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Saksnr.
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02/19
03/19
04/19
05/19

Sakstittel
Informasjon fra kontrollutvalgene i Verran og Steinkjer
Kontrollutvalgets årsplan 2020
Referatsaker 08.11.2019
Revisjonsstrategi 2019
Godkjenning av møteprotokoll fra dagens møte

Informasjon fra kontrollutvalgene i Verran og Steinkjer
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i nye Steinkjer kommune

Møtedato
08.11.2019

Saknr
01/19

Saksbehandler Liv Tronstad
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
19/241 - 3
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar saken til orientering.
Vedlegg
2019 Oversikt over saker i Verran KU 2015-2019
2019 Oversikt over saker i Steinkjer 2015-2019
Evaluering av perioden 2015-2019
Saksutredning
Nye Steinkjer kommune er sammenslått kommune av Verran og Steinkjer. Mye av det som
de gamle kommunene har jobbet med blir videreført i den nye kommunen, også
kontrollutvalgets ansvar og oppgaver.
Kontrollutvalgene i både Verran og Steinkjer hadde i siste møte i september 2019 sak med
gjennomgang av status for saker fra siste valgperiode 2015-2019 (hhv sak 21/19 og sak
33/19). Alle saker er fulgt opp som forutsatt, men noen av sakene har en tidshorisont slik at
det nye utvalget likevel må følge de opp. Oversikt over behandlede saker i Verran og
Steinkjer er vist som vedlegg i saken.
I samme møte i september hadde begge utvalgene også sak om evaluering av
kontrollutvalgets virksomhet i valgperioden (hhv 22/19 og sak 34/19). Temaene som ble
evaluert er også vist i vedlegg i saken. Begge utvalgene var i hovedsak godt fornøyd med
eget arbeid, og samarbeidet med kommunestyret, sekretær og revisor i perioden. De var
også samstemte om å anbefale det nye utvalget å fortsette med virksomhetsbesøk.

Kontrollutvalgssekretariatets vurdering
En oversikt over de saker som har vært til behandling i de to utvalgene legges med dette
frem til orientering.

OVERSIKT OVER SAKER I VERRAN KONTROLLUTVALG 2015-2019
2019
Dato
21/1

Sak
01/19
02/19
03/19
04/19
05/19
06/19
07/19

20/3
20/3

6/5

16/9

25/11

08/19
09/19
10/19
11/19
12/19
13/19
14/19
15/19
16/19
17/19
18/19
19/19
20/19
21/19
22/19

Verran
Tittel
Referatsak 21.01.2019
Retningslinjer for høring
Vedr. gjennomføring av høring - skadefellings-/fallviltordning
Oppsummering av besøk ved Verran Helsetun 29.10.2018
Kontrollutvalgets årsrapport 2018
Valg av revisor - nye Steinkjer kommune
Sekretariat for kontrollutvalget i nye Steinkjer kommune
Fellesmøte med Steinkjer
"Sammenslåingsprosessen – Status"
Referatsaker 20.03.2019
Skatteoppkreverfunksjonen 2018
Forberedelse av høring
Oppfølging av henvendelse kommunens skadefellings-/fallviltordning - høring
Referatsaker 06.05.2019
Orientering fra regnskapsrevisor - årsoppgjørsrevisjon 2018
Verran kommunes årsregnskap og årsberetning 2018 - kontrollutvalgets
uttalelse
Rapport etter undersøkelse - Jekta AS og Nærbutikken på Verrastranda
Kommunens skadefellings- og fallviltordning
Referatsaker 16.09.2019
Oppdragansvarlig regnskapsrevisors egenvurdering av uavhengighet
Orientering fra rådmannen - Status kommunesammenslåingsprosessen
Budsjett 2020 - kontrollarbeidet i nye Steinkjer kommune
Oppfølging av kontrollutvalgets saker
Evaluering av kontrollutvalgets virksomhet i valgperioden

2018
Dato
13.02.18

13.03.18

24.05.18

28.08.18

Sak
01/18
02/18
03/18
04/18
05/18
06/18
07/18
08/18
09/18
10/18
11/18
12/18
13/18
14/18
15/18
16/18
17/18
18/18
19/18
20/18
21/18
22/18

29.10.18

23/18
24/18
25/18
26/18
27/18
28/18
29/18
30/18
31/18

Verran
Tittel
Referatsaker
Kontrollutvalgets årsrapport 2017
Oppfølging av saker
Oppsummering av besøk ved kommunal enhet - Sosialtjenesten (den
kommunale delen av NAV)
Orientering fra revisor
NR. Brev vedrørende mangler i den økonomiske internkontrollen
Referatsaker til 13.3.2018
Skatteoppkreverfunksjonen 2017
Orientering fra rådmannen - Personvernforordningen
Reglement for kontrollutvalget i Nye Steinkjer kommune
Besøk ved kommunal enhet 2018 - planlegging
Referatsaker 24.5.2018
Orientering fra revisor i møte 24.5.2018
Verran kommunes årsregnskap og årsberetning 2017 - Kontrollutvalgets
uttalelse
Forum for kontroll og tilsyn - Medlemsskap
Referatsaker 28.8.2018
Henvendelse til kontrollutvalget vedrørende Rådet for funksjonshemmede
Henvendelse til kontrollutvalget vedrørende Jekta AS og Nærbutikken på
Verrastranda
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
Besøk ved kommunal enhet - Verran helsetun
Referatsaker 29.10.2018
Besøk ved Verran Helsetun
Kontrollutvalgets årsplan 2019
Henvendelse til kontrollutvalget vedr. fallviltordningen og skadefellingslag Orientering fra administrasjonen
Jekta AS og Nærbutikken på Verrastranda - prosjektplan
Regnskapsrevisors egenvurdering av uavhengighet
Revisjonsstrategi 2018

2017
Dato
23/1

27/3 med
besøk

24/5

16/8
16/8
25/9

27/11
med
besøk

Sak
001/17

Verran
Tittel
Orientering fra revisjonen – statusrapport

002/17
003/17
004/17
005/17

Kontrollutvalgets årsplan/møteplan for 2017
Kontrollutvalgets årsrapport for 2016 til kommunestyret
Besøk i kommunal avdeling/institusjon
Referatsaker

006/17
007/17

013/17
014/17
015/17
016/17
017/17
018/17
019/17

Orientering fra ordføreren - kommunesammenslåing
Undersøkelse – Kommunens eierstyring ved ansettelse av daglig leder i
Jekta AS
Skatteoppkreverfunksjonen 2016
Referatsak
Kontrollutvalgets uttalelse – Verran kommunes årsregnskap for 2016
Henvendelse fra publikum – ev. sak for kontrollutvalget
Felles møte med kontrollutvalget i Steinkjer
Innstilling til fellesnemnda på valg av revisor – sammenslåing av Steinkjer
og Verran kommuner
Referatsak
Henvendelse fra innbygger – ev. sak for kontrollutvalget Utsatt sak
Henvendelse fra innbyggere – ev. sak for kontrollutvalget
Forslag til driftsbudsjett for kontroll og tilsyn 2018
Oppdragsansvarlige revisorers uavhengighetsvurderinger
Revisjonsstrategi 2017
Kontrollutvalgets årsplan/møteplan for 2018

020/17
021/17
022/17

Innstilling på valg av revisor
Orientering fra revisjonen – statusrapport
Besøk i kommunal avdeling/institusjon - oppsummering

008/17
009/17
010/17
011/17
012/17

2016
Dato
11/1

7/3

23/5

4/8

5/9

20/10

2015
Dato
5/11

Verran
Sak
16/001
16/002
16/003
16/004
16/005

16/014
16/015
16/016
16/017
16/018
16/019

Tittel
Kontrollutvalgets årsrapport for 2015 til kommunestyret
Oppfølging av saker fra kontrollutvalget
Orientering fra revisjonen
Skatteoppkreverfunksjonen
Orientering fra revisjonen – rapport etter intern kontroll på likvidområdet og
innkjøpsområdet
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
Plan for forvaltningsrevisjon 2016 –2019
Plan for selskapskontroll 2016 - 2019
Orientering fra administrasjonen - barnevernstjenesten
Tilleggssak
Jekta AS – gjennomgang
Referatsaker
Barnevernstjenesten – gransking
Forslag til driftsbudsjett for kontroll og tilsyn 2017
Oppdragsansvarlige revisorers uavhengighetsvurderinger
Revisjonsstrategi 2016
Oppsigelser i barnevernstjenesten – rapport

Verran
Sak
023/15
024/15
025/15
026/15
027/15

Etter kommunevalget september 2015
Tittel
Kontrollutvalgets årsplan/møteplan for 2016
Erfaringsoverføring – notat fra forrige kontrollutvalg
Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 – oppstart
Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2016-2019 – oppstart
Revisjonsstrategi

16/006
16/007
16/008
16/009
16/010
16/011
16/012
16/013

OVERSIKT OVER SAKER I STEINKJER KONTROLLUTVALG 2015-2019

2019
Dato
18/1

13/2

SAK
01/19
02/19
03/19
04/19
05/19
06/19
08/19
09/19
07/19

1/3

10/19

14/3

11/19

20/3

12/19
13/19
14/19
15/19
16/19

2/5

17/19
18/19
19/19
20/19

19/6

21/19
22/19
23/19
24/19

20/9

25/19
26/19
27/19
28/19
29/19
30/19
31/19
32/19
33/19
34/19

STEINKJER
TITTEL
Referatsaker 18.01.2019
Henvendelse til kontrollutvalget - Tilskudd til private barnehager
Selskapskontroll Steinkjerhallen AS
Kontrollutvalgets årsrapport 2018
Valg av revisor nye Steinkjer kommune
Sekretariat for kontrollutvalget i nye Steinkjer kommune
Referatsaker 13.02.2019
Orientering fra regnskapsrevisor
Forvaltningsrevisjon Steinkjerbygg KF, Steinkjerbygg AS og
datterselskap
Forvaltningsrevisjon Steinkjerbygg KF, Steinkjerbygg AS og
datterselskap
Forvaltningsrevisjon Steinkjerbygg KF, Steinkjerbygg AS og
datterselskap
Referatsaker 20.03.2019
Skatteoppkreverfunksjonen 2018
Referatsaker 02.05.2019
Orientering fra regnskapsrevisor - årsoppgjørsrevisjon 2018
Steinkjer kommuneskoger Ogndalsbruket årsregnskap og årsberetning
2018 - kontrollutvalgets uttalelse
Steinkjerbygg KF årsregnskap og årsberetning 2018 - kontrollutvalgets
uttalelse
Steinkjer kommune årsregnskap og årsberetning 2018 kontrollutvalgets uttalelse
Planlegging av besøk ved Inn-Trøndelag helse- og beredskapshus og
ved Steinkjer skole
Forvaltningsrevisjon Boligtildeling - Igangsetting
Eventuelt
Forum for kontroll og tilsyn - Konferanse 4.-5. juni i Kristiansand
Besøk ved Inn-Trøndelag Helse- og beredskapshus
Orientering fra sekretær - Steinkjerbygg KF
Referatsaker 19.06.2019
Henvendelse til kontrollutvalget vedrørende arbeidsavtaler og
fortrinnsrett for deltidsansatte
Eventuelt
Besøk ved Steinkjer skole 20. september 2019
Orientering fra sekretær - Steinkjerbygg KF - Utsatt sak
Referatsaker 20.09.2019
Oppdragansvarlig regnskapsrevisors egenvurdering av uavhengighet
Oppfølging av forvaltningsrevisjon - Ernæring i omsorgstjenesten
Orientering fra rådmannen - Kommunens bruk av deltid,
deltidsansattes fortrinnsrett og arbeidsavtaler
Orientering fra rådmannen - Tilskudd til private barnehager
Budsjett 2020 - kontrollarbeidet i nye Steinkjer kommune
Oppfølging av kontrollutvalgets saker - Status pr august 2019
Evaluering av kontrollutvalgets virksomhet i valgperioden

2018
Dato
31/1

8/3

3/5

SAK
01/18
02/18
03/18
04/18
Besøk
05/18
06/18
07/18
08/18
09/18
10/18
11/18
12/18
13/18
14/18
15/18
16/18

18/6

17/8
5/9

17/10

16/11

17/18
18/18
19/18
20/18
21/18
22/18
23/18
24/18
25/18
2618
27/18
28/18
29/18
30/18
31/18
32/18
33/18
34/18
35/18

36/18
37/18
38/18

STEINKJER
TITTEL
Kontrollutvalgets årsrapport 2017
Oppfølging av saker fra kontrollutvalget
Besøk i kommunal avdeling - Rustjenesten
Plan for selskapskontroll 2016-2019 – endret prioritering
Referatsaker
Oppsummering etter besøk i rustjenesten 31.1.2018
Orientering fra rådmannen
Skatteoppkreverfunksjonen 2017
Reglement for kontrollutvalget i Nye Steinkjer kommune
Plan for selskapskontroll 2016-2019 - endret prioritering - Utsatt
sak
Orientering fra revisor
Orientering fra revisor 3. mai 2018
Referatsaker møte 3. mai 2018
Steinkjerbygg KF Årsregnskap og årsberetning Kontrollutvalgets uttalelse
Steinkjer kommuneskoger og Ogndalsbruket KF årsregnskap og
årsberetning - Kontrollutvalgets uttalelse
Steinkjer kommunes årsregnskap og årsberetning 2017 Kontrollutvalgets uttalelse
Vurdering av selskapskontroll og forvaltningsrevisjon
Referatsak 18.6.2018
Orientering fra rådmannen - personalforordningen
Skatteoppkreverfunksjonene - orientering fra rådmannen
Orientering fra regnskapsrevisor - revisjonsnotat
Forvaltningsrevisjon Boligtildeling - Prosjektplan
Steinkjerbygg KF
Referatsaker 17.8.2018
Forvaltningsrevisjon Steinkjerbygg KF - Prosjektplan
Referatsaker møte 5.9.2018
Orientering fra rådmannen - rustjenesten
Regnskapsrevisors egenvurdering av uavhengighet
Revisjonsstrategi 2018
Selskapskontroll Steinkjerhallen AS - orientering fra revisor
Budsjett kontroll og tilsyn 2019
Referatsaker
Orientering fra administrasjonen – elevenes psykososiale miljø
Oppfølging av kontrollutvalgets saker
Innspill til årsplan med møteplan 2019
Eventuelt
(Orientering fra rådmannen – ressurskrevende brukere)
Referatsaker 16.11.2018
Forvaltningsrevisjon - Ernæring i omsorgstjenesten
Kontrollutvalgets årsplan 2019

2017
Dato
16/2

8/3

SAK
01/17
02/17
Besøk
03/17
04/17
05/17

28/4

06/17
07/17
08/17
09/17
10/17
11/17

16/8

12/17

6/9

13/17
14/17
15/17
16/17
17/17
18/17

1/11

29/11

19/17
20/17
21/17
22/17
23/17
24/17
25/17

STEINKJER
TITTEL
Orientering fra revisjonen - statusrapport
Kontrollutvalgets årsrapport for 2016 til kommunestyret
Besøk ved kommunal avdeling - oppfølging
Orientering fra administrasjonen – forholdet mellom NAV og
Steinkjerbygg
Forvaltningsrevisjonsrapport
Elevenes psykosisiale miljø
Skatteoppkreverfunksjonen 2016
Referatsaker
Referatsaker
Kontrollutvalgets uttalelse – Årsregnskap for Steinkjer kommuneskoger Ogndalsbruket KF 2016
Kontrollutvalgets uttalelse – Steinkjer kommunes årsregnskap for
2016
Kontrollutvalgets uttalelse – Årsregnskap for Steinkjerbygg KF
2016
Innstilling til fellesnemnda på valg av revisor (kommunesammenslåing)
Referatsak
Forslag til driftsbudsjett for kontroll og tilsyn 2018
Oppdragsansvarlige revisorers uavhengighetsvurderinger
Revisjonsstrategi 2017
Orientering far administrasjonen – virksomheten i Steinkjerbygg KF
Orientering fra administrasjonen – kommunens praksis ved bygging
i strandsonen
Forvaltningsrevisjon – innspill til prosjektplan
Besøk ved kommunal avdeling/institusjon i 2018
Referatsaker
Forvaltningsrevisjon
Ernæring i omsorgtjenesten - prosjektplan
Innstilling på valg av revisor
Orientering fra revisjonen - statusrapport
Kontrollutvalgets årsplan/møteplan for 2018

2016
Dato
27/1

17/3

9/5

10/6

7/9

3/11

SAK
01/16
02/16
03/16
04/16
05/16
06/16
07/16
08/16
09/16
10/16
Besøk
11/16
12/16
13/16
14/16
15/16
16/16
17/16
18/16
19/16
20/16
21/16
22/16
23/16
24/16
25/16
26/16
27/16
28/16
29/16
30/16
31/16
32/16

16/12

33/16
34/16
35/16
36/16

STEINKJER
TITTEL
Referatsak
Kontrollutvalgets årsrapport for 2014 til kommunestyret
Oppfølging av saker fra konrollutvalget
Besøk ved kommunal avdeling/institusjon
Rapport etter intern kvalitetskontroll av KomRev Trøndelag IKS
Orientering fra revisjonen - statusrapport
Orientering fra revisjonen – rapporter etter intern kontroll på
likvidområdet og innkjøpsområdet
Referatsak
Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019
Skatteoppkreverfunksjonen 2015
Kontrollutvalgets uttalelse – Årsregnskap 2015 for Steinkjer
kommuneskoger Ogndalsbruket KF
Kontrollutvalgets uttalelse – Steinkjer kommunes årsregnskap for 2015
Orientering fra administrasjonen - Flyktningetjenesten
Referatsaker
Henvendelse fra innbygger – ev. sak for kontrollutvalget
Referatsaker
Orientering fra administrasjonen
Plan for selskapskontroll 2016-2019
Forvaltningsrevisjon - prosjektplan
Referatsaker
Orientering fra administrasjonen - varslingsrutiner
Forslag til driftsbudsjett for kontroll og tilsyn 2017
NOU 2016:4 Ny kommunelov – intern høring i FKT
Oppdragsansvarlige revisorers uavhengighetsvurderinger
Revisjonsstrategi 2016
Orientering fra administrasjonen - varslingsrutiner
Orientering fra administrasjonen – forholdet til ansattes private foretak
Orientering fra administrasjonen – kvalitetssikring ved sykeheimene
Orientering fra administrasjonen – kvalitetssikring i bygge- og
eiendomssaker
Referatsak
Kontrollutvalgets årsplan for 2017
Orientering fra sekretæren – oppfølging av tidl. sak om
fysioterapihjemler
Orientering fra revisjonen - statusrapport
Orientering fra administrasjonen – kvalitetssikring ved sykeheimene
Orientering fra administrasjonen – kvalitetssikring i bygge- og
eiendomssaker
Besøk ved kommunal avdeling/institusjon i 2017

Etter kommunevalget i september 2015
2015
STEINKJER
Dato
SAK
TITTEL

9/12

23/15
24/15
25/15
26/15
27/15
28/15

Kontrollutvalgets årsplan/møteplan for 2016
Erfaringsoverføring – notat fra forrige kontrollutvalg
Oppdragsansvarlige revisorers uavhengighetsvurderinger
Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 oppstart
Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2016-2019 – oppstart
Revisjonsstrategi

"Evaluering av kontrollutvalgets virksomhet i valgperioden"
(Verran sak 22/19, Steinkjer sak 34/19)

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

Kontrollutvalgets årsplan 2020
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i nye Steinkjer kommune

Møtedato
08.11.2019

Saknr
02/19

Saksbehandler Liv Tronstad
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
19/241 - 2
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
1. Kontrollutvalget slutter seg til årsplan 2020 for kontrollutvalget.
2. Kontrollutvalget ønsker at det i 2020 tilrettelegges for besøk ved
· …
· …

Vedlegg
Kontrollutvalgets årsplan 2020
Steinkjer kommunes organisering 2020
Besøk i kommunale avdelinger Verran og Steinkjer 2009-2019
Reglement for kontrollutvalget i Steinkjer
Saksutredning
Kontrollutvalget skal årlig utarbeide en plan (årsplan) for sitt arbeid.
Utkast til årsplan som er utarbeidet redegjør for kontrollutvalgets formelle grunnlag og lister
opp de faste oppgavene knytte til kontrollarbeidet, inkl. regnskapsrevisjon,
forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll samt at den viser et utkast til møteplan.
Møteplanen viser hvilke faste saker som skal behandles i kontrollutvalget til ulike tider av
året. I tillegg kommer det saker fortløpende som kontrollutvalget får oversendt fra
kommunestyret eller fra revisor, tar opp på eget initiativ og saker kontrollutvalget tar opp på
grunnlag av henvendelser utenfra.
Det er lagt opp til 7 møter i 2020, men kontrollutvalget har mulighet til å avholde flere møter
ved spesielle behov.
Når det gjelder forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll skal kontrollutvalget utarbeide to
planer basert på vesentlighet og risikovurderinger. Planene skal vedtas av kommunestyret
innen utgangen av 2020. Det er lagt opp til at dette arbeidet blir prioritert av kontrollutvalget
1. halvår. Det er allerede skissert et ekstra møte i februar dersom planarbeidet har behov for
det.
Når revisor har avlagt revisjonsberetning(er) (frist 15. april) skal kontrollutvalget avgi uttalelse
til kommunens årsregnskap(er) 2019 (Verran og Steinkjer) og kommunale foretaks
årsregnskap før formannskapet avgir innstilling til kommunestyret. Dette møtet må avvikles i
slutten på april eller starten av mai.
I møteplanen er det lagt opp til to virksomhetsbesøk, og kontrollutvalget må selv prioritere
hva de vil besøke. Nye Steinkjer er en stor kommune, med mange ulike virksomheter. En
oversikt over kommunens organisering samt en oversikt over hva kontrollutvalgene i Verran
og Steinkjer har gjennomført av besøk i perioden 2009-2019 er vedlagt.
Årlig skal kontrollutvalget utarbeide forslag til budsjett for kontrollarbeidet. I henhold til

kommunale prosesser må dette skje senest september hvert år.
Budsjett for kontrollarbeidet i nye Steinkjer 2020 ble behandlet i kontrollutvalget i Verran og
Steinkjer i september i år med innstilling til kommunestyret om en ramme på kr 2.179.000 til
dekning av kjøp av revisjonstjenester, sekretariatstjenester og kontrollutvalgets egen drift.
I henhold til budsjettforslaget har kontrollutvalgets medlemmer mulighet til å delta på lokale
og nasjonale kurs og konferanser. Pr i dag er en kjent med to nasjonal og en lokal
konferanse i 2020 der kontrollutvalgene er målgruppen. Kontrollutvalget kan også vurdere
om det vil være aktuelt med en studietur som et ledd i opplæringen.

Kontrollutvalgssekretariatets vurdering
Årsplan med møteplan som er utarbeidet for 2020 redegjør for kontrollutvalgets formelle
grunnlag og lister opp de faste oppgavene knytte til kontrollarbeidet, inkl. regnskapsrevisjon,
forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll.
I tillegg kommer saker kontrollutvalget får oversendt fra kommunestyret eller fra revisor, tar
opp på eget initiativ og saker kontrollutvalget tar opp på grunnlag av henvendelser utenfra.
Møteplanen viser møtedatoer og hvilke faste saker som skal behandles i kontrollutvalget til
ulike tider av året.
Kontrollutvalget må selv prioritere hvilke virksomheter som skal besøkes, og utvalgets
deltagelse på kurs og konferanser.
Årsplan med møteplan skal ikke vedtas av kommunestyret, men kan sendes kommunestyret
til orientering dersom kontrollutvalget ønsker det.

Årsplan 20XX
Kontrollutvalget

Årsplan
20XX
XXX kommune
ÅRSPLAN 2020
Kontrollutvalget
Steinkjer kommune

Kontrollutvalgets lovpålagte oppgaver1
Kontrollutvalget skal føre løpende kontroll på vegne av kommunestyret. Kontrollutvalget skal påse at:
a) kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte
b) det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med gjeldende
bestemmelser og vedtak
c) det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet, og av
selskaper kommunen eller fylkeskommunen har eierinteresser i
d) det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens eierinteresser i
selskaper mv. (eierskapskontroll)
e) vedtak som kommunestyret eller fylkestinget treffer ved behandlingen av revisjonsrapporter, blir
fulgt opp.

Regnskapsrevisjon
Utvalget skal påse at kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte, at
regnskapsrevisjonen blir utført i samsvar med lov, forskrift og kontrollutvalgets instrukser og avtaler med
revisor, og at regnskapsrevisjonen blir utført av revisorer som oppfyller kravene som blir stilt i lovverket.

Forvaltningsrevisjon
Kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres forvaltningsrevisjon av kommunens administrasjon
av selskapene som kommunen har eierinteresser i. Kontrollutvalget skal lage en plan
gjennomføringen av forvaltningsrevisjoner. Planen skal være basert på risikovesentlighetsvurderinger. Planen vedtas av kommunestyret. Utvalget skal også se til
administrasjonen setter i verk vedtak som er gitt av kommunestyret etter forvaltningsrevisjoner.

og
for
og
at

Eierskapskontroll
Kontrollutvalget skal føre kontroll med forvaltningen av kommunens eierskap gjennom eierskapskontroller. Kontrollutvalget skal lage en plan for gjennomføring av eierskapskontrollene, planen skal
baseres på risiko- og vesentlighetsvurderinger. Planen vedtas av kommunestyret. Kontrollutvalget skal
rapportere om resultatene av kontrollene til kommunestyret. Utvalget skal også se til at administrasjonen
setter i verk vedtak som er gitt av kommunestyret etter forvaltningsrevisjoner.

Budsjett for kontrollarbeidet
Utvalget setter opp forslag til årsbudsjett for revisjon, sekretariatet og kontrollutvalgets egen drift og
sender dette til kommunestyret med anbefaling om vedtak.

Rapportering til kommunestyret
Kontrollutvalget skal rapportere om resultatene av sitt arbeid til kommunestyret.

Uttalelse om årsregnskapet
Kontrollutvalget skal uttale seg om kommunens og foretakenes årsregnskap og årsberetning. Gjelder
gamle Verran, gamle Steinkjer samt to foretak.

Annet
Kontrollutvalget kan foreta undersøkelser som det mener er nødvendig.

1

Se kommuneloven § 23-2 og forskrift om kontrollutvalg og revisjon for en fullstendig oversikt over
kontrollutvalgets ansvar og myndighet.

Andre oppgaver
Kontakten med kommunestyret
Kontrollutvalget bør arbeide for å få en best mulig kommunikasjon med kommunestyret, både gjennom
sakene utvalget oversender og ved orienteringer om utvalgets virksomhet.

Virksomhetsesøk
For å ha god kjennskap til og kunne føre tilsyn med kommunens virksomhet, besøker kontrollutvalget
kommunens virksomheter og selskaper der kommunen har eierinteresser. Det er opp til utvalget å
bestemme hvor ofte det ønsker å gjennomføre slike besøk.

Henvendelser fra publikum
Alle skriftlige henvendelser som kommer inn til sekretariatet blir lagt fram for kontrollutvalget, som tar
stilling til om utvalget vil behandle saken og hvordan den skal følges opp.

Oppfølging av saker
Kontrollutvalget følger opp politiske vedtak som angår utvalgets arbeid. Sekretariatet legger fram status
for vedtak minst én gang per år.

Utvalgets faglige oppdatering
Medlemmene i kontrollutvalget får tilbud om å delta på faglige samlinger.

Spesielle utfordringer og prioriteringer
2020 er kommunens første driftsår. Kontrollutvalget bør bli orientert om sammenslåingsprosessen har
fanget opp viktige og kritiske forhold som berører innbyggere og ansatte, og hvordan driften av den nye
kommunen fungerer.

Møteplan for kontrollutvalget
Kontrollutvalgets møteplan
2020
Referatsaker
KUs årsplan 2021
Oppfølging av KUs saker
Skatteoppkreverfunksjonen
Orientering fra revisor
(om kommunen, foretak)
Uttalelse til kommunale foretaks
årsregnskap/årsberetning 2019
Orientering fra adm. i
kommunale foretak Årsoppgjøret
Uttalelse til Verran kommunens
årsregnskap/årsberetning 2019
Uttalelse til Steinkjer
kommunens
årsregnskap/årsberetning 2019
Orientering fra adm.Årsoppgjøret
Orientering fra adm. etter
bestilling fra KU på utvalgte
tema (gjennom året)
Saker/henvendelser som
kommer til KU (fortløpende)
Planarbeid
Forvaltningsrevisjon og
Eierskapskontroll
Forvaltningsrev. /
Eierskapskontroll (bestilling
/prosjektplan/rapporter/
oppfølging)
Revisjonsstrategi 2020
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors uavhengighet
Budsjett for kontrollarbeidet
2020 (detaljbudsjett dersom det
er gjort enderinger i forslaget)
Budsjett for kontroll og tilsyn
2021 (rammebudsjett)
Besøk/befaring ved kommunal
virksomhet/enhet
Faglig oppdatering
Opplæring KU nye Steinkjer

17.
jan

(28).
feb

27.
mar

X

(X)

X

Eksterne kurs/konferanser
Konsek-dag
NKRF Kus-konferanse 29.30.jan
FKT årskonferanse 3.-4. juni
Studietur

jan

apr

4.
mai

12.
jun

X

X

aug

4.
sep

30.
okt

X

X

nov

4.
des

X
X

X
X
X

X

X

X
X
X
X
X

X

(X)

X

X

(X)

X

X

X
X
X
X
X
X

X

(X)
feb

mar

apr

mai

jun

aug

sep

okt

nov

X
X

Det blir møte 28. februar dersom det er behov for det ifm planarbeidet

X

des

Politisk organisering

Administrativ organisering
Rådmann
Torunn Austheim
kommunedirektør

Stab

Teknisk

Svein Åge Trøbakk

Gunvor Aursjø

assisterende kommunedirektør

Plan og utvikling

fagstaber

IKT og digitalisering

Per Morten Bjørgum

Vidar Holm

plansjef

IKT-sjef

Økonomi

Personal og
organisasjonsutvikling

Øystein Larsen

Ann-Karin Vang

økonomisjef

personalsjef

Informasjon og
dokumentsenter
Kari Aarnes
kontorsjef

Helse
Anita Ulstad

Kultur
Leif Terje Nilsen

Oppvekst
Kenneth Arntzen

etater

Organisasjonskart oppvekst

Organisasjonskart helse

Hva brukes pengene i kommunene til?
• I 2018 brukte kommunene 454
milliarder kroner
• Figuren viser landsgjennomsnittet

KOMMUNEN
Barnehage
12 %

Grunnskoleopplæri
ng…

Administrasjon
og styring
6%
Annet
2%
Øvrige
tjenesteområder
9%

Kultur
4%

Kilde: KS

Vann, avløp,
renov./avfall
5%
Barnevern
Sosialtjenester
3%
5%

Helse og omsorg
29 %

Eiendomsforvaltn
ing
7%

Kommunens økonomiske årshjul

Besøk i kommunale avdelinger/institusjoner 2009-2019:
Verran:

11.03.2009:
05.06.2009:
25.09.2009:
18.05.2011:
07.01.2013:
24.02.2014:
02.03.2015:
07.09.2015:
27.03.2017:
27.11.2017:
28.10.2018:

Barnevernet
Verran helsetun
Malm skole
Rådmannens stab
Jekta AS
Enhet for samfunnsutvikling
Verran sykeheim
Verran sykeheim (oppfølgingsvitjing)
Flyktningtjenesten/Voksenopplæringen
Sosialtjenesten (den kommunale delen av NAV)
Helsetunet (tidligere Verran sykeheim)

Steinkjer:

02.12.2009:

Strandvegen boliger
Skjeftejordet bofellesskap
Kommunaltekniske tjenester
Steinkjer ungdomsskole
Egge ungdomsskole
Distriktsmedisinsk senter Inn-Trøndelag
Ecopro AS
Avlastningsboligen for barn og unge
Stod sykeheim
Flyktningetjenesten
Sosialtjenesten (den kommunale delen av NAV)
Rustjenesten
Inn-Trøndelag Helse- og beredskapshus
Steinkjer skole

07.12.2010:
12.12.2011:
06.03.2012:
27.11.2012:
05.03.2013:
25.03.2014:
14.10.2014:
17.03.2016:
16.02.2017:
31.01.2018:
19.06.2019:
20.09.2019

Reglement for kontrollutvalget i Steinkjer
1. VALG OG SAMMENSETNING
Kontrollutvalget skal ha 5 medlemmer.
Kommunestyret velger i konstituerende møte leder, nestleder, medlemmer og varamedlemmer.
Tre av utvalgets medlemmer skal velges blant kommunestyrets faste medlemmer. Leder av
kontrollutvalget skal være fast medlem av kommunestyret.
Utelukket fra valg er ordfører, varaordfører, medlem og varamedlem av formannskap, medlem og
varamedlem av kommunal nemnd/utvalg med beslutningsmyndighet, ansatte i kommunen, 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 eller
personer som har en ledende stilling, eller som er medlem eller varamedlem av styret i et
interkommunalt politisk råd eller et kommunalt oppgavefellesskap.
jfr kommunelovens § 23-1.
2. UTVALGETS MØTER
Kontrollutvalget behandler sine saker og treffer sine vedtak i møte.
2.1 Lederen setter opp sakliste til kontrollutvalgets møter og kaller sammen til møter iht møteplan
eller når det er påkrevd. En tredjedel av utvalgets medlemmer kan kreve at lederen kaller sammen til
møte til behandling av bestemt angitte saker.
2.2 Innkalling til møte skjer normalt skriftlig med minst 6 virkedagers varsel. Sammen med
innkallingen sendes sakliste og saksdokumenter.
2.3 Utvalgets leder er møteleder. Ved forfall fungerer nestleder som møteleder. Har både leder og
nestleder forfall, velges møteleder blant utvalgets medlemmer.
2.4 Ordføreren har møterett, og skal ha tilsendt innkalling og saksliste.
Revisor har møterett, og skal ha tilsendt innkalling og saksliste. Revisor har rett til å uttale seg, og kan
forlange sine uttalelser protokollert.
Rådmannen møter etter innkalling, og skal ha tilsendt innkalling og saksliste, med unntak av enkelte
saker som er unntatt offentlighet.
2.5 Utvalget er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene deltar i forhandlingene og
avgjørelsene. Vedtak fattes med flertall av de stemmer som ble avgitt.
2.6 Det skal føres møtebok over utvalgets forhandlinger. Utskrift sendes utvalgets medlemmer,
ordfører, rådmannen og revisor.
2.7 Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører. Dersom det treffes avgjørelse om at et møte skal
holdes for lukkede dører, skal avgjørelsen føres i møteboken og hjemmelen for avgjørelsen skal
framgå.

2.8 Om inhabilitet for utvalgets medlemmer og om fritak for å delta i behandlingen av en sak, gjelder
bestemmelsene i kommunelovens §§ 11-10, 11-11 og forvaltningslovens kap II.
Avgjørelsen om at et medlem av organet er inhabilt skal føres i møteboken og hjemmelen for
avgjørelsen skal framgå.
2.9 KonSek Trøndelag IKS sørger for saksutredning og sekretariatsbistand for kontrollutvalget.
3. KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER
Kontrollutvalgets oppgaver er regulert gjennom kommuneloven, kap 23, § 23-1 til § 23-6, og forskrift
om kontrollutvalg.
3.1 Kontrollutvalgets oppgaver ved regnskapsrevisjon
Regnskapsrevisjon
Kontrollutvalget skal påse at kommunens årsregnskap og kommunale foretaks årsregnskap blir
revidert på en betryggende måte, herunder holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet og
påse at dette foregår i samsvar med de bestemmelser som følger av lov og forskrift, god kommunal
revisjonsskikk og kontrollutvalgets instrukser, eller avtaler med revisor.
Uttalelse om årsregnskapet
Kontrollutvalget skal avgi uttalelse om årsregnskapet. Uttalelsen avgis til kommunestyret. Kopi av
uttalelsen skal være formannskapet i hende tidsnok til at det kan tas hensyn til den før dette organet
avgir innstilling om årsregnskapet til kommunestyret.
Oppfølging av revisjonsmerknader
Når revisor påpeker forhold i årsregnskapet, skal kontrollutvalget påse at dette blir fulgt opp.
Kontrollutvalget skal gi rapport til kommunestyret om hvordan kommunestyrets merknader er blitt
fulgt opp.
3.2 Kontrollutvalgets oppgaver ved forvaltningsrevisjon
Forvaltningsrevisjon
Kontrollutvalget skal påse at kommunens virksomhet årlig blir gjenstand for forvaltningsrevisjon.
Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon
Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at
kommunestyret er konstituert, utarbeide en plan som viser på hvilke områder det skal gjennomføres
forvaltningsrevisjoner. Planen skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens
virksomhet og virksomheten i kommunens selskaper. Hensikten med risiko- og
vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for forvaltningsrevisjon.
Planen skal vedtas av kommunestyret. Kontrollutvalget kan gjøre endringer i planen.
Rapporter om forvaltningsrevisjon
Kontrollutvalget avgir rapport til kommunestyret om hvilke forvaltningsrevisjoner som er
gjennomført og om resultatene av disse.
Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporter
Kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets vedtak i tilknytning til behandlingen av rapporter om
forvaltningsrevisjon følges opp.

Kontrollutvalget skal gi rapport til kommunestyret om hvordan kommunestyrets merknader til
rapport om forvaltningsrevisjon er blitt fulgt opp. Det skal også rapporteres om tidligere saker som
etter utvalgets mening ikke er blitt fulgt opp på en tilfredsstillende måte.
3.3 Kontrollutvalgets oppgaver v/eierskapskontroll
Eierskapskontroll
Kontrollutvalget skal kontrollere om den som utøver kommunens eierinteresser, gjør dette i samsvar
med lover og forskrifter, kommunestyrets vedtak og anerkjente prinsipper for eierstyring.
Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at
kommunestyret er konstituert, utarbeide en plan for hvilke eierskapskontroller som skal
gjennomføres. Planen skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens eierskap.
Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for
eierskapskontroll.
Planen skal vedtas av kommunestyret. Kontrollutvalget kan selv gjøre endringer i planen.
Kontrollutvalget avgjør selv hvem som på dets vegne skal gjennomføre eierskapskontroll.
Eierskapskontrollen kan omfatte forvaltningsrevisjon.
Rapportering om eierskapskontrollen
Med utgangspunkt i planen for gjennomføring av eierskapskontroll skal kontrollutvalget avgi rapport
til kommunestyret om hvilke kontroller som er gjennomført samt om resultatene av disse.
3.4 Annet
Kontrollutvalget er direkte underordnet kommunestyret, og utøver kontroll og tilsyn på vegne av
dette. Kommunestyret kan gi generelle eller spesielle instrukser for kontrollutvalgets virksomhet.
Kontrollutvalget kan i prinsippet ta opp et hvert forhold ved kommunens virksomhet så lenge det kan
defineres som kontroll eller tilsyn.
Det ligger ikke til kontrollutvalget å vurdere den politiske hensiktsmessigheten av de vedtak som er
truffet av politiske organer eller administrasjonen, med hjemmel i delegert myndighet.
Når det gjelder henvendelser fra andre enn kommunestyret eller revisjonen, må kontrollutvalget selv
vurdere om saken hører under utvalgets kompetanseområde og om det vil prioritere saken.
4. KONTROLLUTVALGETS BUDSJETT
Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet herunder
kontrollutvalgets egen aktivitet, kjøp av sekretariatstjenester og kjøp av revisjonstjenester i
kommunen.
Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge
formannskapets innstilling til kommunestyret.

5. INNHENTING AV OPPLYSNINGER
Kontrollutvalget kan kreve at kommunen legger fram enhver opplysning, redegjørelse eller
dokument som utvalget finner nødvendig for å utføre sine oppgaver. Kontrollutvalget kan også foreta
undersøkelser som det mener er nødvendige. Taushetsplikt er ikke til hinder for å gjennomføre
kontrolltiltak etter dette leddet.
6. TAUSHETSPLIKT – OFFENTLIGHET
For kontrollutvalgets medlemmer og dets sekretariat gjelder forvaltningslovens alminnelige
bestemmelser om taushetsplikt, jfr. forvaltningsloven § 13 mv, og har plikt til å bevare taushet om
taushetsbelagt informasjon som blir gitt/behandlet i utvalgets møter.

Referatsaker 08.11.2019
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i nye Steinkjer kommune

Møtedato
08.11.2019

Saknr
03/19

Saksbehandler Liv Tronstad
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
19/250 - 1
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Referatsakene tas til orientering.

Vedlegg
Budsjett 2020 - kontrollarbeidet i nye Steinkjer kommune
Rådmannen kan kreve å få ta stilling til besøk
Ulovlig å nekte folkevalgte kontakt med ansatte
Kan folkevalgte tvinges til å ta verv
Saksutredning
Følgende referatsaker vil bli presentert i møtet:
1. Budsjett 2020 - kontrollarbeidet i nye Steinkjer kommune
2. (Likelydende sak fra Verran og Steinkjer kontrollutvalg hhv sak 20/19 og sak 32/19)
3. Rådmannen kan kreve å få ta stilling til besøk
4. Ulovlig å nekte folkevalgte kontakt med ansatte
5. Kan folkevalgte tvinges til å ta verv?
6. Samling for kontrollutvalg 20. november 2019 i Trondheim
http://www.konsek.no/samling-for-kontrollutvalg-2019/
7. NKRF kontrollutvalgskonferanse 2020
https://www.nkrf.no/kurs/nkrfs-kontrollutvalgskonferanse-2020
8.

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

Møtedato
23.09.2019

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.

Behandling:
Sekretær informerte om at kontrollutvalget i Steinkjer behandlet tilsvarende sak i møte 20/919, vedtatt som innstilt.
Innstillingen enstemmig vedtatt

Vedtak:
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

10800

Ledergodtgjørelse

Steinkjer
2019

Verran
2019

Samlet
2019

70.000

7.000

Beløp nye
Steinkjer
2020
77.000
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

Rådmannen kan kreve å få ta stilling til besøk
Kommunal Rapport 02.09.2019

Utgangspunktet må være at det er ledelsen ved den enkelte barnehage som sier ja eller nei
til besøk fra utenforstående, men rådmannen kan kreve å få ta stilling til saken, mener Jan
Fridthjof Bernt.
Juridisk sett står ikke folkevalgte i noen særstilling når de vil besøke en kommunal
institusjon, men det er klart at her forventer man at forholdene legges til rette for slike besøk.
SPØRSMÅL: Noen politikere ville besøke en barnehage, men ble stående utenfor og vente
fordi de ikke hadde fått tillatelse fra rådmann ved kommunaldirektøren til et slikt besøk. Den
aktuelle virksomhetslederen hadde ikke myndighet til å gi tillatelse. Etter en halvtime fikk
politikerne tillatelse fra direktøren for oppvekst og slapp inn i barnehagen.
I hvilken grad har rådmannen rett til å avgjøre hvem som skal få komme på besøk på en
kommunal arbeidsplass, og i hvilken grad kan rådmannen avgjøre hvem som skal ha
myndighet til å tillate slike besøk? Dette griper jo også inn i de ansatte og de besøkendes
ytringsfrihet – retten til å motta og gi informasjon. Rådmannen begrunner regelen med at det
har vært uklarhet knyttet til hvem som kan tillate besøk og hvem som ikke kan det. Dessuten
mener rådmannen at den enkelte virksomhetsleder kan føle et press om å si ja til besøk,
samtidig som barnehagene også er en arbeidsplass og man må også ta hensyn til dette og
at det kan være begrenset kapasitet til å ta imot besøk.
SVAR: Verken rådmann eller folkevalgte organer kan gi bindende pålegg til de som er tilsatt
ved en barnehage om ikke å snakke med folkevalgte eller andre, så lenge de overholder sin
taushetsplikt. Som alminnelig utgangspunkt tilligger det imidlertid ledelsen ved den enkelte
barnehage å ta stilling til når og hvordan andre skal få adgang til selve barnehagen, både av
hensyn til virksomheten og av personvernhensyn overfor barn og foreldre. Juridisk sett står
ikke folkevalgte i noen særstilling her, men det er klart at her forventer man at forholdene
legges til rette for slike besøk, og kommunestyret, formannskapet eller det folkevalgte organ
som har ansvar for barnehagene, vil kunne gi pålegg om dette.
Som øverste ansvarlige leder for administrasjonen vil rådmannen kunne gi instruks til
ledelsen i barnehagen om dette, og kreve selv å ta stilling til når og hvordan slikt besøk kan
skje.
Hvorvidt det er rimelig og fornuftig at rådmannen gjør dette i denne forbindelse, vet jeg
selvsagt ikke, men den begrunnelsen han gir er i og for seg legitim nok.

Bernt: Ulovlig å nekte folkevalgte kontakt med ansatte
Styring. Ingen kan forby folkevalgte eller borgere å kontakte ansatte i kommuneadministrasjonen.
Det sier professor emeritus Jan Fridthjof Bernt.

Jan Fridthjof Bernt er klar på at det ikke finnes lovhjemmel for å nekte folkevalgte å kontakte ansatte.
Foto: Magnus K. Bjerke
Hanne Wien
Publisert i dag, kl. 9.41
Sist uke vedtok bystyret i Kristiansand nytt saksbehandlingsreglement, der det heter at «all kontakt
mellom politikere og administrasjonen skal gå via kommunedirektøren eller den aktuelle direktør».
Nå er professor emeritus Jan Fridthjof Bernt klar på at et slikt påbud ikke holder vann juridisk.
– Ingen, heller ikke kommunestyret, kan forby folkevalgte – eller andre borgere – å ta kontakt med
tilsatte i administrasjonen. Kommunestyret har rett og slett ikke myndighet til å instruere de
folkevalgte om hvem de skal snakke med, eller for den saks skyld om noe annet, skriver Bernt i en epost til Kommunal Rapport.
Flere av KS’ prosessveiledere i folkevalgtprogrammet råder folkevalgte og administrasjon til å bli
enige om kontakt-regler.
Kan ikke nekte
Bernt er klokkeklar på at kommunestyret heller ikke kan gi bestemmelser om hvem de tilsatte i
administrasjonen kan snakke med.

– Også et slikt generelt inngrep i de tilsattes ytrings- og kommunikasjonsfrihet er etter min
oppfatning klart ulovlig. Det vil selvsagt være situasjoner der det vil kunne være uheldig at en tilsatt
går ut med personlige meninger eller meddelelser om intern saksbehandling i saker der hun
medvirker, men dette er en sak for den administrative ledelse å reagere på – som et ledd «det
løpende personalansvar». Dette må i tilfelle vurderes fra sak til sak, og det er ikke kommunestyrets
oppgave å gjøre dette, uttaler Bernt.
Han sier at problemet heller ikke løses ved et generelt forbud gitt av kommunedirektøren mot at
tilsatte snakker med folkevalgte eller andre.
– Om nødvendig kan kommunedirektøren innskjerpe at det ikke skal gis opplysninger om den interne
saksbehandling, og at den som medvirker ved denne, ikke skal gi uttrykk for personlige synspunkter
på saker som er under behandling. Men et generelt forbud mot all kommunikasjon med folkevalgte
eller andre om løpende saker vil gå altfor langt her. Inngrep i ytrings- og kommunikasjonsfriheten for
de tilsatte må begrunnes i konkrete skadevirkninger for saksbehandlingen, skriver Bernt.
•

Les også: Innskrenker ytringsfriheten til folkevalgte – får refs av ombudsmannen

Mangler støtte i ny lov
Den nye kommuneloven har en bestemmelse der det heter at «Kommunedirektøren har det løpende
personalansvaret for den enkelte, inkludert ansettelse, oppsigelse, suspensjon, avskjed og andre
tjenstlige reaksjoner, hvis ikke noe annet er fastsatt i lov.»
Bernt peker på at det administrative ansvaret tidligere har vært delegert til kommunedirektøren av
kommunestyret. Med den nye loven har kommunedirektøren fått ansvaret nedfelt direkte i loven.
– Mens de folkevalgte tidligere hadde mulighet til å gå inn i også i enkeltsaker, kan verken
kommunestyret eller andre folkevalgte organer nå gå inn i slike. Dette gjelder for alle saker som
angår «det løpende personalansvar for den enkelte». Kommunestyret kan bare gi generelle regler
om personalforvaltningen eller saksbehandlingen, påpeker Bernt.
•

Les også: Over halvparten av kommuneansatte vet ikke hva de kan si offentlig

Bare rådmann kan straffe
Som en konsekvens av den nye kommuneloven er det bare kommunedirektøren som kan ta opp og
reagere på det hun mener er brudd på prinsippene. Kommunestyret kan ikke reagere tjenestemessig
på tilsattes ytringer og meddelelse av opplysninger. Det er en del av kommunedirektørens «løpende
personalansvar».
– Kommunestyret kan gi uttrykk for en mening om slike forhold, f.eks. i form av et vedtak om man
synes det er uheldig at tilsatte i administrasjonen har direkte kommunikasjon med folkevalgte eller
mediene om løpende saker, men det er kommunedirektørens ansvar å sette grenser for og eventuelt
gi retningslinjer om slik kommunikasjon, og reagere tjenestemessig når tilsatte går over streken for
hva som er deres alminnelige ytringsfrihet – som borgere eller som varslere, presiserer Bernt.

Kan folkevalgte tvinges til å ta verv?
Kommunal Rapport 09.09.2019

Nemnda manglet kvinner og Fylkesmannen satte foten ned.
Når du har tatt imot valg til kommunestyret eller det folkevalgte organet som arbeidsutvalget
er en del av, har du også samtykket til å ta imot valg til disse organene, skriver Jan Fridthjof
Bernt.
SPØRSMÅL: I forbindelse med sammenslåingen av vår kommune med fire andre oppnevnte
vi fem interesserte menn i styringsgruppen for de innledende forhandlingene. Etter at
sammenslåing var vedtatt, gikk denne gruppen over til å være fellesnemnd etter
inndelingslova. Vi oppfylte dermed ikke kravet om kjønnsrepresentasjon.
Problemet var at av våre fem kvinner i kommunestyret var en medlem av kontrollutvalget og
kunne derfor ikke velges, og de fire andre sa absolutt nei. Ordføreren prøvde forgjeves å
overtale de fire til å skifte standpunkt, men enden på det hele ble at de fem mennene som
tidligere var valgt til styringsgruppen, ble bedt om å fortsette å representere kommunen, nå i
fellesnemnda. Fylkesmannen godtok ikke dette, og etter ei tid snudde kvinnene, og sa ja
likevel.
Går lovverket så langt at man kan og må tvinge en folkevalgt til å ta et slikt verv?
SVAR: Kommuneloven 1992 § 14 nr. 1 fastsetter at den som er valgbar i kommunen,
har plikt til å ta imot valg bl.a. til «kommunale eller fylkeskommunale nemnder opprettet i
medhold av andre lover. I kommuneloven 2018 har vi nå fått en bestemmelse i § 7–2 tredje
avsnitt, bokstav, om at plikt til å ta imot valg bare inntrer hvis «han eller hun skriftlig har
samtykket til å stille til valg».
Denne regelen gjelder imidlertid ikke ved valg til fellesnemnd, formannskap eller
arbeidsutvalg. For formannskap og fellesnemnd krever loven (kommuneloven 2018 § 5–
6 andre avsnitt og inndelingslova § 26 første avsnitt, fjerde setning) at den som velges må
være medlem av kommunestyret, og arbeidsutvalg skal per definisjon bestå av medlemmer
av vedkommende folkevalgte organ. Her må loven forstås slik at når du har tatt imot valg til
kommunestyret eller det folkevalgte organet som arbeidsutvalget er en del av, har du også
samtykket til å ta imot valg til disse organene.
Neste spørsmål blir så om kommunestyret har plikt til å håndheve denne regelen også i
situasjoner der man ønsker å velge andre medlemmer enn de som motsetter seg valg, der
det i så fall vil bety at man ikke oppfyller bestemmelsene i kommuneloven §§ 7–5 til 7–
7 om kjønnsmessig balanse ved valg til folkevalgte organer.
I alle disse bestemmelsene har vi en regel om ved valg til organer som etter loven bare skal
bestå av medlemmer fra kommunestyret, og av arbeidsutvalg, gjelder kravene om
kjønnsmessig balanse bare «så langt det er mulig» (§ 7–7 tredje avsnitt, siste setning, § 7–5
andre avsnitt, siste setning og § 7–6 fjerde avsnitt). Men dette tar bare sikte på situasjoner
det ikke er tilstrekkelig mange medlemmer av det ene kjønn i kommunestyret, eller annet
folkevalgt organ, til å oppfylle lovens krav. Det at noen ikke ønsker å ta imot valg, er ikke
tilstrekkelig grunn til å fravike lovens regler. Men måten reglene om kjønnsmessig balanse
slår inn på, kan føre til ganske ulike resultater avhengig av om man benytter avtalevalg eller
forholdsvalg.
Avtalevalg, som det kan se ut som dere brukte her, forutsetter enstemmighet i
kommunestyret (kommuneloven 2018 § 7-2, første avsnitt). Valget skjer da ved tilslutning til
en innstilling som er utarbeidet (andre avsnitt), og denne må oppfylle kravene til
kjønnsmessig balanse slik de er angitt i denne bestemmelsen (tredje avsnitt). Klarer man

ikke å få alminnelig tilslutning til en slik liste, herunder fra dem som skal velges, må valget i
stedet holdes som forholdsvalg etter bestemmelsene i §§ 7–5 og 7–6. Eller sagt på en annen
måte; den som er foreslått, men ikke ønsker å velges, kan velte spillet ved å be om
forholdsvalg, se § 7–5 første avsnitt.
Ved forholdsvalg er kravene til kjønnsmessig balanse ikke knyttet til den samlede
representasjon som velges, men til den enkelte liste. De listene som leveres inn, må oppfylle
kravet i kommuneloven 2018 § 7–5 andre avsnitt om kjønnsmessig balanse. Liste som ikke
oppfyller lovens krav til kjønnsmessig balanse, vil måtte avvises. Ved valgoppgjøret ved
forholdsvalg skal det om nødvendig foretas en rokering i rekkefølgen på kandidatene innen
den enkelte liste, slik at den oppfyller kravene til kjønnsmessig balanse i § 7–6 tredje avsnitt.
Valg som ikke oppfyller disse kravene, vil være ugyldig, med den konsekvens at også vedtak
som treffes i vedkommende organ – fellesnemnda, formannskapet eller arbeidsutvalget – blir
ugyldige, fordi dette ikke er lovlig sammensatt.

Revisjonsstrategi 2019
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i nye Steinkjer kommune

Møtedato
08.11.2019

Saknr
04/19

Saksbehandler Liv Tronstad
Arkivkode
FE - 216
Arkivsaknr
19/246 - 1
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar informasjonen om revisjonsstrategi for 2019 til orientering.
Saksutredning
Revisor skal hvert år utarbeide en strategi og plan for revisjonsoppdraget med utgangspunkt
i risiko og vesentlighetsvurderinger.
Regnskap for 2019 som strategien omfatter, gjelder regnskapene for Verran kommune,
Steinkjer kommune, Steinkjerbygg KF og Steinkjer kommuneskoger Ogndalsbruket KF.
Strategien skulle normalt vært forelagt det enkelte kontrollutvalg, men ifm
kommunesammenslåingen vil det være kontrollutvalget i nye Steinkjer som skal avgi
uttalelse til forannevnte regnskaper og strategien blir derfor kun lagt frem her.
Formålet med strategien er primært å avdekke risiko for feilrapportering og å definere hvilke
revisjonshandlinger som må gjennomføres for å avgi beretning.
Kontrollutvalget må ha god kjennskap til hva regnskapsrevisjonen inneholder. Det er sentralt
å kunne forstå hva vesentlighetsgrensene er og hva de konkret innebærer. Kontrollutvalget
vil med dette få kunnskap om kontrollenes "rekkevidde" og regnskapsrevisors
arbeidsmetodikk.
Revisor vil i tillegg til strategien også si noe om den løpende revisjonen.
Kontrollutvalgssekretariatets vurdering
I møtet vil revisor presentere strategien for regnskapsåret 2019, samt sin noe om den
løpende revisjonen.
I orienteringen kan det bli gitt informasjon om interne forhold hos revisor eller kontrolltiltak.
Det kan derfor bli nødvendig å lukket møte, jfr. koml. § 11-5, 2. ledd. Kontrollutvalget vil i så
fall ha plikt til å bevare taushet om innholdet i revisors orientering.

Godkjenning av møteprotokoll fra dagens møte
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i nye Steinkjer kommune
Saksbehandler Liv Tronstad
Arkivkode
FE - 033, TI - &58
Arkivsaknr
19/273 - 2
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Protokollen godkjennes

Saksutredning
Godkjenning av dagens møteprotokoll i møte.
.

Møtedato
08.11.2019

Saknr
05/19

