Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Verdal kommune
Arkivsak:

20/282

Møtedato/tid:

27.04.2020 Kl 09:00

Møtested:

Teams-møte

Møtedeltakere:
Ove Morten Haugan
John Hermann
Ole Johnny Wiik Moe
Kristine Kulstad
Astrid Tromsdal
Forfall:
Andre møtende:
Liv Tronstad, Konsek Trøndelag IKS
Knut Tanem, Revisjon Midt-Norge SA
Rådmann

MERK: Møtet avvikles som fjernmøte, i tråd med midlertidig forskrift om gjennomføring av
fjernmøter i folkevalgte organer mv. av 13.3.2020 fastsatt av KMD med hjemmel i
kommuneloven § 11-7 fjerde ledd.
Det vil legges til rette for tilhørere fra publikum og presse.
Eventuelle forfall, eller spørsmål om habilitet, meldes til Konsek Trøndelag IKS
v/ Liv Tronstad på telefon 900 38 551, eller e-post: liv.tronstad@konsek.no
Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.
Steinkjer, 20.04.2020

Ove Morten Haugan (sign.)
Leder av kontrollutvalget

Liv Tronstad
seniorrådgiver
Konsek Trøndelag

Kopi: Varamedlemmer, ordfører, rådmann og Revisjon Midt-Norge SA

Sakliste
Saksnr.
12/20
13/20
14/20
15/20
16/20
17/20
18/20
19/20
20/20

Sakstittel
Referatsaker 27.04.2020
Verdal kommunes årsregnskap og årsberetning 2019 - Kontrollutvalgets
uttalelse
Orientering fra rådmannen - COVID19/Korona-pandemien
Rapport anskaffelse av bil - Rådmannens tilbakemelding
Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024
Plan for eierskapskontroll 2020-2024
Henvendelse til kontrollutvalget - Ordningen med brukerstyrt personlig
assistanse
Forum for kontroll og tilsyn - medlemskap
Godkjenning av møteprotokoll 27.04.20

Referatsaker 27.04.2020
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
27.04.2020

Saknr
12/20

Saksbehandler Liv Tronstad
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
20/57 - 3
Forslag til vedtak:
Referatsakene tas til orientering.

Vedlegg
Møteinnkalling Rep.skap Konsek Trøndelag 21.04.2020
SNK Innkalling til generalforsamling 2020
SNK - Offentlig regnskap mor og konsern 2019 inkl rvb - signert
IR Rep.møte Innherred Renovajon - utsatt
IR Info til styret og repskapet om IRs korona-tiltak
Hva er et folkevalgt organ
Hvem er kommunens leder når kommunedirektøren går på dagen
Politiske saker må være tilstrekkelig opplyst og utredet
Utvalg er ikke bundet av administrasjonen
Saksopplysninger
Følgende saker vil bli presentert i møtet:
1. Møteinnkalling rep.skap Konsek Trøndelag IKS 21.04.2020 (vedlagt)
2. SNK Innkalling til generalforsamling 2020 (vedlagt)
3. SNK - Offentlig regnskap mor og konsern 2019 (vedlagt)
4. IR Rep.møte Innherred Renovasjon - utsatt (vedlagt)
5. IR Info til styret og rep.skapet om Innherred Renovasjons korona-tiltak (vedlagt)
6. Hva er et folkevalgt organ (vedlagt)
7. Hvem er kommunens leder når kommunedirektøren går på dagen (vedlagt)
8. Politiske saker må være tilstrekkelig opplyst og utredet (vedlagt)
9. Utvalg er ikke bundet av administrasjonen(vedlagt)
10. Midlertidige forskrifter som er vedtatt ifm koronapandemien som berører
kontrollutvalget direkte, (ikke vedlagt, se lovdata.no).
Gjelder:
· tillatelse til fjernmøter i kommunale organ
· frister ifm revisjon og kommunestyrets behandling av årsregnskapet 2019

1.

Møteinnkalling - Representantskapet
Arkivsak:

20/272

Møtedato/tid:

21.04.2020 Kl 11:00

Møtested:

Fjernmøte

NB! Møtet holdes som fjernmøte via Microsoft Teams.

Eventuelle forfall, eller spørsmål om habilitet, meldes til Konsek Trøndelag IKS
v/ Torbjørn Berglann på telefon 40067058, eller e-post: torbjorn.berglann@konsek.no
Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Trondheim, 14.04.2020

Kari Anita Furunes (sign.)
Leder av representantskapet

Torbjørn Berglann
daglig leder

Kopi: Representantskapets varamedlemmer, styret med varamedlemmer

Sakliste
Saksnr.
01/20
02/20
03/20
04/20
05/20
06/20
07/20

Sakstittel
Valg av representantskapets leder og nestleder
Årsregnskap og årsmelding for 2019
Økonomiplan 2021-2024 med budsjett for 2021
Søknad fra Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS - virksomhetsoverdragelse
med virkning fra 01.01.2021
Valg av faste medlemmer og varamedlemmer til styret
Valg av revisor
Valg av valgkomite for perioden 2019-2023

Stiklestad, 6. mars 2020

Trøndelag fylkeskommune
Verdal kommune

GENERALFORSAMLING I STIKLESTAD NASJONALE KULTURSENTER AS
Generalforsamling i Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS avholdes
Fredag 24. april 2020 kl. 1330 på Stiklestad.

Dagsorden og saksdokumenter følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS

Anne Marit Mevassvik
Direktør

Gjenpart sendt:

Kulturdepartementet
Trøndelag Revisjon AS
KomSek IKS
KomRev IKS
Styrets medlemmer

GENERALFORSAMLING
I
STIKLESTAD NASJONALE KULTURSENTER AS
Fredag 24. april kl 1330
Møterom KILDEN Stiklestad hotell

Dagsorden og innstilling til vedtak:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Godkjenning av innkalling
Godkjenning av representantenes fullmakter
Godkjenning av dagsorden
Valg av møteleder og sekretær
Årsoppgjøret for 2019 - styrets årsberetning og regnskap
Fastsetting av godtgjøringer
Valg

SAK 1

GODKJENNING AV INNKALLING
Styrets forslag til vedtak:
Innkalling til generalforsamlingen i Stiklestad Nasjonale Kultursenter
24.4.2020 godkjennes.

SAK 2

GODKJENNING AV REPRESENTANTENES FULLMAKTER

SAK 3

GODKJENNING AV DAGSORDEN
Styrets forslag til vedtak:
Dagsorden godkjennes.

SAK 4

VALG AV MØTELEDER OG SEKRETÆR
Forslag på møteleder og sekretær settes fram på generalforsamlingen.

SAK 5

ÅRSOPPGJØR FOR 2019 - STYRETS ÅRSBERETNING OG
REGNSKAP
Årsoppgjøret for 2019 legges fram med følgende vedlegg:
 Årsberetning
 Resultatregnskap for Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS og
Stiklestad Nasjonale Kultursenter konsern.
 Balanseregnskap for Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS og
Stiklestad Nasjonale Kultursenter konsern.
 Notebeskrivelse til regnskapet for Stiklestad Nasjonale Kultursenter
AS og Stiklestad Nasjonale Kultursenter konsern.
 Kontantstrømanalyse for Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS og
Stiklestad Nasjonale Kultursenter konsern.
 Revisjonsberetning

Styret behandlet årsoppgjøret for 2019 på styremøte 26.2.2020 og
legger fram følgende forslag til vedtak:
1. Styrets årsberetning for 2019 godkjennes
2. Det framlagte regnskap for 2019 fastsettes som selskapets regnskap
og balanse
3. Årets bokførte underskudd på kr. 2 121 545 trekkes fra fri
egenkapital
4. Konsernets underskudd viser kr 2 716 000
SAK 6

FASTSETTING AV GODTGJØRINGER
For 2018 ble godtgjøring til styret fastsatt slik:
Generalforsamlingen i Stiklestad Nasjonale Kultursenter A/S fastsetter
følgende styrehonorar for 2018:
Styreleders honorar fastbeløp pr år kr. 135.000
Styrets nestleder honorar fastbeløp pr år kr. 36.000
Styremedlemmer honorar fastbeløp pr år kr 19.000
Fast møtende varamedlems honorar fastbeløp pr år kr. 12.000
I tillegg fastsettes et honorar på kr. 3.000 pr. oppmøte.
Styreleder mottar ikke honorar pr oppmøte.
Fastsetting av revisors honorar:
Revisors honorar fastsettes etter regning, til kr 115 000 eksklusiv
merverdiavgift.

SAK 7

VALG
Styret har før generalforsamlingen slik sammensetning:
Bente Erichsen (styreleder)
Jo Stein Moen (nestleder)
Arnstein Hellem
Robert Bye
Anne Kristine Børresen
Arnstein Indahl (ansatterepr.)
Varamedlemmer:
Gustav Danielsen
Maiken Lien Jørgensen
(repr ansatte/observatør)

På valg
På valg
Ikke På valg
På valg
På valg
På valg

På valg
På valg

Forslag til valg blir lagt fram på generalforsamlingen.

STIKLESTAD NASJONALE
KULTURSENTER AS
STYRETS ÅRSBERETNING FOR
2019

FORMÅL - VIRKSOMHETENS ART OG HVOR DEN DRIVES
Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS (SNK) ble etablert i 1995 og har som formål å drive et
nasjonalt kultursenter på Stiklestad og alt som står i forbindelse med dette.
Siden 2004 er SNK et konsolidert museum. I tillegg til virksomheten på Stiklestad inngår dermed
driften av Egge museum, Nils Aas Kunstverksted, Levanger museum og Stjørdal museum i SNK.
SNKs hovedadministrasjon ligger på Stiklestad i Verdal kommune.
SNK konsern består av Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS og datterselskapet Stiklestad
Hotell AS. Stiklestad Hotell ble åpnet i 2007. Driften av hotellet blir ivaretatt av Stiklestad
Hotell AS (SH). Dette driftsselskapet er etablert som heleid datterselskap av Stiklestad
Nasjonale Kultursenter AS. Selve hotellbygget eies av et frittstående eiendomsselskap, og SNK
har ingen eierinteresser i dette. Det er egen leieavtale med eiendomsselskapet.
Regnskapet for 2019 presenteres som konsernregnskap.
Konsernets samlede innhold ligger innenfor områdene museumsdrift, kulturarrangement,
festivaler, teater, restaurantvirksomhet, kurs- og konferansevirksomhet, overnattingsvirksomhet og
museumsbutikk.
STYRET
Styret har etter Generalforsamling i 2019 hatt følgende sammensetning:
Styreleder

Bente Erichsen

Nestleder:

Jo Stein Moen

Styremedlem:

Robert Bye

Styremedlem:

Arnstein Hellem

Styremedlem:

Anne Kristine Børresen

Styremedlem: (ansatterepr.)

Arnstein Indahl

1. varamedlem:(møter fast)

Gustav Danielsen

Fast møtende observatør
og vara for ansatterepr:

Maiken Lien Jørgensen

I 2019 ble det holdt 7 styremøter og behandlet 45 saker Det ble i tillegg avholdt flere telefonmøter.
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INNHOLD OG UTVIKLING
SNKs aktivitet har i 2019 vært konsentrert omkring fem målområder: forskning, formidling,
forvaltning, fornying og «Nasjonaljubileet 2030 – Norge i tusen år.
Forskning og kunnskapsutvikling
I 2019 bidro ansatte i SNK til, og deltok på en rekke seminarer og konferanser med fokus på
forskning og kunnskapsutvikling. Det ble igangsatt et større forskningsprosjekt knyttet til Mære
kirke i samarbeid med en rekke andre kunnskapsaktører i Trøndelag. Paperet ”Hva slags evig
konge? Ulike tolkninger av St. Olav i maktkampen mellom kongemakt og kirke ca. 1180-1260”
ble presentert på De norske historiedager 2019 og SNK bidro i en fagfellevurdert artikkel i
Norwegian Journal of Geology. I tillegg ble det publisert flere artikler i diverse årbøker og
tidsskrift.
Tre ansatte fullførte bachelorstudiet i tradisjonelt bygghåndverk ved NTNU. Det praktiske
forskningsprosjektet knyttet til jernfremstilling ble videreført og ansatte fra SNK deltok i
undersøkelser av arkeologisk trevirke ved NTNU og NIKU. Samarbeidsavtalen med NTNU
resulterte i at både bachelor- og masterstudenter fra flere fagområder hadde praksis hos SNK
og/eller ble invitert til å forske på våre samlinger. Ansatte fungerte også som veiledere for
NTNU, både på BA-studiet i tradisjonelt bygghåndverk og på masternivå i
kulturminneforvaltning.
SNK deltok i to museumsnettverksprosjekter som fikk midler over Kulturrådets
museumsprogrammer i 2018, og hvor forskning inngår som en viktig del: Demokrati- og
menneskerettighetsnettverkets Museet og fellesskapets grenser og Museumsnettverket for
kvinnehistorie sitt prosjekt Nå begynner a´ med det der igjen. Kjønnsrepresentasjon i museenes
samlings- og formidlingspraksiser. SNK bidro med den norske representanten i den
vitenskapelige komitéen til Association for the Route of St. Olav Ways og et eksternt medlem i
fagrådet til Institutt for arkeologi og kulturhistorie ved Vitenskapsmuseet, NTNU.
Det ble også gjennomført flere formidlingsprosjekter med et sterkt innslag av
kunnskapsutvikling.

Formidling
SNK hadde i 2019 en bredt sammensatt formidlingsvirksomhet som inkluderte utstillinger,
omvisninger, foredrag, kronikker, levende formidling, verkstedvirksomhet, tradisjonstunge
arrangementer, nyskapninger og ulike samarbeidsprosjekt.
Levanger fotomuseum gjenåpnet i 2019 sin hovedutstilling Renbjørrommet. Prosjektet
”Formidlingsarena Stiklestad” resulterte blant annet i et notat om en ny hovedutstilling. Det ble
videre inngått en intensjonsavtale med NTNU Vitenskapsmuseet med det formål å undersøke
3
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muligheten for et samarbeid knyttet til et utstillingsareal for Egge museum i det planlagte nye
kulturhuset i Steinkjer.
SNK videreutviklet i 2019 sin satsning på formidling gjennom Den kulturelle skolesekken
(DKS). Dette inkluderte omfattende turnevirksomhet, samt en rekke tilbud hvor elevene besøker
våre avdelinger. SNKs satsning på DKS gjorde at museet i 2017 ble invitert inn i et prosjekt
som skulle undersøke muligheten for å etablere en nasjonal arena for å tematisere kulturavens
rolle i DKS. Dette resulterte i 2019 i den første utgaven av SPOR – arena for kulturarv i DKS,
et samarbeid mellom SNK, Trøndelag fylkeskommune, Akershus fylkeskommune,
Kulturtanken og Midtnorsk Filmsenter.

Forvaltning
Samlingene er grunnlaget for SNKs museumsvirksomhet og museets bidrag til samfunnets felles
hukommelse. Samlingene består av kulturhistoriske bygninger, gjenstander, fotografier og
kunstverk. Immateriell kulturarv er også en viktig del av dette i form av håndbåren kunnskap,
dokumentasjon og levende minner.
SNKs fem avdelinger hadde i 2019 til sammen 70 kulturhistoriske bygninger, 66.736
gjenstander, 610.654 fotografier og 1.708 kunsthistoriske gjenstander. Den netto tilveksten i
løpet av året var under 1 %.
Kvaliteten på magasinene er ulik, og oppbevaringsforholdene varierer fra svært gode til ikke
tilfredsstillende. Gjennom året ble det gjort en innsats for å omorganisere magasinene og sikre
gjenstandene, innenfor rammen av hva den økonomiske situasjonen tillot. Deler av samlingene
har fortsatt behov for bedre magasinforhold. Sammen med de andre museene i Trøndelag har
SNK deltatt i et forprosjekt initiert av Trøndelag fylkeskommune om samlingsforvaltning og
magasinløsning. Forprosjektet er avsluttet og rapporten Magasinutredning Trøndelag er
ferdigstilt. Vi imøteser et initiativ fra Trøndelag fylkeskommune til videreføring av dette
arbeidet.
Det kom ikke nye bygninger til noen av museumsavdelingene i 2019. Det pågikk et kontinuerlig
arbeid med vedlikehold og istandsetting av eksisterende bygningsmasse, blant annet med støtte
av en betydelig frivillig dugnadsinnsats. Et særskilt stort tiltak var utskiftingen av taket på
Fylkesmanngården på Egge.
SNK har satt i gang et arbeid med å utvikle en sikringsplan for hele SNK. Museet har i 2019
også deltatt i Bygningsvernundersøkelsen i regi av Kulturrådet, noe som innebar en
tilstandsvurdering av alle kulturhistoriske bygninger. Dette har gitt museet en systematisk og
god oversikt som danner er et solid grunnlag for det videre arbeidet med helhetlige planer for
bygningsvern.
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Fornying
SNK gjennomførte i 2019 en rekke tiltak for å styrke museets samfunnsrolle, øke vårt fokus på
relevans, og involvere nye publikumsgrupper i vår virksomhet.
Et mål for 2019 var å undersøke hvilken rolle museer kan spille i å skape bedre helse og
livskvalitet. Levanger fotomuseum gjennomførte prosjektet Minneboka – historiske bilder til
opplevelse, samtale og erindring i samarbeid med Levanger frivilligsentral, Levanger kommune
og Nasjonalt kompetansesenter for helse og omsorg. Resultatet er et formidlingstilbud rettet mot
personer med demensdiagnose, deres familie, frivillige og ansatte. Stjørdal museum Værnes
videreutviklet konseptet Møte med minner til en turné som ble tilbudt bosentre og sykehjem i
kommunen.
Egge museum fornyet i 2019 sitt tradisjonstunge arrangement Vikingdagene på Egge til
konseptet Barnas vikingdager. I sin nye form har festivalen barn som sin primære målgruppe.
Barn fra nærliggende barnehage og skole ble brukt som referansegruppe og var også aktivt
involvert i utviklingen av festivalens program. Nils Aas Kunstverksted hadde et gjennomgående
fokus på involvering av barn og unge, blant annet i tilknytning til utstillingen Fortellinger om
barndom. Stjørdal museum Værnes samarbeidet med Ole Vig videregående skole om
utstillingen Plasteventyret.
SNKs satsning på demokratilæring og samfunnsdialog resulterte i 2019 i to seminar:
Kulturarven som møteplass? Kulturarven og dialogens potensielle rolle i integrasjonsarbeidet
i samarbeid med Falstadsenteret, og Uenighetsfellesskapet på museum? i samarbeid med de
nasjonale museumsnettverkene for demokrati og mangfold, samt Falstadsenteret.
Statsbudsjettet for 2019 ga SNK 1 million i ekstraordinære midler til Talerstolen Stiklestad.
Dette resulterte blant annet i to store samskapingsprosjekter. I Ungdommens talerstol: VÅKEN
deltok ungdom fra regionen på en gratis workshop med Olsokkunstner Ståle Gerhardsen.
Sammen skapte de en utstilling som ble et blikkfang på Stiklestad. I Vårres høytid samarbeidet
ansatte på Stiklestad med over 50 aktører fra nærmiljøet. Med utgangpunkt i spørsmålet ”Hva
er egentlig høytid for meg?” skapte de en mangfoldig utstilling under det tradisjonstunge
arrangementet Jul igjen. Videre ble det ansatt en spesialrådgiver i 20 % i et år innen feltet
samfunnsdialog. Vedkommende har blant annet vært ansvarlig for en workshoprekke som skal
gi et samlet kompetanseløft knyttet til samfunnsdialog i hele organisasjonen.
Nasjonaljubileet 2030
I 2019 fortsatte SNK arbeidet med Nasjonaljubileet 2030 både internt og eksternt. Sluttrapporten
for Forstudie Nasjonaljubileet 2030 – NORGE I TUSEN ÅR ble ferdigstilt og beskriver den
faglige og verdimessige plattformen for jubileet.
Styret i SNK etablerte i 2019 Styringsgruppe Nasjonaljubileet 2030. Gruppen består av
representanter fra SNK, Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider, Nidaros biskop, Olavsfest,
Trøndelag fylkeskommune, Trondheim kommune og Verdal kommune. Gruppens mandat er å
utvikle en strategi for forberedelse og gjennomføring av et nasjonaljubileum i 2030 med aksen
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Stiklestad – Nidaros som utgangspunkt og med deltakelse fra hele landet.
SNK etablerte også et klyngesamarbeid med aktører i hele landet som ønsker samarbeid frem
mot 2030 under overskriften NORGE I TUSEN ÅR. Aktørene planlegger egne stedlige jubileer
fra 2021 til 2029, og ønsker samarbeid om kunnskapsinnhenting, idéutvikling, formidling og
felles profilelement. Det ble gjennomført en nasjonal nettverkskonferanse hvor den etablerte
jubileumsplattformen fikk tilslutning. Arbeidet med «Styringsgruppe Nasjonaljubileet 2030» og
«Klyngesamarbeid Nasjonaljubileet 2030 NORGE I TUSEN ÅR» ble finansiert av deltakerne.
SNK samarbeidet i 2019 med Sarpsborg kommune med utgangspunkt i tusenårsjubileet for
Olavs bryllup. Samarbeidet var en pilot for hvordan man kan jobbe med utgangspunkt i
jubileumsplattformen. Basert på bryllupsjubileet og plattformen gjennomførte Sarpsborg et
jubileumsår med temaet ALLIANSE. Hovedsatsingen i samarbeidet med SNK var utviklingen
av formidlingskonseptet Kongebryllup, som ble gjennomført parallelt i Sarpsborg og på
Stiklestad.
Forstudie om spel på Stiklestad mot 2030 ble sluttført i 2019. Ved hjelp av midler fra Interregprosjektet Pilegrim utan gränser startet SNK også prosjekt Den digitale Olavskilden. Frem mot
2030 skal dette utvikles til en digital formidlingsflate hvor alle spor etter Olav samles på et sted.
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REDEGJØRELSE FOR ÅRSREGNSKAPET
SNK AS
Regnskapet for SNK A/S for 2019 viser et underskudd på kr 2 121 545 etter netto finanskostnader
på kr 614 531.
Årets bokførte underskudd foreslås dekt fra tidligere opptjent egenkapital.
Selskapet har en egenkapital på kr. 30 467 538 pr 31.12.2019.
Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS mottar offentlig driftstilskudd fra Kulturdepartementet hvor
det forutsettes at tilskuddsfordelingen mellom statlig og regionalt/lokalt nivå blir videreført.
Videreføring av forutsetningen om regional/lokal oppfølging av statlige tilskuddsøkninger, har
vesentlig betydning for de totale rammer for virksomheten og forutsigbarheten av disse.

SNK konsern
Selskapets totale regnskap presenteres i tråd med regnskapsloven og det legges fram
konsernregnskap som viser den totale økonomiske situasjon.
Konsernregnskapet viser et negativt driftsresultat på kr 2 044 461 og et negativt årsresultat på
kr 2 716 000.
Administrasjonen og styrene i både Stiklestad Nasjonale Kultursenter og Stiklestad Hotell har
spesiell oppmerksomhet på at samhandlingen mellom kulturvirksomheten på Stiklestad og
hotelldriften håndteres på et forretningsmessig grunnlag, og på at synergier av hotelletableringen
fortsatt sikres.
Finansiell risiko
Selskapets og konsernets evne til egeninntjening er av stor betydning. Pågående omorganisering
forutsetter en bedre anvendelse av virksomhetens samlede ressurser samt en sterkere
økonomistyring. I dette inngår også en tydeligere prioritering av innsatsområder.
En finansiell risiko for selskapet er den fallende utviklingen i besøkstall og bidrag fra
næringslivet. En eventuelt manglende videreføring av de offentlige driftstilskudd anses også
som en finansiell risiko.
Det er viktig for den samlede virksomheten i SNK at grunnfinansieringen av Nils Aas
kunstverksted kommer på plass.
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Markedsrisiko
Formidlingstilbud med basis i ”olavsarven” og i museenes egenart, anses å fortsatt ha et
publikumspotensial. Styret har forventninger til en positiv markedsutvikling, som en funksjon
av videre utvikling og tiltaksplaner for alle avdelingene. Styret anser at publikumsutviklingen
knyttet til spelet om Heilag Olav utgjør en risiko.
Kredittrisiko
Risiko for at selskapets kredittkunder ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser
anses lav, da det har vært lite tap på fordringer.
Likviditetsrisiko
Det er utarbeidet likviditetsbudsjett som følges opp med kvartalsvis rapportering.
Selskapet har avtale med bank som sikrer den løpende driftsfinansiering.
Styret vil understreke at likviditeten i selskapet burde vært bedre og at positive resultat er en
forutsetning for en sunn økonomisk utvikling.
Fortsatt drift
Etter styrets oppfatning er forutsetningen om fortsatt drift for virksomhetene til stede.
Årsregnskapet for 2019 er satt opp under denne forutsetningen.
Styret forutsetter at det offentlige tilskuddsregimet videreføres, og at samarbeidsavtaler med
næringsliv og øvrig egeninntjening fortsatt legges til grunn for videre drift og utvikling.
Styret viser til at selskapet og konsernet har en tilfredsstillende egenkapital, men vil understreke
at denne er bundet opp på en slik måte at det gir begrenset økonomisk handlefrihet.
PUBLIKUM
Stiklestad Nasjonale Kultursenter hadde et samlet publikumsbesøk i 2019 på 166.000. Dette er en
reduksjon på ca. 9 000 fra 2018.
Stiklestad

129 587

(137 185 i 2018)

Herav Olsokdagene

40 756

(43 327 i 2018)

Herav Spelet om Heilag Olav 10 037

(10 841 i 2018

Egge museum

16 009

(14 326 i 2018)

Nils Aas kunstverksted

5 519

(5 299 i 2018)

Stjørdal museum

14 477

(17 357 i 2018)

Levanger fotomuseum

500

(750 i 2018)
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ARBEIDSMILJØ, LIKESTILLING, YTRE MILJØ
I henhold til gjeldende lover og forskrifter fører selskapet oversikt over totalt sykefravær blant
virksomhetens ansatte. I 2019 var det samlede sykefraværet for konsernnivå på 4,1 %. For SNK
sin del var det samlede sykefraværet på 3,70%.
For å sikre arbeidsmiljøet foretar selskapet løpende gjennomgang av HMS-arbeidet og iverksetter
tiltak i tråd med gjeldende «Forskrift om internkontroll - helse, miljø og sikkerhet». Selskapet er
medlem av Agenda HMS.
Det har ikke inntruffet skader og ulykker av vesentlig art i løpet av året som er relatert til
virksomheten.
Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS har ved utgangen av året 44 faste ansatte. Av de tilsatte er 26
kvinner og 18 menn. På ledernivå er fordelingen fire kvinner og to menn.
Konsernet har ved utgangen av året totalt 78 faste ansatte. Av konsernets tilsatte er 53 kvinner og
25 menn. Styret i SNK består av seks medlemmer hvorav to kvinner.
Selskapet tilstreber å ha god balanse i kjønnsfordelingen.
Bedriften har en rekrutterings- og personalpolicy som skal sikre like muligheter og rettigheter
og hindre diskriminering.
Selskapet har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn
og mellom ulike etniske grupper, religion, livssyn, seksuell orientering, kjønnsidentitet og
kjønnsuttrykk. Det er innarbeidet policy som skal sikre at det ikke forekommer
forskjellsbehandling.
Bedriften vil i den grad det er mulig søke å tilpasse arbeidsforholdene slik at personer med
nedsatt funksjonsevne kan arbeide i bedriften.
Styret vurderer selskapets virksomhet til å være av slik art at det ikke forurenser det ytre miljø i
vesentlig grad.

RETTVISENDE BILDE
Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets og konsernets eiendeler og gjeld,
finansielle stilling og resultat. Styret kjenner ikke til noen forhold av viktighet for å bedømme
selskapets og konsernets stilling og resultat som ikke fremgår av denne årsberetning,
resultatregnskap, balanse og noter. Det er heller ikke etter regnskapsåret utgang inntrådt forhold
som etter styrets syn har betydning ved bedømmelse av regnskapet.
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SLUTTORD
Styret har de senere årene hatt fokus på SNKs økonomiske situasjon i et langsiktig perspektiv.
I tråd med bestilling fra styret, ble det i januar 2019 startet et arbeid med å utforme en overordnet
strategisk plan for SNK. Strategiprosessen inkluderer alle deler av SNKs virksomhet og alle
ansatte. I strategiarbeidet har også dagens interne organisering vært vurdert. Dette har resultert
i en omorganiseringsprosess som nærmer seg avslutning. Selskapets eiere er orientert om
prosessene gjennom eiermøter. Ny organisering trer i kraft 01.04.20. Målet med
omorganiseringen er at SNK skal bli en enhetlig museumsorganisasjon som utnytter de samlede
ressursene i det konsoliderte museet på best mulig måte, for å løse kjerneoppgavene bedre.
Når den nye organiseringen trer i kraft, ferdigstilles arbeidet med overordnede strategier og
planer for ulike deler av museumsvirksomheten, f.eks forskning og kunnskapsutvikling,
formidling og forvaltning. Målet er at dette arbeidet ferdigstilles i løpet av 2020.
Etter sommersesongen 2019, med bl.a. svikt i inntektene på Spelet om Heilag Olav, ble det klart at
den økonomiske situasjonen i selskapet var anstrengt. SNK lå an til å få et millionunderskudd for
andre år på rad. Styret foreslo pause i oppsetningen av spelet sommeren 2020, for å få et økonomisk
pusterom og mulighet til å sette fremtidens spel på dagsorden.
Dette utløste en offentlig debatt og høsten 2019 ble en krevende periode. Debatten resulterte i at
det hos begge SNKs eiere er satt i gang utredningsarbeid om videre utvikling av det konsoliderte
museet, inkl. eierskap og spelets rolle.
I løpet av høsten ble det besluttet at det blir spel sommeren 2020.
Før utredningsarbeidet er avsluttet og politisk behandlet, vil deler av det strategiarbeidet som er satt
i gang i SNK måtte stilles i bero.
For å få budsjettet for 2020 i balanse er det kuttet i aktivetet i hele det konsoliderte museet,
sammenlignet med 2019. Omorganiseringen av SNK har også som mål å styrke økonomistyringen
og å gi en mer effektiv ressursanvendelse.
En viktig forutsetning for å nå målene med strategi- og omorganiseringsarbeidet, er at
grunnfinansieringen i det konsoliderte museet kommer på plass.
Nils Aas kunstverksted (NAAK) kom underfinansiert inn i SNK i 2010. Dette har hemmet
mulighetene for utvikling av både NAAK og SNK som organisasjon siden den gang. Før SNK
går videre med planer om videre utvikling, også av NAAK, må det generelle driftstilskuddet
økes. Styret opprettholder derfor søknaden til KUD fra 2020, om midler til å rette opp
underfinansieringen i NAAK, gjennom økt driftstilskudd fra 2021.
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SNK har en sentral rolle i planleggingen av Nasjonaljubileet i 2030. Styret ønsker å lykkes med
en bred, inkluderende og landsomfattende involvering, slik at jubileet blir et samlet nasjonalt
løft.
Samarbeid med og involvering av andre aktører har derfor høy prioritet fremover. Den
strategiske styringsgruppen som er etablert og klyngesamarbeidet, med deltakere fra hele landet,
vil bli sentrale i det videre arbeidet. Forstudien Nasjonaljubileet 2030 - Norge i tusen år, danner
et godt grunnlag for å gå videre i forberedelsene. Styringsgruppen arbeider nå med å få på plass
en tydeligere og forsterket kommunikasjonsplattform, og diskuterer forslag til organisasjon. For
å møte de forventningene som er knyttet til forberedelsene av Nasjonaljubileet 2030, er det helt
nødvendig at SNK og SNKs samarbeidspartnere kommer i dialog med Kulturdepartementet om
videre fremdrift og finansiering av arbeidet.
SNK ønsker også at Nasjonaljubileet 2030 skal bidra til å styrke Stiklestad.
Konkret betyr det forbedring av infrastruktur, f eks oppgradering av bygningsmasse,
områdeutvikling, etablering av ny hovedutstilling og utvikling av nye formidlingskonsept.
Spelets rolle vil ha stor betydning for videre utvikling av Stiklestad. I 2019 ble en forstudie om
spel på Stiklestad mot 2030 avsluttet. Utredningsarbeidet som SNKs eiere har satt i gang, som
også omfatter spelet, vil påvirke hva SNK gjør videre med utredning av spelet.
SNK har startet arbeidet med konsept for utbedring av kulturhuset, ny hovedutstilling og
områdeutvikling. Videre arbeid med dette vil ha høy prioritet fremover.
Fram mot 2030 er utvikling av Talerstolen Stiklestad et viktig satsingsområde og styret ønsker
å legge særlig vekt på utvikling av Ungdommens Talerstol. For å videreutvikle konseptet i et
mer langsiktig strategisk perspektiv, trenger SNK varig økte ressurser.
I 2019 har SNK jobbet videre med utvikling av Egge Museum knyttet til Steinkjer kommunes
vedtak om bygging av nytt kulturhus, der deler av arealet kan avsettes til museet. Styret ønsker
å fortsette samarbeidet med Steinkjer kommune med mål om å realisere prosjektet. Samarbeidet
som er
innledet med NTNU Vitenskapsmuseet gir noen spennende muligheter.
Finansieringsløsning for prosjektet er ikke avklart.
SNK har også i løpet av 2019 etablert et godt samarbeid med Trøndelag fylkeskommune om
SNK v/Stjørdal Museum Værnes sin rolle i forvaltning og formidling av bergkunst. SNK deltar
nå i etableringen av et prosjekt knyttet til formidlingskonseptet Bergkunstreisen.
Nyåpningen av Renbjørrommet ved Levanger fotomuseum ga museet oppmerksomhet også
utenfor regionens grenser bl.a. gjennom innslag på NRK P2 Museum. Museet står foran store
endringer når en av museets to ansatte går av med pensjon om forholdsvis kort tid. Det er en
utfordring å sikre at verdifull kompetanse ikke går tapt. Omorganiseringsprosessen gir
muligheter for å tenke nytt rundt hvordan vi utnytter personalressurser slik at videre utvikling
av Levanger fotomuseum sikres.
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Resultatregnskap
Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS
SNK konsern
2019

SNK mor

2018

Note

2019

2018

Driftsinntekter og driftskostnader
40 444 036
51 561 513
1 094 609
3 097 425
96 197 583

41 526 523
49 191 053
1 525 760
2 999 709
95 243 045

Salgsinntekter
Offentlige tilskudd
Bidrag samarbeidspartnere
Annen driftsinntekt
Sum driftsinntekter

8 494 441
56 164 201
2 770 132
30 813 270
98 242 044

8 524 022
53 286 008
2 825 581
29 776 950
94 412 561

Varekostnader
Lønnskostnader m.m.
Avskrivning på driftsmidler
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader

-2 044 461

830 484

314 566
689 325
296 779
-671 538

274 661
639 385
314 615
-679 339

-2 716 000

151 145

Årsoverskudd (Årsunderskudd)

-2 716 000
-2 716 000

151 145
151 145

Overføringer
Avsatt til annen egenkapital
Sum overføringer

Stiklestad Nasjonale Kultursenter

1
2

13-16

8 128 653
51 561 513
1 094 609
5 434 172
66 218 947

8 832 881
49 191 053
1 525 760
4 533 211
64 082 905

3,4
6
5
13-16

930 155
38 718 190
2 301 131
25 776 485
67 725 961

949 484
36 016 734
2 628 108
24 805 647
64 399 972

-1 507 014

-317 067

191 283
676 039
129 775
-614 531

138 016
626 065
170 333
-658 382

11

-2 121 545

-975 449

9

-2 121 545
-2 121 545

-975 449
-975 449

Driftsresultat
Finansinntekter og finanskostnader
Annen renteinntekt
Annen rentekostnad
Annen finanskostnad
Resultat av finansposter
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Balanse
Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS
SNK konsern
2019

SNK mor

2018

Eiendeler

Note

2019

2018

Anleggsmidler

40 192 219
1 977 103
42 169 322

42 284 314
1 836 593
44 120 907

0
0

0
0

42 169 322

44 120 907

Varige driftsmidler
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr
Sum varige driftsmidler
Finansielle driftsmidler
Aksjer i annet foretak i samme konsern
Investeringer i aksjer og andeler
Sum finansielle anleggsmidler

6

40 192 219
164 800
40 357 019

42 284 314
288 836
42 573 150

12
7

7 512 000
0
7 512 000

7 512 000
0
7 512 000

47 869 019

50 085 150

817 244

771 108

201 432
150 544
1 726 281
2 078 257

335 052
0
4 084 435
4 419 487

7 947 803

8 765 983

Sum anleggsmidler

Omløpsmidler
1 565 156

1 513 244

1 423 804

2 600 638

2 007 555
3 431 359

4 350 351
6 950 989

Lager av varer og annen beholdning
Fordringer
Kundefordringer
Mellomregning foretak i samme konsern
Andre fordringer
Sum fordringer

7
17

Investeringer
15 939 985

16 891 950

Bankinnskudd, kontanter o.l.

20 936 500

25 356 184

Sum omløpsmidler

10 843 304

13 956 578

63 105 822

69 477 091

Sum eiendeler

58 712 323

64 041 728

Stiklestad Nasjonale Kultursenter
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STIKLESTAD NASJONALE KULTURSENTER AS
NOTER TIL REGNSKAPET 2019
Note 0

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998. Regnskapsprinsippene beskrives
nedenfor.
Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er
klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som
omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes
ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig.
Langsiktig lån balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til
nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Kortsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som
følge av renteendring.
Inntektsføring ved salg av varer/tjenester skjer på leveringstidspunktet i tråd med opptjeningsprinsippet.
Enkelte poster er vurdert etter andre prinsipper og redegjøres for nedenfor.
Varer
Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og netto salgsverdi.
Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap.
Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringer. I tillegg gjøres
det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.
Bankinnskudd, kontanter o.l.
Bankinnskudd, kontanter o.l. inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med
forfallsdato som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse.
Offentlige tilskudd
Mottatte driftstilskudd periodiseres sammen med de kostnader tilskuddet er ment å dekke.

Note 1

Salgsinntekt
SNK Konsern
2019

SNK Mor
2019

2018

2018

Pr. virksomhetsområde:
Museumsbutikk
Restaurant/kiosk
Billett og arr.inntekter
Annen virksomhet
Sum

40 444 036

Note 2

41 526 523

1 132 458
486 339
6 147 427
362 429

1 439 759
329 486
6 949 855
113 782

8 128 653

8 832 881

Offentlige tilskudd
SNK Konsern
2019

Statlig driftstilskudd**
Fylkeskommunalt driftstilskudd
Kommunalt driftstilskudd
Gaveforsterkningsordningen*
Andre prosjekttilskudd

2018

SNK Mor
2019
2018
26 130 000
24 740 000
11 314 999
10 804 003
8 565 456
8 154 789
163 500
267 585
5 387 558
5 224 676

Sum
51 561 513
49 191 053
51 561 513
49 191 053
* kr 163 500 er overført fra 2018 til 2019. Ikke mottatt gaveforsterkning i 2019
** kr 150 000 mottatt fra staten er ikke inntektsført i 2019. Disse overføres 2020. Dette tilhører midler kr 1 mill tilknyttet talerstolen Stiklestad

Noter
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Note 3

Lønnskostnad, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m.
SNK Konsern
2019
2018

Lønnskostnad
Lønn
Folketrygdavgift
Pensjonskostnader (avgiftspliktig)
Andre ytelser
Sum
Gjennomsnitt antall årsverk:

56 164 201

53 286 008

96,3

93,3

Ytelser til ledende personer
Lønn/honorar
Pensjonssparing
Annen godtgjørelse

SNK Mor
2019
2018
29 987 051
28 231 094
4 661 515
4 327 232
3 553 988
2 922 528
515 635
535 880
38 718 190

36 016 734

55,8

54,7

Dagl. leder

Styret

1 041 924
175 316
10 271

361 000

Ved oppsigelse fra SNKs side kan daglig leder ha rett til kompensasjon, etterlønn, tilsvarende inntil 12 måneders fast
lønn etter oppsigelsestidens utløp.
Utover dette har selskapet ingen forpliktelser til å gi daglig leder eller leder av styret særskilt vederlag
ved opphør eller endring av ansettelsesforholdet eller vervet. Det foreligger ikke
avtaler om bonuser, overskuddsdeling og lignende til fordel for daglig leder eller leder av styret.
Selskapet har heller ingen forpliktelser knyttet til spesielle rettigheter for ansatte eller
tillitsvalgte.
Daglig leder av Stiklestad hotell skal få tilbud om stilling i SNK dersom drift i Stiklestad Hotell skulle opphøre.
Likeledes får daglig leder tilbud om stilling dersom det skjer endringer i selskapet som medfører at hun ikke
ønsker å fortsette i selskapet. Dersom daglig leder selv kan sies å ha medvirket til dette, gjelder ikke
ovenstående.

Note 4

Selskapets pensjonsforpliktelser

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjon etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.
Selskapet hadde offentlig tjenestepensjonsordning i Storebrand Livsforsikring
fram til 1. juli 2009 da den ble lukket. Fra samme dato tegnet selskapet innskuddsbasert
pensjonsordning som omfatter samtlige tilsatte. Ordningen tilfredsstiller lovens krav.
Selskapet har ingen framtidige forpliktelser i forhold til den lukkede offentlige
tjenestepensjonsordningen.

AFP-ordning
Selskapet har ingen personer som er omfattet av AFP-ordningen.
Note 5

Annen driftskostnad
SNK Konsern
2019

2018

Driftsutgifter eiendom
Anskaffelser og arr/produksjon
Administrasjonskostnader
Andre driftskostnader
Kostnadsgodtgjørelser, opphold/reise
Salgs- og reklamekostnader
Andre kostnader
Sum

30 813 270

Revisor

Kostnadsført honorar revisjon utgjør
Bistand fra revisor

Noter

29 776 950

SNK Konsern
2019
187 000
23 801

SNK Mor
2019
5 963 619
9 714 274
2 849 872
326 622
3 391 622
1 854 119
1 676 358
25 776 485
SNK Mor
2019

2018

178 000
16 000

122 000
18 851

Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS

2018
5 756 323
8 279 050
2 913 585
390 574
3 803 965
2 094 115
1 568 034
24 805 647

2018
115 000
11 050
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Note 6

Varige driftsmidler
SNK Mor

Anskaffelseskost 1.1.2019
Tilgang kjøpte driftsmidler

Bygn. og
fast eiend.
81 430 486
85 000

Innredning/
inventar
15 976 520

Maskiner
biler etc
963 771

1 370 946

Anskaffelseskost 31.12.2019

81 515 486

15 976 520

963 771

1 370 946

Akkumulerte avskrivninger 1.1.2019

39 573 267

15 549 425

674 935

1 370 946

1 995 107

181 988

39 947 112

245 107

164 800

0

8 - 50 år
Lineær

4 - 10 år
Lineær

5 år
Lineær

5 år
Lineær

Innredning/
inventar
21 612 536
733 546

Maskiner
biler etc
1 289 771

Anlegg

Anskaffelseskost 1.1.2019
Tilgang kjøpte driftsmidler

Bygn. og
fast eiend.
81 430 486
85 000

1 370 946

Anskaffelseskost 31.12.2019

81 515 486

22 346 082

1 289 771

1 370 946

Akkumulerte avskrivninger 1.1.2019

39 573 267

19 814 482

824 135

1 370 946

1 995 107

609 385

165 640

0

39 947 112

1 922 215

299 996

0

8 - 50 år
Lineær

4 - 10 år
Lineær

5 år
Lineær

5 år
Lineær

2019

2018

7 512 000

7 512 000

150 544

-42 873

Avskrivninger 2019
Nedskriving anleggsmidler
Bokført verdi pr. 31.12.2019
Økonomisk levetid
Avskrivningsplan

124 036

Anlegg

0

SNK Konsern

Avskrivninger 2019
Nedskrivning anleggsmidler
Bokført verdi pr. 31.12.2019
Økonomisk levetid
Avskrivningsplan
Note 7

Mellomregning selskap i samme konsern

Investering i annet foretak i samme konsern
Aksjer i Stiklestad Hotell AS
Lån til foretak i samme konsern
Gjeld til/mellomregning Stiklestad Hotell
Mellomregning Stiklestad Hotell søkes utlignet hver måned.

Note 8

Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen i selskapet pr. 31.12.2019 består av 16000 aksjer pålydende á kr. 1000.
Selskapets aksjer er ikke omsettelig til andre enn nåværende eiere.
Eierstruktur
Aksjonærene i selskapet pr. 31.12.2019
Trøndelag fylkeskommune
Verdal kommune

Aksjer
8 000
8 000

Eierandel
50 %
50 %

Stemmeandel
50 %
50 %

Sum eierandel og totalt antall aksjer

16 000

100 %

100 %

Noter
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Note 9

Egenkapital
SNK Konsern
SNK Mor
Aksjekapital Fri egenkap
Aksjekapital
Fri egenkap
16 000 000
15 925 680
16 000 000
16 589 083

Egenkapital pr. 1. januar 2019
Årets endring i egenkapital:
Årets resultat

-2 716 000

Egenkapital pr. 31.12 2019

Note 10

16 000 000

13 209 680

-2 121 545
16 000 000

14 467 538

Langsiktig gjeld
SNK Konsern
2019

SNK Mor
2019

2018

2018

Sparebank 1 SMN
Kommunalbanken Norge

14 190 235
953 340

15 990 235
1 430 010

14 190 235
953 340

15 990 235
1 430 010

Sum gjeld til kredittinstitusjoner

15 143 575

17 420 245

15 143 575

17 420 245

Som sikkerhet for den langsiktige gjelden er selskapets eiendommer pantsatt hvor Sparebank1 SMN har 1. prioritet.
Andel av langsiktig gjeld som forfaller lengre enn 5 år fram i tid:
Sparebank 1 SMN
Kommunalbanken Norge
Sum
Annen langsiktig gjeld

5 190 235
0
5 190 235

SNK Konsern
2019
2018
152 731
152 731
54 574
54 574
63 863
63 863
271 168
271 168

Mellomregning Levanger museum
Mellomregning Egge museum
Sparebank 1 SMN - Egge museum
Sum annen langsiktig gjeld

SNK Mor
2019
152 731
54 574
63 863
271 168

2018
152 731
54 574
63 863
271 168

Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS har avgitt følgende garantier:
Garanti for kassakreditt som Stiklestad Hotell AS har i Sparebank 1 SMN
Garanti for husleieforpliktelser som Stiklestad Hotell AS har overfor Stiklestad Hotell Eiendom AS.
Note 11

Grunnlag utsatt skatt
2019
-100 077
-90 000
-956 868
-1 146 945
-252 328
-252 328

Anleggsmidler
Omløpsmidler
Underskudd til fremføring
Sum
Utsatt skatt 22 %
Utsatt skatt ikke balanseført

2018
-170 785
-70 000
-311 706
-552 491
-121 548
-121 548

Positive og negative midlertidige forskjeller er motregnet ved beregningen av utsatt
skatt/utsatt skattefordel.
Note 12

Tilknyttet selskap

Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS har deltatt i stiftelse av Regionalt Pilegrimssenter Stiklestad AS, med en
eierandel på 23,5 %.
Note 13

Avdelingsvis resultat 2019 etter selvkost

Driftsinntekter
Driftskostnader
Driftsresultat

Stiklestad
50 421 795
51 085 814
-664 019

Egge
7 568 598
7 826 850
-258 252

Levanger
1 945 680
1 910 847
34 833

Stjørdal
4 473 392
4 194 525
278 867

NAAK
1 861 423
2 759 866
-898 443

Total
66 218 947
67 725 961
-1 507 014

Finanskostnader
Resultat

603 140
-1 267 159

3 542
-261 794

-140
34 973

7 223
271 644

766
-899 208

614 531
-2 121 545

Innenfor driftsinntekter er avdelingens samlede inntekter fra salg, billetter, sponsor, andel offentlige driftstilskudd og andre inntekter.
Innenfor driftskostnader er det avdelingens faktiske kostnader innenfor vareforbruk, personal, avskrivninger og andre driftskostnader.

Noter
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Note 14

Utvikling inntekter og kostnader Spelet om heilag Olav siste 10 år - morselskap

Alle tall i hele tusen
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Andel tilskudd

Post/år

800

350

2150

2150

2150

2150

2150

2150

2150

2150

Andel sponsor

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

Andre inntekter

272

227

207

263

109

89

143

96

66

33

Billettsalg

3933

3406

3216

5257

4898

4233

4277

4074

3049

2799

Sum inntekter

5405

4383

5973

8070

7557

6872

6970

6720

5664

5382

Honorar og lønn

2297

2028

2324

2540

2566

3046

2597

2705

2719

2690

Andre produksjonskostnader

1247

2033

1850

1842

2024

1606

1356

1458

1365

1454

Reise, opphold og servering

1436

1265

1416

1449

1743

1961

1597

1561

1740

1549

448

67

89

588

433

410

318

422

457

432

5428

5394

5679

6419

6766

7023

5868

6145

6280

6126

Resultat

-24

-1012

293

1651

791

-151

1102

575

-616

-745

Deltakerfest

299

182

62

175

148

144

152

166

167

196

-323

-1193

231

1476

643

-295

950

409

-784

-941

-1123

-1543

-1919

-674

-1507

-2445

-1200

-1741

-2934

-3091

Salg, markedsføring og program
Sum kostnader

Resultat etter deltakerfest
Restultat uten offentlige tilskudd

Personalkostnader knyttet til bruk av eget personell er ikke kostnadsført i prosjektregnskapet.

Note 15

Prosjektregnskap Olsokdagene 2019 - morselskap

Salginntekter
Andre inntekter
Produksjonskostnader
Markedsføring og program
Resultat
Resultat uten offentlige tilskudd

Diverse
Egne produksjoner Konserter Foredrag
Sum olsokdagene
107 870
118 000
428 170
143 402
25 000
240 000
265 000
663 903
115 350
562 427
156 825
1 498 505
276 011
276 011
-832 045
2 650 -109 257
226 577
-712 075
-832 045

2 650

-134 257

26 577

-937 075

Under "Diverse" er transaksjoner som ikke er direkte henførbar til enkeltarrangement, eks lyd/lys.
Salgsinntekter består av provisjon fra salgsutstilling og billettinntekter til arrangement
Andre inntekter består av prosjekttilskudd. Egne personellressurser ikke bokført på prosjektet.
Personalkostnader knyttet til bruk av eget personell er ikke kostnadsført i prosjektregnskapet.
Note 16

Konserninterne transaksjoner

SNKs kjøp fra datterselskap Stiklestad hotell
Varer til videresalg
Servering
Losji
Romleie
Resepsjonstjenester
Annet
SUM

303 802
1 508 454
539 426
636 638
1 142 927
58 297
4 189 544

SNKs salg til datterselskap Stiklestad hotell
Husleie
Divers kostnadsrefusjoner (strøm, utstyr)
Tjenester (øk/adm, vaktmester,renhold)
Formidling
Annet
Sum

1 510 128
196 254
1 200 281
775 409
69 553
3 751 625

Noter
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Note 17

Andre fordringer
SNK Konsern
2019

2018

Forskuddsbetalte kostnader
Påløpte refusjoner fra NAV
Påløpte tilskudd
Påløpte tippemidler "fast dekke"
MVA til gode
Sum

2 007 555

Note 18

4 350 351

2018

Avsetning feriepenger
Påløpte kostnader
Forskuddsmottatte prosjekttilskudd
Mottatt, ikke anvendt gave til frivilligheten på Stiklestad
Diverse kortsiktig gjeld
11 645 661

Noter

2018
7 317
106 659
2 679 074
932 000
359 384

1 726 281

4 084 435

SNK Mor
2019
3 105 326
469 095
5 911 757
102 872
81 737

2018
3 029 690
178 507
6 593 446
155 000
121 938

Kortsiktig gjeld
SNK Konsern
2019

Sum

SNK Mor
2019
99 650
179 987
235 585
932 000
279 058

12 010 142

9 670 786

Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS

10 078 581
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KONTANTSTRØMOPPSTILLING 2019
Stiklestad Nasjonale Kultursenter
SNK Konsern
2019
Resultat
Ordinære avskrivninger
Nedskrivning aksjer
Endringer i varelager
Endring i kundefordringer
Endring i leverandørgjeld
Endring i fordring på konsern
Endring i andre tidsavgrensningsposter
Netto kontantstrøm fra drift

Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler
Utbetaling ved lån til andre foretak
Innbetaling av lån til andre foretak
Netto kontantstrøm fra investeringsaktivitet

2018

-2 716 000
2 770 132
0
-51 912
1 176 834
-971 417

151 145
2 825 581
0
135 398
-43 947
307 418

1 935 615
2 143 253

SNK Mor
2019

2018

-614 247
2 761 348

-2 121 545
2 301 131
0
-46 136
133 619
-498 573
-193 417
1 968 408
1 543 489

-975 449
2 628 108
0
139 947
693 497
-155 469
281 687
-772 955
1 839 367

-818 546

-1 767 687

-85 000

-265 000

-818 546

-1 767 687

-85 000

-265 000

Innbetaling avdrag lån til datterselskap
Innbetaling ved opptak av ny langsiktig gjeld
Endring annen langsiktig gjeld
Endring annen kortsiktig gjeld
Nedbetaling av langsiktig gjeld
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

0

0

0
0

0
0

-2 276 670
-2 276 670

-2 276 670
-2 276 670

-2 276 670
-2 276 669

-2 276 670
-2 276 669

Netto endring i kontanter mv.
Beholdning av likvider pr. 01.01.
Likvid beholdning pr. 31.12.

-951 963
16 891 950
15 939 986

-1 283 009
18 174 959
16 891 950

-818 180
8 765 983
7 947 803

-702 302
9 468 285
8 765 983

3 000 000

3 000 000

Limit kassakreditt

Noter
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2 000 000

2 000 000
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TIL GENERALFORSAMLINGEN I STIKLESTAD NASJONALE KULTURSENTER AS

U AV H E N G I G

REVISORS BERETNING

2019

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet
Konklusjon
Vi har revidert Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS` årsregnskap som viser et underskudd for
selskapsregnskapet på kr. 2 121 545 og et underskudd for konsernregnskapet på kr. 2 716 000 og etter vår
mening:





er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter
gir selskapsregnskapet et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til Stiklestad Nasjonale
Kultursenter AS per 31. desember 2019 og av selskapets resultater og kontantstrømmer for
regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god
regnskapsskikk i Norge.
gir konsernregnskapet et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til konsernet Stiklestad
Nasjonale Kultursenter AS per 31. desember 2019 og av konsernets resultater og kontantstrømmer
for det avsluttede regnskapsåret i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i
Norge.

Årsregnskapet består av:




selskapsregnskapet, som består av balanse per 31. desember 2019, resultatregnskap, oppstilling over
endringer i egenkapital og kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og
noter, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper, og
konsernregnskapet som består av balanse per 31. desember 2019, resultatregnskap, oppstilling over
endringer i egenkapital og kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og
noter, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Grunnlag for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de
internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og
plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av
årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige
etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis
tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.
Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet
Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder
for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.
Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et
årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.
Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets og konsernets evne til fortsatt
drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til
grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som
inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en
revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA -ene, alltid vil
avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller
feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan
forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.
Det henvises til https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger som inneholder en beskrivelse av
revisors oppgaver og plikter.
Vi kommuniserer med styret informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen,
herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav
Konklusjon om årsberetningen
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen
om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med å rsregnskapet og i samsvar med lov
og forskrifter.
Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag
som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen
har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskap ets
regnskapsopplysninger i samsvar med lov, forskrift og god bokføringsskikk i Norge.
Levanger, 28.02.2020
Trøndelag Revisjon AS

_____________________________
Arnhild Wist
Registrert revisor

Medlemmer i Representantskapet
Medlemskommunene i IR

Deres ref: «REF»

Vår ref: GTL 2016/164

Dato: 16.04.2020

Vedr. flytting av Representantskapsmøte 30.04.20
Det planlagte møte i representantskapet 30.04.20 utgår på grunn av koronapandemien.
Det er ønskelig å gjennomføre møtet fysisk og vi ber dere holde av tirsdag 23. juni som ny
dag. Vi tar sikte på et heldagsmøte med befaring hos Ecopro, så vi ber dere holde av dagen.
Endelig bekreftelse på dagen vil komme senest 9. juni. Det vil være avgjørende om
myndighetene tillater fysiske møter etter den 15. juni.

Med hilsen

Geir Tore Leira
Adm.dir

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.

Fra: Johansen, Berit <Berit.Johansen@ir.nt.no>
Sendt: 19. mars 2020 09:49
Til:
Emne: VS: Info til styret og repskapet om IRs korona-tiltak
Hei
Etter en meget hektisk uke så er dert vell på tide med litt info til våre styrende organ.

Det er nå en uke siden helsemyndighetene i Norge erklærte tiltak for å stanse spredning av
koronaviruset.
Det snudde mye på hodet hos Innherred Renovasjon, men det meste av driften vår går som normalt
og vi
gjør nå vårt beste for å holde våre renovatører og annet kritisk personell friske. Våre ansatte har
forstått
at vi har en ekstra viktig samfunnsrolle i en slik situasjon og det viser de med stor fleksibilitet og stå
på
vilje. Vi har fortløpende gjort tiltak for og sikre våre ansatte for smittespredning. Som ansvarlig for
driften vil jeg si at jeg er stolt over at vi har en slik arbeidsstokk som virkelig står på nå og har holdt
roen i
en krevende tid.

Vi har hatt kontinuerlig kontakt med Frosta kommune, kommunelege på Frosta og Levanger. Vi er
imponert over den servicen de har gitt oss for de har vært med informasjon og råd slik at vi har
kunne
fått gjort risikoanalyser og utarbeidet beredskapsplaner. Vil bare få sagt det tydelig at vi er imponert
over de vurderinger og vedtak Frosta gjorde i starten som første kommune, samtidig som de og var
tydelig på hvilke de forventinger de hadde til oss og hva som var viktig og ha fokus når vi utfører våre
tjenester innen innsamling av septikk- og renovasjon.
I konsernet har ledermøte ved behov. VI har også 2 ganger i uka satt møte der ledere og tillitsvalgt
/verneombud møtes for og oppdatere og planlegge ulike tiltak.
IR:
All innsamling går som vanlig på renovasjon.
Vi holder på og gjør oss ferdig med tømming av stor septikktanker på Frosta denne uka. Bra
og få
tømt disse før det blir større opphopning av virus i kloakkslammet
Alle gjenvinningsstasjoner er åpne. Vi opplever litt mere besøk en normalt denne uka.
Behandlingsanlegg for levert varer og det er normal drift. Det begynner og bli vesentlig
mindre
avfall fra næringslivet.
Neste styremøte for IR vil avholdes som nettmøte gjennom teams. Der vil styremedlemmene enten
via
nett eller tlf delta på møte.
Repskapsmøte den 28 april holder vi på og avklarer med Ks bedrift om vi kan gjennomføre den som
et
nettmøte. Plan med eksternt foredragsholder og befaring vil bli utsatt. Det vil komme info ved mnd
skifte mars/april om hvordan møte kan avholdes.

Retura IR
Drift går som vanlig.
Vanlige avfallsmengdene begynner og gå ned på næring.
Det er økt mengder på innsamling av smittefarlig avfall.
På entreprenørarbeidet er det en viss nedgang
Hvis nedadgående aktivitetsnivå vedvarer vil man etter hvert måtete vurdere om behovet for
og
permittere. Retura IR er ikke rigget med buffer for en situasjon at hvis inntektene svikter på
grunn av nedgang på ordrer og kjøreoppdrag så vil selskapet måtte reagere raskt på og redusere
sine kostnader for og kunne betjene sine forpliktelser. Det vil bli sett på om det er behov for
arbeidskraft i konsert før slike vurderinger blir gjort. Utfordring til retura IR er at vi operer med
fortsatt 14 dagers varslingsplikt på permitteringsvarsel i motsetning til NHO sine
arbeidsgiverorganisasjoner som har 2 dagers varsel.. KS bedrift er på saken og ser på om det er
muligheter for å få forhandlet seg fram til samme vilkår.

Informasjon
De tiltak vi gjør som berører publikum informerer vi fortløpende om på våre hjemmesider og via IRs
facebookside. Ved eventuelle endringer av ruter m.m. som gjelder enkelte abonnenter kan vi sende
ut
SMS eller e-post til disse. Denne siden oppdateres jevnlig: https://ir.nt.no/2020/03/innherredrenovasjon-og-koronavirus/
Internt sender vi ut status på e-post ca en gang pr dag, det legges ut i IRs interne facebookgruppe, på
intranett og det sendes SMS med påminnelser og kortere budskap. Foreløpig er det gode
tilbakemeldinger på det, men ikke alle våre ansatte er like digitale og det er nok kun SMS som leses
av
absolutt alle.
Her er en oppsummering av det som er kommunisert internt:
Bruktbo stengt
Vi stengte begge bruktbutikkene fra og med 16. mars, både av smittevernhensyn og bemanning. For
tiden bemannes butikkene mye av vikarer allerede, og det er på butikkene vi har eksterne innendørs
og
potensielt størst smitterisiko. Alle andre renovasjonsselskap med bruktbutikker som vi kjenner til,
gjør
det samme.
Transport og mottak
Foreløpig går drift som normalt på transport (avfall og slam), behandlingsavdeling og
gjenvinningsstasjoner, selv om enkelte ansatte er hjemme i karantene pga utenlandsreiser m.m.
Driftslederne vurderer dette løpende og setter inn tiltak hvis behov. Vi har fortsatt vanlige
åpningstider
men oppfordrer publikum til å komme kun hvis det er nødvendig.
Oppmøte i garderober og samling i kantine/fellesareal

Der mange møtes samtidig for skift skal det deles i puljer slik at en ikke er mange samtidig i
garderober. I
fellesarealer sitter vi langt fra hverandre og unngår å være mange til stede samtidig. Del opp
lunsjtider
og kaffepauser. Fra nå av skal alle gå hjem når de er ferdige med ruta og har vasket biler og utstyr!
Dvs
sjåfører skal rengjøre bilen, skifte og dra hjem. Ingen skal sitte og vente i kantiner eller på
oppmøtestedet når de er ferdige med dagens oppgaver.
Strengere hygienetiltak
Det er innført rutiner for rengjøring og desinfisering av utstyr, biler, kontor osv. Renovatører og
sjåfører
har laget nye prosedyrer for renhold i biler. Behandlingsavdelingen har skjerpet renhold i førerhus på
maskiner og trucker. På kontorer og andre lokaler får hver enkelt ansvar for å rengjøre eget utstyr 1
gang
pr dag – dvs kontorpult, PC/tastatur, dørhåndtak, ipader.
Grundig håndvask vektlegges, antibac prioriteres til sjåfører pga et begrenset lager. Alle bes holde
avstand til hverandre, minst 1 meter.
Adgangskontroll
Ingen eksterne skal inn på våre bygg. Unntaket er toalettet på Mule som er satt av for
anleggsarbeiderne
på Mule. Det settes opp plakater på alle dører, og noen dører låses.
Møter og kontorarbeid
Alle eksterne møter skal skje som telefon- eller nettmøter. Interne møter med flere enn to personer
skal
også foregå via nett/Teams.
Det er foreløpig ikke noe generelt påbud eller oppfordring om hjemmekontor, men den enkelte leder
vurderer om det er hensiktsmessig og ansatte som ønsker det tar en prat med sin leder. Kontor skal
ikke
lenger deles mellom flere. Ansatte kan spres på våre lokasjoner slik at alle får eget kontor. Siden
mange
er hjemme er det ledige kontor både på Mule og Ørin.
Permisjon, egenmelding og omsorgspenger
IR ga to dagers permisjon med lønn til foreldre som måtte være hjemme da skolene stengte i forrige
uke.
Siden ble det klart at omsorgspenger (sykt barn-dager) kan benyttes hvis man må være hjemme med
barn som ikke har barnehage/skole. En del personell hos oss innehar en funksjon som er
samfunnskritisk,
og de har dermed krav på et tilbud om barnepass fra sin kommune. Vi har noen som har benyttet seg
av
dette.
IR forholder seg til den informasjon og de råd som er gitt fra Folkehelseinstuttet, kommunelegene i
våre
kommuner og fra Avfall Norge. Det er noe ulik praktisering i renovasjonselskapene i Norge, men det
er
også på grunn av lokale ulikheter i situasjonen de er i.

Her er litt nyttig informasjon fra bransjen:
https://www.avfallnorge.no/bransjen/nyheter/r%C3%A5d-til-bransjen-om-corona-viruset
https://avfallsbransjen.no/2020/03/17/dette-er-kritisk-personell/

Mvh
Geir Tore Leira, Adm. dir.
Innherred Renovasjon IKS
mob: 950 77 358
Adresse: Russerveien 10. 7652 VERDAL
gtl@ir.nt.no - www.ir.nt.no Org-nr: 971217391

Hva er et folkevalgt organ?
Kommunal Rapport 09.03.2020

Kommuner kan gå sammen om å løse felles oppgaver. Vil styret for slike samarbeidsorganer
være et folkevalgt organ som omfattes av kommunelovens bestemmelser om
møteoffentlighet?
Er representantskapet i et kommunalt oppgavefellesskap et folkevalgt organ?
SPØRSMÅL: Etter kommunelova skal alle møte i «folkevalde organ» vera opne. Er
representantskapet i eit kommunalt oppgåvefellesskap eit folkevald organ?
Og vil styret oppgåvefellesskapet, som representantskapet har valt, vera eit folkevald organ?
SVAR: Kommunale oppgavefellesskap er interkommunale samarbeid som opprettes etter
kommuneloven § 19-1 «for å løse felles oppgaver». Det øverste organet i et slikt
oppgavefellesskap er et representantskap sammensatt etter reglene i § 19-3 Dette
representantskapet er nevnt i listen over folkevalgte organer i § 5-1 andre avsnitt, noe som
betyr at de generelle reglene for slike, herunder bestemmelsene i § 11-5 om
møteoffentlighet, gjelder her.
Styret for slikt oppgavefellesskap er ikke nevnt i loven, og heller ikke i listen over «andre
kommunale organer» som § 5-2 fastsetter at loven også gjelder for. Men her har vi en
bestemmelse i § 19-3 siste avsnitt om at «Representantskapet kan selv opprette andre
organer til styring av oppgavefellesskapet», og det er ikke tvilsomt at det betyr at det kan
velges et slikt styre, og at det da anses som et folkevalgt organ etter loven og må følge
bestemmelsene om møter og saksbehandlingen i kommuneloven.

Hvem er kommunens leder når kommunedirektøren går på dagen?
Kommunal Rapport 02.03.2020

Kommunedirektøren gikk på dagen, hvem sitter nå med det juridiske ansvaret?
SPØRSMÅL: En kommune har per i dag ikke kommunedirektør, heller ikke assisterende,
konstituert eller fungerende. Dette som følge av at kommunedirektøren sluttet med
umiddelbar virkning (på dagen). Hvem har kommunedirektørens (rettslige) funksjoner i en
kommune uten kommunedirektør, herunder arbeidsgiveransvaret?
SVAR: Dette problemet er det ordførers og kommunestyrets ansvar å løse. Ordfører må
umiddelbart sammenkalle kommunestyret for å treffe vedtak om konstituering i stilling som
kommunedirektør inntil formell tilsetting kan skje.
Hvis ordfører har fått hastefullmakt av kommunestyret etter § 11–8 første avsnitt, vil hun
kunne utpeke en person som kan fungere i denne stillingen inntil kommunestyret har kunnet
treffe vedtak om konstituering. Og selv om slik ikke fullmakt er gitt, må ordfører ta ansvar for
å utpeke hvem som skal ivareta de ulike administrative funksjonene inntil kommunestyret har
kunnet ta stilling til dette.

Politiske saker må være tilstrekkelig opplyst og utredet
Kommunal Rapport 17.02.2020
Når politikerne skal diskutere en sak på sakslista, hvor vide er da rammene for hva man kan
diskutere og ta stilling til? Og hva med saker som ikke har funnet veien til sakslista?
SPØRSMÅL: Hva menes med «en sak som ikke er oppført på saklisten»?
I kommunelovens § 11–3 første avsnittet, andre setning, står det at «En sak skal settes på
sakslisten hvis minst en tredel av organets medlemmer krever det», og i siste avsnitt står det
at «Et folkevalgt organ kan fatte vedtak i en sak som ikke er oppført på sakslisten, hvis ikke
møtelederen eller en tredel av de møtende medlemmene motsetter seg det.»
Hva menes med en sak som ikke er oppført på saklista i denne sammenhengen?
SVAR: Utgangspunktet er her saklisten slik den ser ut i innkallingen. Denne er det i
utgangspunktet ordfører eller fylkesordfører som fastsetter. Bestemmelsen om rett for en
tredel av medlemmer til å kreve en ny sak ført opp, innebærer at disse kan pålegge ordfører
å sette den inn der.
Normalt er dette presist nok som angivelse av og ramme for det som skal behandles og tas
stilling til i møtet. Problemet om hva som er samme sak, kan imidlertid oppstå hvis det blir
tatt opp nye spørsmål eller satt fram nye forslag som det hevdes er en del av samme saken,
men som utvider rammen for denne vesentlig.
Dette er ikke noe problem så langt ingen protesterer mot en slik utvidelse av rammen for
saken. Innlegg som tar opp andre temaer eller synspunkter enn de som ligger i
saksforelegget til saken, vil normalt være uproblematiske, og det er ikke mulig å avskjære
slike synspunkter hvis den som tar opp disse, hevder at det er nødvendig å se saken som
behandles i sammenheng med disse.
Det samme gjelder som alminnelig utgangspunkt forslag som ikke er omtalt i saksforelegget,
så langt de med rimelighet kan sies å angå samme spørsmål som det som står på saklisten.
Men her er det to begrensninger: Den ene er kravet om at saken skal være tilstrekkelig
opplyst og utredet. Det er det i første hånd et ansvar for kommunedirektøren, eller den som
møter på hennes vegne, å ta stilling til og eventuelt uttale seg om, se kommunelovens §
13 tredje avsnitt: «Kommunedirektøren skal påse at saker som legges fram for folkevalgte
organer, er forsvarlig utredet. Utredningen skal gi et faktisk og rettslig grunnlag for å treffe
vedtak», og fjerde avsnitt andre setning: «Hvis kommunedirektøren blir oppmerksom på
faktiske eller rettslige forhold som har sentral betydning for iverksettingen av vedtaket, skal
han eller hun gjøre det folkevalgte organet oppmerksom på dette på en egnet måte».
Et langt stykke på vei er det opp til det folkevalgte organet om det vil ta hensyn til en slik
innvending. Det folkevalgte organet avgjør som utgangspunkt selv når det synes det vet nok
om et saksforhold. Det kan – men har ikke plikt til å – utsette saken til et senere møte for å få
en tilleggsutredning. Men hvis det treffes vedtak og det viser seg at det var en alvorlig svikt
eller mangel i grunnlaget for dette, vil det kunne bli kjent ugyldig – ved lovlighetskontroll eller
ved dom.
Den andre begrensningen ligger i de folkevalgtes behov for å være beskyttet mot
«overrumpling» i kraft av ny informasjon eller nye forslag som går utenfor rammen av det de
hadde grunnlag for å vente i forkant av møtet. Her kommer så bestemmelsen i § 11–3 første
setning inn i bildet. Møteleder har kompetanse til å stoppe votering over et forslag som går

utenfor en rimelig forståelse av hva som er «samme sak» som den som er oppført i
innkallingen, og det samme kan opposisjonen hvis den kan mønstre en tredel av
medlemmene av det folkevalgte organet.
I tillegg har vi nå også fått en viktig, ny regel i bestemmelsens første avsnitt, andre setning,
om at alle saksdokumenter skal sendes samtidig med innkallingen. Også hvis det sendes ut
eller dukker opp andre saksdokumenter etter dette, kan møteleder eller en tredel av
medlemmene motsette seg at det treffes vedtak i saken.
Ikke noe av dette trekker i seg selv en presis grense for hva som er «samme sak», og i
praksis er det innen vide grenser opp til det folkevalgte organet selv å avgjøre dette. Med de
ulike typer for sperrer som er skissert ovenfor, vil imidlertid dette ikke så lett komme på
spissen, men i prinsippet kan dette gjøres til tema for lovlighetsklage eller lovlighetskontroll
av eget tiltak etter kap. 27.

Utvalg er ikke bundet av administrasjonen
Kommunal Rapport 27.01.2020

På samme måte som kommunestyret selv, er et utvalg ikke bundet av administrasjonens
faglige vurdering. Det står også fritt å bestemme hvilke avgjørelser det vil overlate til
administrasjonen, og hvilke det selv vil gå inn i og avgjøre selv, skriver Jan Fridthjof Bernt.
SPØRSMÅL: Hvor stor myndighet kan legges til en komité?
Jeg er en lokalpolitiker som har fått fast plass i prosjekt- og byggekomiteen (PBK). Jeg lurer
på hvor stor myndighet som kan legges til en slik komité?
Mens utvalgenes ansvarsområde omfatter forvaltning av lovverk der myndigheten er delegert
til kommunen, vil PBKs arbeidsområde i større grad dreie seg om kommunens egen
oppgaveløsning. Ofte er det avklaring av rent fagmessige oppgaver som legges til komiteen,
som valg av entrepriseform, godkjenning av prosjekteringen, etc.
Spørsmålet mitt er hvilken rolle komiteen har. Har komiteen avgjørelsesmyndighet i rent
faglige spørsmål og kan da i ytterste fall instruere administrasjonen?
Hensikten med å legge avgjørelsesmyndigheten til komiteen er trolig å forenkle, slik at disse
sakene ikke går videre oppover. Mitt spørsmål gjelder om dette er spørsmål som i det hele
tatt kan behandles politisk.
Etter mitt syn er dette rent fagmessige oppgaver. Jeg ser da bort fra at en komité ikke har
vedtaksmyndighet i det hele tatt. Spørsmålet kunne like gjerne gjeldt et utvalg.
Og – i tilfelle dette er politiske avgjørelser, så er det vel bare kommunestyret som kan
instruere rådmannen? Denne myndigheten kan vel ikke delegeres til PBK. Og en slik
instruering skal vel gå direkte til rådmann og ikke til kommunalsjefen som møter i PBK? Når
det gjelder forvaltningsvedtak kan utvalget overprøve rådmannens syn (f.eks. i
klagesaker). PBK-sakene gjelder jo kommunens drift slik jeg ser det og da er det
annerledes.
SVAR: I kommuneloven fra 2018 har vi ikke lenger komiteer som en egen type folkevalgte
organer. Komitébetegnelsen brukes nå bare om de (frivillige) kommune- og
fylkestingskomiteene etter § 5–9. Men det betyr bare at denne plan- og byggekomiteen nå
blir et utvalg etter lovens § 5–7.
Når kommunestyret oppretter et slikt utvalg, er dette et hjelpeorgan for kommunestyret som
«kan få tildelt vedtaksmyndighet hvis ikke annet er følger av lov». Utvalget opptrer her på
vegne av kommunestyret, og innenfor rammen av delegeringsvedtaket med samme
instruksjonsmyndighet som kommunestyret selv overfor kommunedirektøren (rådmannen) og
administrasjonen.
Vedtak i et folkevalgt organ er ikke i seg selv faglige avgjørelser, men politiske eller
administrative beslutninger. De skal imidlertid bygge på en faglig basert utredning fra
administrasjonen, jf. § 13–1 tredje avsnitt, der det fastslås at «Kommunedirektøren skal påse
at saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet. Utredningen skal gi et
faktisk og rettslig grunnlag for å treffe vedtak.»
Men på samme måte som kommunestyret selv er et utvalg ikke bundet av administrasjonens
faglige vurdering, og det står også fritt å bestemme hvilke avgjørelser det vil overlate til
administrasjonen, og hvilke det selv vil gå inn i og avgjøre selv. Men hvis et vedtak vil være i
strid med lov, forskrift eller overordnet styringsinstrument vedtatt av kommunestyret, skal
rådmannen eller den i administrasjonen som møter for henne, gjøre oppmerksom på det. Det

samme gjelder der vedtaket bygger på klart uriktig forståelse av faktum eller klart uholdbare
faglige vurderinger av saksforholdet.
Ved slik svikt vil vedtaket kunne bli opphevd som ugyldig av Fylkesmannen. Og så lenge det
ikke er truffet vedtak eller inngått avtale som gir private parter rettigheter, kan kommunestyret
oppheve ethvert vedtak som truffet av et slikt utvalg.

Verdal kommunes årsregnskap og årsberetning 2019 Kontrollutvalgets uttalelse
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
27.04.2020

Saknr
13/20

Saksbehandler Liv Tronstad
Arkivkode
FE - 216
Arkivsaknr
20/78 - 5
Forslag til vedtak
1. Det framlagte forslag til uttalelse vedtas som kontrollutvalgets uttalelse til
kommunens årsregnskap 2019.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for
fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.
3. Kontrollutvalget tar kommunens årsberetning til orientering.

Vedlegg
Kontrollutvalgets uttalelse - årsregnskap 2019
Revisjonsberetning 2019
Revisjonsnotat 2019
Saksopplysninger
Årsregnskapets funksjon er å gjøre rede for tilgangen på og anvendelsen av de midlene som
kommunen forvalter.
Årsregnskapet ses i sammenheng med kommunens årsberetning. Sammen utgjør disse
noen av de viktigste dokumentene en kommune avgir i løpet av året.
Årsregnskapet for 2019 skal avlegges og behandles etter gammel kommunelov og tilhørende
forskrifter.
Årsregnskapet skal avlegges innen 15. februar og årsberetning innen 31. mars. Pga Koronapandemien er fristen for revisor forlenget fra 15. april til 15. juni og kommunestyrets frist for å
fastsette regnskapet forlenget fra 30. juni til 15. september.
Årsregnskapet skal bestå av et driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap,
økonomiske oversikter og noteopplysninger.
Detaljeringsgraden i årsregnskapet og presentasjonsformen for årsregnskapet har
kommunen stor frihet til selv å bestemme. Men årsregnskapet skal vise regnskapstall på
samme detaljeringsnivå som kommunestyret har brukt i årsbudsjettet.
Årsregnskapet for 2019
Verdal kommunes årsregnskap for 2019 er avlagt den 14.2.2019, og er gjort opp med et
mindreforbruk på kr. 19.441.743.
Noen nøkkeltall fra regnskapet

Til fordeling drift
Brutto driftsresultat
Netto driftsresultat
Bruk av tidligere års

Regnskap
2019
829.282.795
15.239.752
7.064.361
55.823.584

Regulert budsjett
2019
806.046.649.
-3.340.829
-21.647.055
54.107.649

Regnskap
2018
795.426.666
- 7.045.993
-8.636.288
63.935.582

avsetninger
Årets avsetninger
Regnskapsmessig
Mindreforbruk

43.446.202
19.441.743

32.460.594
0

45.725.582
9.573.712

Noen av virksomhetene har hatt et mindreforbruk gjennom året, men samlet sett har
virksomhetene hatt et merforbruk på totalt ca 20 mill kr, størst innenfor hjemmetjenestene.
Regnskapet viser likevel et mindreforbruk for 2019 på ca 19,4 mill kr. Mindreforbruket er
begrunnet i merinntekter for skatt og regelverket for utgiftsføring av pensjon samt noen
forsinkelser i investeringer som har gitt lavere renteutgifter.
Kommunen har gjennom 2019 ikke klart måltallene iht. økonomiplanen når det gjelder
· Netto driftsresultat – Dette ble på 0,6%, målet var 2%
· Disposisjonsfondet – Dette utgjør 2%, måltallet er 6%

Investeringsregnskapet
Kommunens totale investeringer i anleggsmidler for 2019 var på 148,3 mill kr mot kr 131,9
mill kr i 2018. Investeringene i 2019 er ca. 47 mill kr under revidert budsjett og forklares bl.a.
med forsinkelser og utsettelser av enkelte prosjekter.
Investeringsregnskapet er gjort opp i balanse.
Balanseregnskapet
Balansen består av anleggsmidler, omløpsmidler, gjeld og egenkapital.
Egenkapitalen er redusert fra kr 207 mill i 2018 til 203 mill kr i 2019.
Sum gjeld og egenkapital er ved utgangen av 2019 på 3.447 mil kr, mot 3.274 mill kr i 2018.
Noter
Notene til regnskapet er gitt iht. til regnskapsforskriften og god kommunal regnskapsskikk.
I notene blir det gitt en del viktig tilleggsinformasjon som har betydning for å forstå
regnskapet.
Årsberetning 2019
Årsberetningsdelen skal legges fram for kommunestyret i samme møte som årsregnskapet
blir behandlet, og kontrollutvalget kan også kommentere den.
Årsberetning er avlagt innen fristen den 31.03.2019 og omhandler den pliktige årsberetning
2019.
I årsberetningen skal det bl.a. opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme
kommunens økonomiske stilling og resultatet av virksomheten, den faktiske tilstanden når
det gjelder likestilling i kommunen, tiltak som kan fremme formålene i lovverket om
likestilling, antidiskriminering og tilgjengelighet, og tiltak for å sikre en høy etisk standard i
virksomheten.
Årsberetningen inneholder mye god og nyttig informasjon, men kan oppfattes som noe lang
med sine 172 sider.
Revisjonsberetningen og revisors notat
Revisor har den 07.04.2020 avgitt ren beretning til årsregnskapet 2019.

Det foreligger et revisjonsnotat ifm årsoppgjørsrevisjonen for 2019.
I notat omtaler revisor to forhold som ikke har betydning for bedømmelsen av regnskapet og
skal ikke oversendes til kommunestyret, men skal svares ut av administrasjonen innen
16.05.2020. Det gjelder skille mellom drift og investering, og forhold rundt selvkostområdet.

Kontrollutvalgets uttalelse
Kontrollutvalget skal gjennom året forsikre seg om at regnskapet blir revidert på betryggende
måte av kvalifisert revisor, og i samsvar med lov, forskrift, kontrollutvalgets instrukser og god
kommunal revisjonsskikk. Dette gjør kontrollutvalget gjennom orienteringer og andre saker
de får seg forelagt i løpet av året.
Når revisors beretning foreligger, skal kontrollutvalget gi en uttale til kommunestyret om
årsregnskap og årsberetning før formannskapet innstiller til vedtak.
I sin uttalelse skal kontrollutvalget kommentere revisjonsmerknader av vesentlig karakter og
eventuelle tidligere merknader som ikke er blitt tilfredsstillende fulgt opp.
Vurdering
Verdal kommunes årsregnskap er revidert av Revisjon Midt-Norge SA. Oppdragsansvarlig
revisor tilfredsstiller de kravene som er stilt i lov og forskrift.
Revisors beretning datert 7 april 2019, er avgitt som ren beretning.
Alle frister i forbindelse med regnskapsavleggelsen (årsregnskap, årsberetning og
revisjonsberetning) er overholdt.
Under henvisning til forholdene som er omtalt ovenfor er en av den oppfatning at
årsregnskapet og årsberetning gir et forsvarlig uttrykk for kommunen sin virksomhet i 2019
og dens økonomiske stilling pr. 31.12.2019.
En anbefaler kontrollutvalget å avgi en uttalelse til årsregnskapet for 2019 som fremgår av
vedlegg til saken.

VERDAL KOMMUNE

Kontrollutvalget

Til Verdal kommunestyre

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL
VERDAL KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2019

Kontrollutvalget har i møte den 27.04.2020, sak 13/20 behandlet Verdal kommunes
årsregnskap for 2019. Årsregnskapet består av driftsregnskap, investeringsregnskap,
balanseregnskap, økonomiske oversikter samt noter. Sammen med regnskapet foreligger
rådmannens årsberetning for 2019 samt revisjonsberetning avgitt den 07.04.20 av Revisjon
Midt-Norge SA.

Kontrollutvalget viser til at årsregnskapet viser et mindreforbruk (overskudd) på 19,4
mill. kr
I forbindelse med gjennomgangen har kontrollutvalget fått muntlig orientering av revisor,
rådmannen og kommunens økonomiansvarlige. Kontrollutvalget har fått alle de opplysninger
og dokumenter som det har bedt om, og viser for øvrig til revisjonsberetningen.
Kontrollutvalget mener årsregnskapet med tilhørende spesifikasjoner og noter tilfredsstiller
brukernes informasjonsbehov. Årsregnskapet gir et riktig inntrykk av de forhold som omtales
i årsberetningen. Etter kontrollutvalgets vurdering er regnskapet ført i samsvar med
gjeldende lover og regler.
Kontrollutvalget mener at det framlagte årsregnskap kan fastsettes som Verdal kommunes
årsregnskap for 2019.

Verdal, 27.04.2020

Ove Morten Haugan
leder

Astrid Tromsdal

Kopi: Formannskapet

John Hermann
nestleder

Kristine Kulstad

Ole Jonny Wiik Moe

Bidrar til forbedring

Til kommunestyret i
Verdal kommune

Revisjon Midt-Norge SA
Brugata 2
7715 Steinkjer
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7715 Steinkjer
Org nr: 919 902 310 mva
Bank: 4270 18 38658
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T +47 907 30 300

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet
Konklusjon
Vi har revidert Verdal kommunes årsregnskap som viser kr 829.282.795,11 til fordeling drift og et
regnskapsmessig mindreforbruk på kr 19.441.743,25. Årsregnskapet består av balanse per 31.
desember 2019, driftsregnskap, investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret
avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige
regnskapsprinsipper.
Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det
alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Verdal kommune per 31. desember
2019, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift
og god kommunal regnskapsskikk i Norge.
Grunnlag for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge,
herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse
standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er
uavhengige av kommunen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske
forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig
og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.
Øvrig informasjon
Kommunedirektøren er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av informasjon i
kommunens årsberetning, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.
Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den
øvrige informasjonen.
I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det
formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og
årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende
inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen
inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så
henseende. Vi henviser for øvrig til avsnittet «Konklusjon om årsberetningen» under uttalelse om øvrige
lovmessige forhold.
Kommunedirektørens ansvar for årsregnskapet
Kommunedirektøren er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter,
herunder for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal

regnskapsskikk i Norge. Kommunedirektøren er også ansvarlig for slik intern kontroll han finner
nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken
som følge av misligheter eller utilsiktede feil.
Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet
Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet,
men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk
i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon
kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig
dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som
brukerne foretar basert på årsregnskapet.
For videre beskrivelse av revisors oppgaver vises det til:
www.nkrf.no/revisjonsberetninger
Uttalelse om øvrige lovmessige krav
Konklusjon om budsjett
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger
til grunn for årsregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene
i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett.
Konklusjon om årsberetningen
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i
årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og
forskrifter.
Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering
og dokumentasjon av kommunens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i
Norge.

Malm, 7. april 2020

Knut Tanem
registrert revisor
oppdragsansvarlig

Bidrar til forbedring

Verdal kommune
v/rådmannen

Revisjon Midt-Norge SA
Brugata 2
7715 Steinkjer
Besøksadresse:

Brugata 2
7715 Steinkjer
Org nr: 919 902 310 mva
Bank: 4270 18 38658

M post@revisjonmidtnorge.no
T +47 907 30 300

Revisjonsnotat til årsregnskapet for 2019, Verdal kommune

1. Innledning
Vi viser til revisjonsberetningen for Verdal kommunes regnskap for 2019, datert 7. april 2020.
Vi gjør oppmerksom på at det er revisjonsberetningen som skal følge regnskapet fram til
behandling i kontrollutvalg, formannskap og kommunestyre. Dette revisjonsnotatet er ment
som en orientering og eventuelt oppfølging av administrasjonen. Kopi av notatet vil bli
oversendt kontrollutvalget til orientering.
Revisjonsberetningen vil i samsvar med økonomiforskriftene bli oversendt direkte fra
revisjonen til formannskap og kontrollutvalg.

2. Forhold tatt opp i nummerert brev til kontrollutvalget
Ifølge forskrift om revisjon § 4 plikter revisor å påpeke en del nærmere angitte forhold i
nummerert brev til kontrollutvalget. Dette gjelder vesentlige forhold, som for eksempel forhold
som kan medføre feilinformasjon i årsregnskapet eller mangler i rutiner for økonomisk intern
kontroll.
I Verdal kommune er det ikke avdekket vesentlige forhold av slik karakter, og vi har derfor
ikke utarbeidet nummerert brev til kontrollutvalget i forbindelse med revisjon av
årsregnskapet for 2019.

3. Diverse forhold
I dette avsnittet tar revisjonen opp funn og synspunkter som ikke er så vesentlige at de er
omtalt i revisjonsberetningen eller nummerert brev, men som vi mener rådmannen bør være
orientert om og/eller følge opp.

3.1 Skillet drift investering
Viser til årsberetning og tidligere samtaler der kommunen erkjenner at det har vært noen
mangler i vurdering skillet drift investering, og forventer at det tas en gjennomgang av
enkelte prosjekter i investeringsregnskap 2019 med vurdering av behov for korrigering i
2020.

3.2 Selvkost
Kommunen har tatt i bruk Momentum selvkost til selvkostberegninger på vann og avløp. For
å oppfylle dokumentasjonskrav i ny kommunelov kapittel 15 Selvkost, og tilhørende forskrift
vil vi anbefale at alle selvkostområder tas inn i Momentum.

Oppfølging
Vi ønsker svar på punktene tatt opp i dette revisjonsnotatet innen 16. mai 2020.

Malm, 7. april 2020

Knut Tanem
registrert revisor
oppdragsansvarlig

Kopi til:
Kontrollutvalget i Verdal kommune, v/KonSek Trøndelag IKS,
Økonomisjef i Verdal kommune
IKRIL

Orientering fra rådmannen - COVID19/Korona-pandemien
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
27.04.2020

Saknr
14/20

Saksbehandler Liv Tronstad
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
20/229 - 4
Forslag til vedtak
Kontrollutvalget tar rådmannens informasjon til orientering.
Saksopplysninger
Etter utbruddet av COVID 19 / korona-pandemien, er rådmannen bedt om å gi
kontrollutvalget en orientering om situasjonen i kommunen.
Følgende spørsmål som er oversendt rådmannen:
1. Hvilke smittevernstiltak er innført (generelt, i helseinstitusjoner, i barnehage, i
skole)?
2. Hvilke deler av organisasjonen har fått ekstra arbeidsbelastning (overtid, tettere
vakter, lengre vakter)?
3. Hvordan har ledelsen informert og avklart med ansatte, tillitsmenn,
hovedverneombud og verneombud om de tiltakene som er iverksatt for å hindre
spredning?
4. Har kommunen søkt om og mottatt økonomisk støtte fra fylke eller stat?
a. I tilfelle, hvilke beløp er mottatt og er de øremerket til bestemte formål?
5. Hvordan har avviks-rapporteringen speilet situasjonen etter 12. mars 2020?
6. Annen relevante informasjon knyttet til pandemien som er interessant for
kontrollutvalget?

Vurdering
COVID 19 / Korona-pandemien legger beslag på store ressurser i kommunene, samtidig er
mye av landet stengt ned for å begrense smitten.
Kontrollutvalget bør holde seg orientert om situasjonen i kommunen og kommunens
håndtering av denne. Rådmannen er derfor bedt om å gi en orientering i møtet.
Så fremt kontrollutvalget selv ikke foreslår andre vedtak er det lagt opp til at kontrollutvalget
kan ta informasjonen fra rådmannen til orientering.

Rapport anskaffelse av bil - Rådmannens tilbakemelding
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
27.04.2020

Saknr
15/20

Saksbehandler Liv Tronstad
Arkivkode
FE - 216, TI - &32
Arkivsaknr
20/100 - 6
Forslag til vedtak
Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding til orientering.
Vedlegg
Tilbakemelding undersøkelsesrapport
Saksopplysninger
Kommunestyret behandlet sak 104/19 «Rapport – Anskaffelse av bil» i møtet 25. november
2019. Følgende vedtak ble fattet:
1. Kommunestyret anser de avdekkede forhold som sterkt kritikkverdige.
2. Kommunestyret ber rådmannen sørge for at:
a) Rammeavtaler utarbeides i tråd med regelverket.
b) Rammeavtalene etterleves.
c) Lovverket for offentlige anskaffelser og arkiv etterleves.
3. Kommunestyret ber rådmannen orientere kontrollutvalget med en skriftlig
redegjørelse for oppfølgingen av punktene 2 a-c innen 01.04.20
Rådmannen har iht kommunestyrets vedtak gitt skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget den
15. april. Se vedlegg.
I sin tilbakemelding skriver rådmannen bl.a.
En grunnleggende faktor i forbedringsarbeidet er opprettelsen av Innherred innkjøp, et
innkjøpssamarbeid mellom kommunen Levanger, Verdal, Inderøy, Steinkjer og Snåsa.
Samarbeidet har organisatorisk tilknytning til Inderøy kommune.
Samarbeidet ble opprettet fra 1. januar 2019, og etableringen bidrar til at et vesentlig
større kompetansemiljø forestår innkjøpsfaglig arbeid, rådgiving og oppfølging enn
tidligere. Samarbeidet ble etablert med fire årsverk, og i et større fagmiljø ligger en
vesentlig kvalitativ og kvantitativ forbedring – og med det bedre grunnlag for at
punktene 2 a-c i kommunestyrets vedtak blir etterlevd.
Rådmannen avslutter slik:
Oppsummert er det altså lagt nye strukturer med innkjøpsfellesskap, kompetansemiljø
er større, innkjøpspolitikk og innkjøpsstrategier er etablert, kompetanseheving foregår
jevnlig, rutiner og relasjoner er i utvikling. Det er økt avtalelojalitet i alle
deltakerkommunen. Ytterligere er det etablert et innkjøpsnettverk i fylket, som også vårt
samarbeid er en del av.
Vurdering
Gjennom innkjøpssamarbeidet er det etablert et større fagmiljø og profesjonalitet i
innkjøpsprosessene. Resultatet av dette samarbeidet vil en se over tid.
Rådmannens tilbakemelding kan tas til orientering.

Verdal kommune
Rådmannen

NOTAT
uten oppfølging

Deres ref:

Vår ref: LIER 2019/4070

Dato: 15.04.2020

Tilbakemelding undersøkelsesrapport
I kommunestyrets sak 104/19, 25. november 2019, i sak «Rapport – Anskaffelse av bil» ble

følgende vedtak fattet:
1. Kommunestyret anser de avdekkede forhold som sterkt kritikkverdige.
2. Kommunestyret ber rådmannen sørge for at:
a) Rammeavtaler utarbeides i tråd med regelverket.
b) Rammeavtalene etterleves.
c) Lovverket for offentlige anskaffelser og arkiv etterleves.
3. Kommunestyret ber rådmannen orientere kontrollutvalget med en skriftlig
redegjørelse for oppfølgingen av punktene 2 a-c innen 01.04.20
Revisjonens rapport til grunn for kommunestyrets sak er rapport om anskaffelse av biler i
Verdal og Levanger kommune for perioden 2014 til 2018. Rapport for Verdal kommune ble
bestilt av kontrollutvalget i Verdal 18. januar 2019 (sak 07/19).
Rådmannens skriftlige orientering her vil omhandle punktene 2 a-c under ett, siden
tiltakene for oppfølging favner punktene under ett.
En grunnleggende faktor i forbedringsarbeidet er opprettelsen av Innherred innkjøp, et
innkjøpssamarbeid mellom kommunen Levanger, Verdal, Inderøy, Steinkjer og Snåsa.
Samarbeidet har organisatorisk tilknytning til Inderøy kommune.
Samarbeidet ble opprettet fra 1. januar 2019, og etableringen bidrar til at et vesentlig
større kompetansemiljø forestår innkjøpsfaglig arbeid, rådgiving og oppfølging enn
tidligere. Samarbeidet ble etablert med fire årsverk, og i et større fagmiljø ligger en
vesentlig kvalitativ og kvantitativ forbedring – og med det bedre grunnlag for at punktene 2
a-c i kommunestyrets vedtak blir etterlevd.
Kommunestyret i Verdal vedtok etableringen i møte 24. september 2018 (PS 73/118), og fra
saksframstillingen hitsettes:
Et større og mer formalisert regionalt innkjøpssamarbeid slik det foreslås her vil medføre noe merkostnad
for Verdal kommune, sett i forhold til gjeldende avtale om tjenestekjøp innenfor fagområdet. Rådmannen
vil anbefale å prioritere denne løsningen basert på at:

•

Postadresse:
Postboks 24
7651 VERDAL
Tlf. 74048200

det ligger et stort effektiviseringspotensiale i større regionalt samarbeid omkring innkjøp. Dette gjelder
for selve innkjøpsprosesser, men også for kontraktsoppfølging etter at det er inngått innkjøpsavtaler.

Saksbehandler:
Line Therese Ertsås
line.ertsaas@verdal.kommune.no
Tlf. 47692392

Organisasjon:
Organisasjonsnr. 938587418
E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Web: http://www.verdal.kommune.no

Verdal kommune - Rådmannen

•
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rådmannen forutsetter at merkostnader kan dekkes inn gjennom innsparte innkjøpskostnader. Dette
forutsetter stor grad av lojalitet i linjeorganisasjonen til inngåtte innkjøpsavtaler, og man vil ikke kunne
tolerere innkjøp utenfor de rammene som avtalene setter. Etablering av et interkommunalt
innkjøpssamarbeid forutsetter dermed også at det settes i gang gode forankringsprosesser i
linjeorganisasjonen.

Selve begrunnelsen for opprettelse av samarbeidet har altså sammenfallende perspektiver
med det den senere undersøkelsesrapporten påpeker, jf kommunestyrevedtakets punk 2 ac.
I kommunestyrets møte 10. desember 2018 (PS 108/18) ble vedtekter for samarbeidet
vedtatt. I vedtektene er også arkivansvar beskrevet, og rutiner for informasjon om inngåtte
avtaler og arkivering av slike er utviklet videre i samarbeidet.
Kommunestyret har videre (PS 40/19) 27. mai 2019 og 25. november 2019 (PS 106/19)
vedtatt henholdsvis innkjøpspolitikk og innkjøpsstrategi. Både politikk og strategi
underbygger innkjøpsarbeid for at:
- Rammeavtaler utarbeides i tråd med regelverket.
- Rammeavtalene etterleves.
- Lovverket for offentlige anskaffelser og arkiv etterleves.
I prosessen med utarbeidelse av politikk og strategi har det vært deltakelse fra
deltakerkommunen i arbeidsgrupper, og dette bidrar til at kunnskap bringes tilbake til
organisasjonene – og kunnskap er en viktig faktor for forbedringsarbeid.
Daglig leder av innkjøpssamarbeidet har tilgang til virksomhetsledermøtene i Verdal, og har
– også sammen med medarbeider fra samarbeidet – deltatt med faglige sekvenser ved to tre anledninger på denne arenaen. Dette som ledd i kvalitativ kompetanseøkning, i tillegg
til at det er gjennomført rent innkjøpsfaglig kurs for kommunene. Det er viktig at
samarbeidet driver strukturene, både gjennomfører større konkurranser på vegne av
kommunene, bidrar med rådgivning i prosesser drevet av andre og også er involvert i større
enkeltanskaffelser enten som rådgiver eller gjennomfører.
Ved etableringstidspunktet hadde kommunen ulike verktøy for gjennomføring av
anbudsprosesser. Dette er nå harmonisert og har langt på veg funnet sin struktur for flyt,
og det gjelder også tilgjengelighet for oppslag inn mot inngåtte avtaler.
Oppsummert er det altså lagt nye strukturer med innkjøpsfellesskap, kompetansemiljø er
større, innkjøpspolitikk og innkjøpsstrategier er etablert, kompetanseheving foregår jevnlig,
rutiner og relasjoner er i utvikling. Det er økt avtalelojalitet i alle deltakerkommunen.
Ytterligere er det etablert et innkjøpsnettverk i fylket, som også vårt samarbeid er en del
av.

Jostein Grimstad

Postadresse:
Postboks 24
7651 VERDAL
Tlf. 74048200

Saksbehandler:
Line Therese Ertsås
line.ertsaas@verdal.kommune.no
Tlf. 47692392

Organisasjon:
Organisasjonsnr. 938587418
E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Web: http://www.verdal.kommune.no

Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
27.04.2020

Saknr
16/20

Saksbehandler Liv Tronstad
Arkivkode
FE - 217, TI - &30
Arkivsaknr
20/48 - 8
Forslag til vedtak
Kontrollutvalget legger fram plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 for kommunestyret med
følgende forslag til vedtak:
1. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 og slutter seg til
kontrollutvalgets prioriteringer i planen:
1) XX
2) XX
3) XX
4) XX
5) XX
6) XX
7) XX
8) XX
9) XX
2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i planen.

Vedlegg
Plan for forvaltningsrevsjon 2020-2024
Saksopplysninger
Kontrollutvalget skal påse at det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens virksomhet og
av selskaper kommunen har eierinteresser i. Forvaltningsrevisjonene skal følge en plan, som
kontrollutvalget skal lage i løpet av det første året etter at det er konstituert.
Det vedlagte utkastet angir et prioritert forslag til hvilke tjenesteområder og selskaper som
skal undersøkes i planperioden. Planen bygger på risiko- og vesentlighetsvurderinger som er
utført av kommunens revisor, Revisjon Midt-Norge SA. Revisors vurderinger er supplert med
innspill til risikoområder fra kommunens politiske og administrative ledelse og fra
hovedtillitsvalgte og hovedverneombud. Risiko- og vesentlighetsvurderingene skal bidra til at
kommunens ressurser til kontrollarbeid blir brukt mest mulig målrettet. Forvaltningsrevisjon i
selskaper med flere eiere, kan derfor være hensiktsmessig å samordne med øvrige eiere.
Områdene som vurderes å være av størst vesentlighet er prioritert og nærmere beskrevet i
den vedlagte planen.
Kommunen har årlig ca 550 timer til rådighet til forvaltningsrevisjon, eierskapskontroll og
andre undersøkelser. Sett over en fireårsperiode utgjør dette ca 2200 timer. Gjennomsnittlig
antall timer pr forvaltningsrevisjon er ca 300 timer, og eierskapskontroller ca 100 timer.
Kommunen kan på bakgrunn av dette forvente til sammen 6-7 forvaltningsrevisjoner og 1-3
eierskapskontroller i perioden, avhengig av omfang.
I planen er det listet opp og prioritert 9 forvaltningsrevisjoner. Det vil ikke være mulig å
gjennomføre alle disse i planperioden, men det er viktig at kontrollutvalget har et tilstrekkelig

antall forvaltningsrevisjoner å ta av. Erfaringsmessig vil det være forvaltningsrevisjoner som
naturlig vil gå ut av planen av ulike årsaker.

Vurdering
På bakgrunn av kontrollutvalgets vedtak i sak 9/20, basert på revisors risiko- og
vesentlighetsvurderinger, innspill fra politisk og administrativ ledelse samt hovedtillitsvalgte
og hovedverneombud er det nå utarbeidet en plan for forvaltningsrevisjon for 2020-2024.
Forslag til prioriterte områder går fram av oversikten i planen, der områdene er listet opp
alfabetisk. Det vil ikke være mulig å gjennomføre alle forvaltningsrevisjonene i perioden, men
det er viktig at kontrollutvalget har et tilstrekkelig antall forvaltningsrevisjoner å ta av.
I oversikten gis det også forslag til hvilke spørsmål forvaltningsrevisjonen kan gi svar på.
Forslag til spørsmål/vinkling/innretningen er ikke bindende for kontrollutvalget, og vil bli
nærmere vurdert i forbindelse med oppstart av hver enkelt forvaltningsrevisjon.
Kontrollutvalget bør, slik kommuneloven legger opp til, gis fullmakt til å foreta
omprioriteringer innenfor planen. Endringer i risikobildet kan gjøre det nødvendig å endre
prioriteringsrekkefølgen og det vil være tidsbesparende om kontrollutvalget kan gjøre
endringene selv. Hvis kontrollutvalget ønsker å gjennomføre forvaltningsrevisjoner som ikke
er beskrevet i den vedlagte planen skyldes det at risikobildet har endret seg, eller at det har
oppstått ekstraordinære forhold. Utvalget vil i slike tilfeller holde kommunestyret orientert.
Vi anbefaler at kontrollutvalget slutter seg til vedlagte plan, og gjøre en prioritering fra 1-9.
Planen sendes til kommunestyret for endelig vedtak

Plan for
forvaltningsrevisjon
2020-2024
Verdal kommune

1

Om forvaltningsrevisjon1
Kontrollutvalget skal påse at det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens virksomhet og
av selskaper kommunen har eierinteresser i. Forvaltningsrevisjon er systematiske
vurderinger av økonomi, produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra
kommunestyrets vedtak.

Plan for forvaltningsrevisjon
Forvaltningsrevisjon er et sentralt virkemiddel i kontrollarbeidet, det er også det mest
kostnadskrevende. Forvaltningsrevisjon bør av den grunn brukes mest mulig planmessig og
målrettet. For å finne fram til områdene med høyest risiko er planen basert på revisors risikoog vesentlighetsvurderinger. I tillegg har kontrollutvalget fått innspill fra administrativ og
politisk ledelse, hovedtillitsvalgte og hovedverneombudet.
Kontrollutvalget har arbeidet med planen våren 2020. Risikobildet i kommunen vil vanligvis
endre seg over tid, derfor kan behovet for enkelte av de prioriterte forvaltningsrevisjonen falle
bort. For å ta høyde for eventuelle endringer har kontrollutvalget prioritert flere områder enn
det har ressurser til å gjennomføre. Kontrollutvalget vil vurdere om det er nødvendig å rullere
planen midt i planperioden.

Ressurser
I fireårsperioden 2020-2024 disponerer kontrollutvalget 2.200 timer til forvaltningsrevisjon,
eierskapskontroll og andre undersøkelser.

Gjennomføring og rapportering
Forvaltningsrevisjonene gjennomføres av kommunens revisor, Revisjon Midt-Norge SA, etter
bestilling fra kontrollutvalget. Kontrollutvalget godkjenner revisors prosjektplan før oppstart.
Etter fullført forvaltningsrevisjon rapporterer revisor til kontrollutvalget. Kontrollutvalget legger
rapporten fram for kommunestyret med innstilling til vedtak.
Kontrollutvalget har ansvar for å påse at kommunestyrets vedtak blir fulgt opp og rapportere
om oppfølgingen til kommunestyret2. Rapporteringen skjer vanligvis gjennom
kontrollutvalgets årsrapport, men kan i enkelte tilfeller gå som egen sak til kommunestyret.

Prioriterte områder for forvaltningsrevisjon
Kontrollutvalgets prioriteringer går fram av oversikten på neste side. I oversikten gis det også
forslag til hvilke spørsmål forvaltningsrevisjonen kan gi svar på. Forslag til
spørsmål/vinkling/innretningen er ikke bindende for kontrollutvalget.

1
2

Jf. kommuneloven §§ 23-2 c og 23-3.
Jf. forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 5.
2

Prioriterte områder
(Alfabetisk liste)

Arkiv

Barnevern

Eiendomsforvaltning

Finans

Eksempel på spørsmål/vinkling/innretning
(Dette er bare eksempler på mulige spørsmål/vinkling/
innretning. Ifm oppstart av hver enkelt forvaltningsrevisjon vil
dette bli vurdert nærmere)
•

I hvilken grad har kommunen ivaretatt sitt arkivansvar sett
ifh til lov og forskriftsbestemmelser?
• I hvilken grad ivaretas informasjonssikkerheten og
personvernet i arkivsammenheng?
• I hvilken grad er informasjon i gamle arkiver sikret for
ettertiden (og den enkeltes rettsikkerhet)?
• Hvordan sikres arkivverdige dokumenter inn i et digitalt
arkivsystem?
Barnevernet står foran en strukturreform, og barnevern vil derfor
ikke bli prioritert før denne reformen er på plass, dvs. sent i
planperioden.
• Har barneverntjenesten i kommunen tilstrekkelig kapasitet
og kompetanse?
• Bidrar budsjettprosessen i kommunen til at
barneverntjenesten har realistiske økonomiske rammer?
• Etterlever barneverntjenesten sentrale rettsregler som
gjelder for saksbehandling av meldinger, undersøkelser og
hjelpetiltak?
• Etterlever barneverntjenesten sentrale rettsregler som
gjelder for oppfølging av og tilsyn med fosterhjem?
• Hvordan er de økonomiske rammebetingelsene for drift og
vedlikehold av kommunens bygninger i kommune?
• Hvilke mål og strategier ligger til grunn for forvaltningen av
kommunens eiendommer og blir strategiene fulgt?
• Hvordan prioriteres hvilke bygg som skal vedlikeholdes?
• Har kommunen et system for å ivareta et langsiktig,
planmessig og verdibevarende vedlikehold?
• I hvilken grad benyttes IT-systemer i eiendomsforvaltningen
(planmessige verdibevarende vedlikehold)?
• I hvilken grad vurderes bygningsmasse for avhendelse?
• I hvilken grad oppfylles nasjonale og lokale miljø- og
klimamål når det gjelder oppvarming, belysning og annet?
• I hvilken grad følges bestemmelsene i finansreglementet?
• I hvilken grad har kommunen et hensiktsmessig
finansreglement?
• I hvilken grad er kommunen likvid, betalingsdyktig og
eksponert for risiko, sett over tid?
• Er kommunens planlegging, rapportering og oppfølging
tilfredsstillende ut fra behovet for økonomisk
styringsinformasjon på finansområdet?
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Hjemmetjenesten

•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
Kvalitet i skolen

•
•

•
•
•
•

•

•

I hvilken grad har offentlige tilsyn og forvaltningsrevisjoner
vært med på å endre forholdene i hjemmetjenesten?
I hvilken grad er det etablert et internkontrollsystem som
sikrer at brukerne får uført de tjenester de har fått vedtak
om?
I hvilken grad benyttes avvikssytemet for å utvikle og
forbedre tjenesten?
I hvilken grad sikrer kommunen at brukerne får samme
kvalitet og omfang av tjenesten uavhengig av hvor de bor?
I hvilken grad dokumenterer virksomheten brukernes
pleiebehov og endringer i behovet, og dekker tjenestene
brukernes grunnleggende behov innenfor områdene:
o Medisinering
o Ernæring
o Aktivitet
Blir søknader om tildeling av hjemmetjenester behandlet i
tråd med regelverk og retningslinjer?
Har hjemmetjenesten rutiner som sikrer at brukerne får
nødvendig hjelp?
Fanges endrede behov opp gjennom nye vedtak?
Er det rutiner for å avdekke og rette opp svikt i tjenester og
hvordan fungerer disse i praksis?
I hvilken grad sikrer kommunen brukermedvirkning i
hjemmetjenesten?
Hvordan arbeider kommunen for å nå målsetninger for
resultater i skolen?
I hvilken grad blir sentrale bestemmelser i opplæringsloven
fulgt opp og driften kvalitetssikret, med hensyn til
læringsmiljø, kompetansekrav og kompetanseutvikling?
Er elevenes læringsbetingelser/læringsmiljø som forutsatt?
Er skolens vurdering av elevens måloppnåelse
tilfredsstillende?
Er medvirkning og samarbeid med foreldre og elever
tilfredsstillende?
Er innholdet i spesialundervisningen, herunder
undervisningsmetoder og arbeidsmåter, tilpasset den
enkelte elev?
Er det samsvar mellom vedtak om spesialundervisning og
den faktiske gjennomføringen med hensyn til omfang,
organisering, personalets kompetanse og bemanning?
Er samarbeidet mellom kontaktlærer/faglærer og lærere som
gir spesialundervisning, tilfredsstillende?
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Legevakt
(Må sees i
sammenheng med
eierskapskontroll
Innherred
Interkommunale
legevakt IKS)

•

•
•
•
•
•

•

Har Innherred interkommunale legevakt en tilfredsstillende
organisering, bemanning og samarbeid med andre
instanser?
Hvilke økonomiske konsekvenser har den interkommunale
legevakt hatt for kommunen?
I hvilken grad har den interkommunale legevakten etablert
rutiner og system for lovpålagte oppgaver?
I hvilken grad har den interkommunale legevakt oppfylt
lovpålagte kompetansekrav?
Har ny legevaktsordning og lokalisering påvirket bruken
blant innbyggerne?
Har kommunen etablert gode rutiner for politisk styring og er
det formulert klare krav og målsettinger til det
interkommunale samarbeidet?
Har kommunene gjennomgang-resultatoppfølging av
samarbeidet?
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Omstilling,
effektivisering, HMS,
IA, etikk

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Økonomi

•
•
•
•
•
•
•

I hvilken grad har målsettingen i den nye
arbeidsgiverpolitikken nådd ut til de ansatte?
I hvilken grad engasjeres ansatte i omstillingsprosessene?
I forbindelse med omstilling og effektivisering av
virksomheter, i hvilken grad tas gevinsten ut i reduksjon i
antall ansatte?
For å tilpasse organisasjonen de økonomiske rammene, i
hvilken grad klarer virksomhetene å effektivisere seg?
I hvilken grad sørger kommunen for at det utføres
systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid?
I hvilken grad sikrer kommunen at ledere i egen
organisasjon har kompetanse til å ivareta sitt HMS-ansvar?
I hvilken grad har kommunen tilrettelagt for å oppfylle
arbeidsgivers forpliktelser iht. IA-avtale?
Er det utarbeidet mål og resultatindikatorer for å redusere
sykefraværet i utvalgte enheter i kommunen?
I hvilken grad når kommunen de mål som er satt for å
redusere sykefraværet i utvalget enheter?
Har kommunen oppdaterte etiske retningslinjer og
varslingsrutiner iht til lov og forskrifter?
Er kommunens etiske retningslinjer kjent og forankret hos de
ansatte?
Har kommune fungerende systemer som legger til rette for
åpenhet, en god ytringskultur og muligheten for varsling?
Har kommunen tilstrekkelige kapasitet til å sikre
betryggende kontroll og høy etisk standard i virksomhetene?
Sikrer kommunen sine budsjettrutiner at budsjettet blir
utarbeidd i samsvar med regelverk og interne rutiner?
I hvilken grad er det samsvar mellom politisk forventninger
og vedtatte økonomiske rammer (årsbudsjett)?
I hvilken grad er budsjett for de enkelte virksomhetene
realistiske?
I hvilken grad sikrer rapporterings- og
budsjettoppfølgingsrutiner god styring og kontroll?
I hvilken grad utnyttes informasjonen som ligger i de ulike
IT-systemene kommunen har?
Har rådmannen etablert et internkontrollmiljø i kommunen?
Har kommunen etablert betryggende internkontroll på
økonomiområdet i virksomhetene og i hvilken grad påser
rådmannen at internkontrollrutinene følges/etterleves i
virksomhetene?
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Plan for eierskapskontroll 2020-2024
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
27.04.2020

Saknr
17/20

Saksbehandler Liv Tronstad
Arkivkode
FE - 037, TI - &30
Arkivsaknr
20/55 - 4
Forslag til vedtak
Kontrollutvalget legger fram plan for eierskapskontroll 2020-2024 for kommunestyret med
følgende forslag til vedtak:
1. Kommunestyret vedtar plan for eierskapskontroll 2020-2024 og slutter seg til
kontrollutvalgets prioriteringer i planen:
1) Innherred Interkommunale legevakt IKS
2) Nord-Trøndelag Krisesenter IKS
3) Tindved kulturhage AS
2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i planen
.
Vedlegg
Plan for eierskapskontroll 2020-2024
Saksopplysninger
Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eierskap i
selskaper som kommunen har eierinteresser i. Eierskapskontrollene skal følge en plan, som
kontrollutvalget skal lage i løpet av det første året etter at det er konstituert.
Det vedlagte utkastet angir et prioritert forslag til hvilke eierskap som skal undersøkes i
planperioden. Planen bygger på risiko- og vesentlighetsvurderinger som er utført av
kommunens revisor, Revisjon Midt-Norge SA. Revisors vurderinger er supplert med innspill
fra kommunens politiske og administrative ledelse. Risiko- og vesentlighetsvurderingene skal
bidra til at kommunens ressurser til kontrollarbeid blir brukt mest mulig målrettet.
Eierskapskontrollene som vurderes ifh. størst risiko og vesentlighet er prioritert og nærmere
beskrevet i den vedlagte planen.
Kommunen har årlig ca 550 timer til rådighet til forvaltningsrevisjon, eierskapskontroll og
andre undersøkelser. Sett over en fireårsperiode utgjør dette ca 2200 timer. Gjennomsnittlig
antall timer pr forvaltningsrevisjon er ca 300 timer, og eierskapskontroller ca 100 timer.
Kommunen kan på bakgrunn av dette forvente til sammen 6-7 forvaltningsrevisjoner og 1-3
eierskapskontroller i perioden, avhengig av omfang.
I planen er det listet opp og prioritert 3 eierskapskontroller. Det er ikke sikkert det er mulig å
gjennomføre alle disse i planperioden, men det er viktig at kontrollutvalget har et tilstrekkelig
antall eierskapskontroller å ta av.

Vurdering
På bakgrunn av kontrollutvalgets vedtak i sak 10/20, basert på revisors risiko- og
vesentlighetsvurderinger, innspill fra politisk og administrativ ledelse er det nå utarbeidet en
plan for eierskapskontroll for 2020-2024.

Forslag til prioriteringer går fram av oversikten i planen. Det er ikke sikkert det vil være mulig
å gjennomføre alle eierskapskontrollene i perioden, men det er viktig at kontrollutvalget har
et tilstrekkelig antall eierskapskontroller å ta av.
I oversikten gis det også forslag til hvilke spørsmål eierskapskontrollen bør gi svar på.
Forslag til spørsmål/vinkling er ikke bindende for kontrollutvalget. Spørsmål/vinkling vil bli
nærmere vurdert ifm med oppstart av hver enkelt eierskapskontroll.
Kontrollutvalget bør, slik kommuneloven legger opp til, gis fullmakt til å foreta
omprioriteringer innenfor planen. Endringer i risikobildet kan gjøre det nødvendig å endre
prioriteringsrekkefølgen og det vil være tidsbesparende om kontrollutvalget kan gjøre
endringene selv. Hvis kontrollutvalget ønsker å gjennomføre eierskapskontroller som ikke er
beskrevet i den vedlagte planen skyldes det at risikobildet har endret seg, eller at det har
oppstått ekstraordinære forhold. Utvalget vil i slike tilfeller holde kommunestyret orientert.
Det anbefales kontrollutvalget å slutte seg til vedlagte plan, og oversende denne til
kommunestyret for endelig vedtak

Plan for
eierskapskontroll
2020-2024
Verdal kommune

1

Om eierskapskontroll1
Kommunestyret har det overordnede ansvaret for hele kommunens virksomhet, også den
som drives av de kommunaleide selskapene. Kommunestyrets styring av disse selskapene
skjer gjennom selskapets eierorgan.
Kontrollutvalget skal på vegne av kommunestyret påse at det føres kontroll med kommunens
eierinteresser i selskaper, eierskapskontroll.
Eierskapskontroll innebærer å kontrollere om den som utøver kommunens eierinteresser gjør
dette i samsvar med lov og forskrift, kommunestyrets vedtak og anerkjente prinsipper for god
eierstyring2.

Plan for eierskapskontroll
Eierskapskontroll er et sentralt virkemiddel i kontrollarbeidet. Eierskapskontroll bør av den
grunn brukes mest mulig planmessig og målrettet.
Kontrollutvalget har arbeidet med planen våren 2020. For å finne fram til selskap med høyest
risiko er planen basert på revisors risiko- og vesentlighetsvurderinger. I tillegg har
kontrollutvalget fått innspill fra administrativ og politisk ledelse.
Risikobildet i kommunen og selskapene vil vanligvis endre seg over tid, og behovet for
enkelte av de prioriterte eierskapskontrollene kan derfor falle bort. For å ta høyde for
eventuelle endringer har kontrollutvalget prioritert flere eierskapskontroller enn det har
ressurser til å gjennomføre. Kontrollutvalget vil vurdere om det er nødvendig å rullere planen
midt i planperioden.

Ressurser
I fireårsperioden 2020-2024 disponerer kontrollutvalget 2.200 timer til eierskapskontroll,
forvaltningsrevisjon og andre undersøkelser.

Gjennomføring og rapportering
Eierskapskontrollene gjennomføres av kommunens revisor, Revisjon Midt-Norge SA, etter
bestilling fra kontrollutvalget. Kontrollutvalget godkjenner revisors prosjektplan før oppstart.
Etter fullført eierskapskontroll rapporterer revisor til kontrollutvalget. Kontrollutvalget legger
rapporten fram for kommunestyret med innstilling til vedtak.
Kontrollutvalget har ansvar for å påse at kommunestyrets vedtak blir fulgt opp og rapportere
om oppfølgingen til kommunestyret3. Rapporteringen skjer vanligvis gjennom
kontrollutvalgets årsrapport, men kan i enkelte tilfeller gå som egen sak til kommunestyret.

Prioriterte selskaper for eierskapskontroll
Kontrollutvalgets prioriteringer går fram av oversikten på neste side.

1

Jf. kommuneloven §§ 23-2 c og 23-4.
KS sine Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll:
https://www.ks.no/contentassets/fb95418a8bab40d69235844e212abb6f/ks-anbefalingereierstyring_digital.pdf
3
Jf. forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 5.
2

2

Prioritert tema/selskap
1. Innherred Interkommunale
legevakt IKS
2. Nord-Trøndelag Krisesenter IKS

3. Tindved kulturhage AS

Eksempel på spørsmål/innretning
Utøves kommunens eierskap i selskapet i tråd med
lov og forskrift, eiernes vedtak og etablerte normer
for god eierstyring?
Utøves kommunens eierskap i selskapet i tråd med
lov og forskrift, eiernes vedtak og etablerte normer
for god eierstyring?
Utøves kommunens eierskap i selskapet i tråd med
lov og forskrift, eiernes vedtak og etablerte normer
for god eierstyring?

3

Henvendelse til kontrollutvalget - Ordningen med brukerstyrt
personlig assistanse
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
27.04.2020

Saknr
18/20

Saksbehandler Liv Tronstad
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
20/240 - 5
Forslag til vedtak
Kontrollutvalget ber rådmannen om en orientering om kommunens ordning med brukerstyrt
personlig assistanse (BPA).
Saksopplysninger
Kontrollutvalget har mottatt en henvendelse fra innbygger. Henvendelsen dreier seg om
ordningen med brukerstyrt personlig assistanse (BPA ordningen) i kommune.
Kontrollutvalget er ikke et klageorgan, og behandler ikke enkeltsaker. Kontrollutvalget er
kommunens kontrollorgan, og fører kontroll med forvaltningen.
Kontrollutvalget er pålagt å behandle saker det får seg forelagt fra kommunestyret eller
revisor. Når det gjelder henvendelser fra andre, må kontrollutvalget selv vurdere om saken
hører inn under utvalgets kompetanseområde og om det vil prioritere saken, og på hvilken
måte.
Det ligger ikke til kontrollutvalget å vurdere den politiske hensiktsmessigheten av de vedtak
som er truffet av politiske organer. Det samme gjelder vedtak truffet av administrasjonen,
med hjemmel i delegert myndighet.
Kontrollutvalget har et ansvar for å føre kontroll med hele den kommunale forvaltningen på
vegne av kommunestyret. Kontrollutvalget har mulighet på generelt grunnlag til å be
rådmannen om en orientering om BPA ordningen i kommunen.

Vurdering
Kontrollutvalget er ikke et klageorgan, og på bakgrunn av dette finner en ikke å kunne
anbefale kontrollutvalget å gå nærmere inn i enkeltsaken.
I stedet anbefales det kontrollutvalget å be rådmannen om en orientering om BPA ordningen
i kommunen etter nærmere angitte spørsmål i et senere møte.

Forum for kontroll og tilsyn - medlemskap
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
27.04.2020

Saknr
19/20

Saksbehandler Liv Tronstad
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
20/90 - 4
Forslag til vedtak
Alternativ 1
1. Verdal kommunes kontrollutvalg vedtar å melde seg inn i Forum for kontroll og tilsyn
med virkning fra 1.1.2020.
2. Medlemskontingenten for 2020 belastes konto 11950.

Alternativ 2
Verdal kommunes kontrollutvalg melder seg ikke inn i Forum for kontroll og tilsyn.
Vedlegg
Invitasjon til medlemskap i Forum for Kontroll og Tilsyn
Brosjyre 2019
Vedtekter
Saksopplysninger
Kontrollutvalgets leder har mottatt e-post, 25. februar 2020 fra Forum for Kontroll og Tilsyn
(FKT) med forespørsel om medlemskap i organisasjonen.
FKT er en organisasjon som har som formål å være en møte- og kompetanseplass for
mennesker som driver kontrollarbeid i kommuner, Sametinget og fylkeskommuner.
Medlemmer er kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres sekretariater. Det
eksisterer pr. i dag ingen andre organisasjoner som organiserer kommunale kontrollutvalg.
FKT ble opprettet i 2005, etter en kommunelovendring i 2004, da det ble innført bestiller-/
utførermodell mellom kontrollutvalg og revisjon. Forumets primære oppgaver er:
- Styrke kontrollutvalgene og sekretariatene sitt kontrollarbeid
- Være pådriver i arbeidet med faglig utvikling av kontrollutvalgene og sekretariatene
- Være en arena for erfaringsutveksling
- Styrke kontrollutvalgene og sekretariatene sin kompetanse som bestiller av
revisjonsoppdrag.
Andre oppgaver for forumet kan være:
- Sette kontrollutvalgene i stand til å foreta best mulig prioritering av revisjonsoppgaver
- Være en pådriver i arbeidet med å utvikle metoder og retningslinjer
- Synliggjøre overfor omverdenen, hvor viktig kontrollarbeidet er
- Være et serviceorgan for kontrollutvalg og sekretariat
- Være talerør overfor myndighetene, herunder å gi høringssvar
Hvert år arrangerer FKT flere konferanser rettet mot kontrollutvalg og sekretariat. Mer
informasjon om FKT finnes på nettsiden: https://www.fkt.no/
FKT hadde 173 kommuner og 10 fylkeskommuner som medlemmer pr 31.12 2019. I tillegg
23 kontrollutvalgssekretariat, som dekker mer enn 200 kommuner/fylkeskommuner.
Konsek Trøndelag IKS, kontrollutvalgssekretariatet er medlem av FKT. Sekretær er medlem

av styret i foreningen. Sekretær mottar ikke honorar for dette.
Medlemskap koster kr. 9.000 i 2020 for en kommune av Verdal kommune sin størrelse, jf.
vedlagte oversikt. Det finnes rom for et medlemskap i budsjettet for kontrollutvalget i Verdal.
Ordfører i Verdal har bekreftet at kontrollutvalget selv kan ta stiling til et eventuelt
medlemskap.

Vurdering
Saken legges frem uten vurdering i og med at sekretær er medlem av styret i Forum for
kontroll og tilsyn.
Det legges frem to alternative forslag til vedtak.

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:
Vedlegg:

Forum for Kontroll og Tilsyn <fkt@fkt.no>
25. februar 2020 12:46
Liv Tronstad
Invitasjon til medlemskap i Forum for Kontroll og Tilsyn
FKT_brosjyre2019.pdf; FKT Vedtekter.pdf

Til
Kontrollutvalget i Verdal kommune v/Ove Morten Haugan
En ny valgperiode er i gang med helt nye kontrollutvalg. Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) vil med dette
invitere kontrollutvalget i Verdal kommune til å bli medlem hos oss. Fra før har vi i underkant av 50
% av kommunene i Trøndelag blant våre medlemmer. Nå håper vi at Verdal vil slutte seg til.
FKT er en bransjeuavhengig organisasjon som har som målsetting at alle landets kommuner skal være
medlemmer. Vi mener det er avgjørende for et velfungerende lokaldemokrati at politikerne er aktive
og engasjerte i samfunnsoppdraget til kontrollutvalget. Derfor må kontrollutvalgene gis muligheten til å
være direkte representert i en organisasjon som kan ivareta utvalgets rolle og funksjon i det kommunale
egenkontrollsystemet og tale kontrollutvalgets sak overfor sentrale myndigheter. Styret i FKT er derfor
sammensatt med lik fordeling av politiske kontrollutvalgsrepresentanter og sekretariat.
Litt informasjon om FKT:
FKT ble stiftet 22. november 2005. Organisasjonen hadde i 2019 ca. 200 medlemmer inkludert 23
sekretariat. Disse dekker mer enn 200 kommuner/fylkeskommuner. FKT har et eget sekretariat med en
generalsekretær lokalisert i Oslo.
Foruten å være et faglig serviceorgan som kan gi løpende råd og veiledning, kan vi tilby:
➢ Konferanser: Hvert år arrangeres en fagkonferanse og en sekretariatskonferanse.
➢ Veiledere: For å styrke kontrollutvalgene og sekretariatene sin kompetanse som bestiller av
revisjonsoppdrag og påse-ansvar overfor revisor, har vi utviklet flere veiledere.
➢ Opplæring og undervisningsmateriell: I tillegg til å ha utviklet en opplæringspakke før valget i
2019, arrangerer vi i 2020 for første gang kontrollutvalgslederskolen.
Mer Informasjon om våre tilbud finnes på www.fkt.no <http://www.fkt.no>
Vedlagt denne mailen er brosjyre med informasjon om FKT og organisasjonens vedtekter.
Innmelding i FKT kan gjøres via hjemmesiden: www.fkt.no/bli-medlem
<http://www.fkt.no/bli-medlem> eller ved å sende en e-post til fkt@fkt.no <mailto:fkt@fkt.no>
Kontingentsatser for 2020:
Kommune 0 - 5 000 innb.:
kr 3 500
Kommuner 5 001 - 10 000 innb.:
kr 7 000
Kommuner 10 001 - 20 000 innb.:
kr 9 000
Kommuner 20 001 - 50 000 innb.:
kr 12 000
Kommuner med mer enn 50 000 innb.: kr 15 000
Fylkeskommuner:
Sekretariater:

kr 15 000
kr 9 000

Vi håper å høre fra dere

Vh Anne-Karin Femanger Pettersen
Generalsekretær

________________________
Postboks 41 Sentrum, 0101 Oslo | E-post:fkt@fkt.no <mailto:fkt@fkt.no> | Tlf.:41471166
|www.fkt.no <http://www.fkt.no/> | www.twitter.com/@FKT_no <http://www.twitter.com/@FKT_no>
www.facebook.com/FKT.no/ <http://www.facebook.com/FKT.no/>
FKT - En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres sekretariat

Styret 2019-2020
Leder

Benedikte Muruvik Vonen (2018-20)
Rådgiver i Agder og Telemark Kontrollutvalgssekretariat

Nestleder

Dag Robertsen (2018-20)
Nestleder kontrollutvalget, Moss kommune

Styremedlem

Marit Gilleberg (2018-20)
Leder kontrollutvalget, Tolga kommune

Styremedlem

Ivar Mork (2018-20)
Leiar kontrollutvalet, Ulstein kommune

Styremedlem

Einar Ulla (2019-21)
Kontrollsjef, Sogn og Fjordane fylkeskommune

Styremedlem

Liv Tronstad (2019-21)
Seniorrådgiver, Konsek Trøndelag IKS

Har du innspill vedrørende forhold styret bør kjenne til eller saker du mener
det er viktig at FKT har fokus på – ta gjerne kontakt med styreleder:

www.fkt.no

Benedikte Muruvik Vonen, benedikte.vonen@temark.no Telefon: 905 89 043

www.fkt.no
- en møteplass for kontrollutvalgene og
deres sekretariat.

Forumet sitt formål:
En møte- og kompetanseplass for mennesker som arbeider
med kontroll og tilsynsfunksjon i kommuner, Sametinget og
fylkeskommuner

Forumet sine primære oppgaver:
✓ styrke kontrollutvalgene og sekretariatenes arbeid med
kontroll og tilsyn
✓ være pådriver i arbeidet med faglig utvikling av
kontrollutvalgene og sekretariatene

Forumet jobber gjennom å:
✓ arrangere årlig fagkonferanse for kontroll og tilsyn
✓ arrangere samlinger for ansatte i sekretariat
✓ være høringsinstans og komme med innspill til sentrale
myndigheter i spørsmål som angår kontroll og tilsyn
✓ gi informasjon om nyheter og aktuelle saker for
kontrollutvalgene, www.fkt.no
✓ ta opp innspill og spørsmål fra medlemmer.
✓ veileder og bidrar med informasjonsmateriell til
opplæring av kontrollutvalg
✓ gi aktuell informasjon til medlemmer.

Medlemsfordeler:

✓ være en arena for erfaringsutveksling
✓ styrke kontrollutvalgene og sekretariatenes kompetanse
som bestiller av revisjonsoppdrag

For innmelding eller informasjon om FKT’s arbeid –
kontakt sekretariatet:
E-post: fkt@fkt.no
Generalsekretær:
Anne-Karin Femanger Pettersen| 414 71 166

✓ kontrollutvalgenes eget talerør.
✓ billigere konferanser
✓ faglig påfyll
✓ informasjonsutveksling
✓ egen medlemsinformasjon utvikles
✓ knytte kontakt med andre kontrollutvalg
✓ veiledere for arbeid i kontrollutvalg og sekretariat
✓ flere medlemmer gir større påvirkning mot dept.

En møteplass for kommunale og fylkeskommunale
kontrollutvalg og deres sekretariat.

VEDTEKTER
1. FORMÅL.
Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) har som formål å være en møte- og kompetanseplass for mennesker
som arbeider med kontroll og tilsynsfunksjon i kommuner, Sametinget og fylkeskommuner.

2. MEDLEMMER.
De kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalgene, Sametinget sin kontroll- og konstitusjonskomité,
samt sekretariatene for disse, kan være medlemmer i forumet.

3. HOVEDOPPGAVER.
Forumet sine primære oppgaver er:
• Styrke kontrollutvalgene og sekretariatene sitt arbeid med kontroll og tilsyn
• Være pådriver i arbeidet med faglig utvikling av kontrollutvalgene og sekretariatene.
• Være en arena for erfaringsutveksling.
• Styrke kontrollutvalgene og sekretariatene sin kompetanse som bestiller av revisjonsoppdrag.
Andre oppgaver kan være:
• Sette kontrollutvalgene i stand til å foreta best mulig prioritering av revisjonsoppgaver.
• Være en pådriver i arbeidet med å utvikle metoder og retningslinjer.
• Synliggjøre overfor omverdenen, hvor viktig kontroll og tilsynsfunksjonen er.
• Være et serviceorgan for kontrollutvalg og sekretariat.
• Være talerør overfor myndighetene, herunder å gi høringssvar.

4. KONTINGENT.
Hvert medlem betaler en årlig kontingent, som blir fastsatt av årsmøtet. Kontingenten blir gradert etter
innbyggertallet som kontrollutvalget og sekretariatet representerer.

5. ÅRSMØTE.
Årsmøtet er høyeste organ i forumet. Ordinært årsmøte blir holdt hvert år - første gang i 2006. Årsmøtet
blir holdt så tidlig som mulig i året, og senest innen utgangen av juni. Styret eller styrelederen innkaller
til årsmøte, og det gjelder slike regler og frister:
• Innkalling blir sendt innen ti uker før årsmøtet.
• Saker som medlemmene ønsker reist på årsmøtet, må være styret i hende seks uker før
møtedagen.
• Styret kan selv legge frem saker for årsmøtet.
• Sakspapir blir senest sendt ut to uker før møtet.
Medlemmene avgjør selv hvem som skal representere seg på årsmøtet. Kontrollutvalg og sekretariat har
en stemme hver, med tale-, forslags- og stemmerett. Styremedlemmer har kun stemmerett når de
representerer ett medlem, men likevel ikke i saker om årsmelding og regnskap. Ved likt stemmetall, blir
dirigenten sin stemme avgjørende.
Sekretariat:
FKT
Postboks 41 Sentrum
0101 Oslo
fkt@fkt.no

Telefon
41471166

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

Til behandling foreligger:
• Valg av dirigent, to referenter og to som underskriver protokollen.
• Innkalling.
• Sakslisten.
• Styret sin årsmelding.
• Regnskap og revisor sin melding.
• Fastsetting av kontingent.
• Budsjett og handlingsplan for påfølgende år.
• Innkomne saker.
• Vedtektsendringer.
• Separate valg av:
o Leder og nestleder i styret (2 år), herav en fra kontrollutvalgene og en fra
sekretariatene, valgt i partallsår, etter forslag fra valgkomiteen.
o 2 styremedlemmer og 2 vara fra kontrollutvalgene (2 år), valgt i partallsår, etter forslag
fra valgkomiteen.
o 2 styremedlemmer og 2 vara fra sekretariatene (2 år), valgt i oddetallsår, etter forslag
fra valgkomiteen.
o Valgkomite med leder, nestleder, to medlemmer og to varamedlemmer, etter forslag fra
styret. (Funksjonstid i 2 år, der 2 repr. og en vara fra sekretariatene er på valg i
oddetallsår og to medlemmer og en vara fra kontrollutvalgene i partallsår.
o Revisor, etter forslag fra styret. (Årlig valg).
Det kan innkalles til ekstraordinært årsmøte, dersom 1/3 av medlemmene eller flertallet i styret, krever
det.

6. STYRE.
Styret er sammensatt av 6 personer, derav 3 rekruttert fra kontrollutvalgene og 3 fra sekretariatene. Det
er 2 varamedlemmer fra kontrollutvalgene og 2 vara fra sekretariatene. Leder har dobbeltstemme ved
stemmelikhet.
Styret har ansvar for drift og virke i forumet mellom årsmøtene, og sørger selv for sitt sekretariat. De
kan sette ned utvalg og komiteer, når det er behov for det.
Styret er vedtaksfør dersom minst 4 av medlemmene er til stede. Dersom minst 3 av styrets medlemmer
gjør krav om det, skal det kalles inn til styremøte.
Ytterliggere saksbehandlingsregler for styret, fastsetter styret selv.

7. ENDRING AV VEDTEKTENE.
Vedtektene kan endres av årsmøtet, og det gjelder slike regler og frister:
• Forslag om vedtektsendringer skal være styret i hende senest seks uker før årsmøtet.
• Det blir bare fattet vedtak for den del av vedtektene, der det er mottatt forslag om
vedtektsendring.
• Vedtak må da fattes ved at minst to tredjedeler av de fremmøtte slutter seg til forslaget.

8. OPPLØSING AV FORUMET.
Forumet blir oppløst dersom ¾ av årsmøtet sine delegater krever det.
Besluttes forumet oppløst, skal årsmøtet vedta anvendelse av forumets midler til et formål som styrker
kontrollutvalgene og sekretariatene sitt arbeid.
***************************

Disse vedtektene ble vedtatt på FKT sin stiftelsessamling, 22.11.05, med endring på årsmøtet 08.06.06,
02.06.10, 03.06.14 og 07.06.16.

Godkjenning av møteprotokoll 27.04.20
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
27.04.2020

Saksbehandler Liv Tronstad
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
20/282 - 1
Forslag til vedtak
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 27.04.2020, godkjennes.

Saknr
20/20

