230 000

524 000

540 000

557 000

825
000

848 000

870 000

894 000

Det legges opp til at kontrollutvalget selv fordeler tildelt ramme - etter at total ramme for
kontroll og tilsynsarbeidet er blitt fastsatt av kommunestyret. I forslaget til total ramme er det
ikke lagt opp til endringer i det samlede aktivitetsnivå. Alle kostnader mht. kontroll og tilsyn
skal for øvrig føres på funksjon 110.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalget har et vidt arbeidsfelt og er kun underordnet kommunestyret.
Kontrollutvalgets tilsyn er ikke avgrenset til økonomiske forhold. Kontrollutvalget skal også
påse at saksforberedelse og beslutningsprosess, både i administrasjonen og i de øvrige
politiske organer, fungerer på en måte som garanterer oppfyllelse av alle faglige krav og
ivaretar grunnleggende rettsikkerhetshensyn overfor kommunens innbyggere og andre som
måtte bli berørt av vedtakene.
Kontrollutvalgets ansvar er i første rekke et påseeransvar, og utvalgets rolle vil først og
fremst være bestiller rollen. En viktig del av dette ansvaret vil være å påse at bestillingen til
revisor tilfredsstiller kommunens behov til enhver tid.
Aktiviteten mht. regnskapsrevisjon følger i det vesentlige av det lovgitte revisjonsmandatet.
Dette blir for øvrig utvidet når den nye kommuneloven trer i kraft, og med det blir kravene til
kommunenes egenkontroll innskjerpet. Bl.a. stilles nå krav til at regnskapsrevisor også skal
gjennomføre en forenklet etterlevelseskontroll (kontroll med at lov og vedtak etterleves) på
enkelte områder. Isolert sett vil dette kreve mer ressurser hos revisor.
Foruten regnskapsrevisjon er kontrollutvalgets viktigste verktøy forvaltningsrevisjon. Dersom
kommunen ønsker å øke antall bestillinger til revisor, må det settes av større ressurser. Det
samme gjelder dersom kommunen ønsker mer krevende prosjekter, som eventuelt også
fordrer innleie av ekstern fagkompetanse på det enkelte fagområdet.

Mange lovkrav er formulert som et krav om forsvarlighet (såkalt rettsbundet skjønn - som kan
overprøves av statlige myndigheter mv.). Kommunestyret kan og bør imidlertid også vurdere
hvorvidt kommunens frie skjønn utøves i samsvar med kommunens verdier og egne
retningslinjer mv. Dersom kommunestyret ønsker produksjonen vurdert opp mot slike og
andre faglige spørsmål vil krav om innleie av ekstern fagkompetanse ved forvaltningsrevisjon
o.l. kunne være aktuelt.
Både økt aktivitet og mer krevende leveranser til kontrollutvalget vil også kunne medføre økt
ressursbehov hos sekretariatet.
Ved budsjetteringen har en lagt til grunn nåværende aktivitetsnivå.

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

Møtedato
18.09.2019

Saknr
27/19

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
18/110 - 10
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Ikke trykte vedlegg
Kontrollutvalgets årsplaner

Saksopplysninger
En evaluering av kontrollutvalgets virksomhet kan bl.a. inneholde disse hovedpunktene:
Utvalgets primære oppgaver
· Har utvalget bidratt til å skape tillit hos innbyggerne til at forvaltningen foregår korrekt
og i samsvar med politiske vedtak?
· Har kontrollutvalget vært et synlig organ som har våget å stille spørsmål ved hvordan
virksomheten drives?

Forholdet til kommunestyret
· Hvordan har kommunikasjonen og informasjonsflyten mellom kontrollutvalget og
kommunestyret fungert?

Samarbeidet med sekretariatet og revisjonen
· Har samarbeidet med sekretariatet fungert slik kontrollutvalget ønsker?
· Har samarbeidet med revisjonen fungert slik kontrollutvalget ønsker?
· Er revisjonens oppdrag utført og rapportert i samsvar med kontrollutvalgets
forventninger?

Vurdering
Ved slutten av kontrollutvalgets funksjonsperiode 2015-2019 kan det synes naturlig at
kontrollutvalget foretar en evaluering av sitt arbeid.

Eventuelt
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Meråker kommune

Møtedato
18.09.2019

Saknr
28/19

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
19/199 - 2

Saksutredning
Det fattes ikke vedtak under eventuelt. Dersom utvalget ønsker å fatte et vedtak knyttet til et
tema som tas opp i møte må egen sak om dette settes på sakslisten.

Godkjenning av møteprotokoll
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Meråker kommune

Møtedato
18.09.2019

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
19/199 - 3
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Protokollen fra dagens møte godkjennes.

Saksutredning
Protokollen fra dagens møte vil bli opplest for godkjenning i møtet.

Saknr
29/19

