
 

 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Steinkjer kommune 
 
Arkivsak: 20/381 

Møtedato/tid: 09.09.2020 kl 09:00-11:45 

Møtested: Fylkets hus, møterom Kvenna 

 
 
Møtende medlemmer: 

 

May Britt Lagesen, leder  
Arnhild Bilstad Opdal  
Eirik Forås  
Petter Vesterdal  
Kai-Jørgen Lorvik  

 
Forfall: 
Ingen 

 

 
Andre møtende: 
Liv Tronstad, Konsek Trøndelag IKS 
Torun Austheim Kommunedirektør, sak 28/20, 29/20, 30/20, 31/20, 32/20  
Sunniva Tusvik Sæter, Revisjon Midt-Norge SA, via Teams 
 

 
 
 
 
Merknader:  
Ingen merknader til innkalling og sakliste. 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Saktittel 
27/20 Referatsaker 9. september 2020 

28/20 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Boligtildeling 

29/20 Orientering fra kommunedirektøren - Covid 19-pandemien 

30/20 Orientering fra kommunedirektøren - Dampsag bad AS 

31/20 Orientering fra kommunedirektøren -  Anbudskonkurranse Tjuin 

32/20 Orientering fra kommunedirektøren - Leieavtaler flyktningeboliger 

33/20 Forvaltningsrevisjon vann og avløp - Bestilling 

34/20 Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors uavhengighetserklæring - Steinkjer 
kommune, Steinkjer kommuneskoger Ogndalsbruket KF,  Steinkjerbygg KF 

35/20 Budsjett kontrollarbeidet 2021 - Økonomiplan 2021-2024 

36/20 Reglement for kontrollutvalget - Fjernmøter 

37/20 Godkjenning av møteprotokoll 09.09.2020 

 
 
 
 
  



Sak 27/20 Referatsaker 9. september 2020 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune 09.09.2020 27/20 

 
Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 

 
 
Behandling: 
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt 

 
Vedtak: 
Referatsakene tas til orientering 

 

 
 

Sak 28/20 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Boligtildeling 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune 09.09.2020 28/20 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar informasjonen fra kommunedirektøren til orientering.   
 
 

 
 
Behandling: 
Kommunedirektøren orienterte 
 
Omforent forslag om et punkt to: 
Kontrollutvlaget er tilfreds med kommunedirektlrens tilbakemelding, og anser saken som 
avslutet. 
 
Forslag til vedtak og omforent forslag om et punkt 2 enstemmig vedtatt 

 
Vedtak: 

1.Kontrollutvalget tar informasjonen fra kommunedirektøren til orientering.  
2.Kontrollutvlaget er tilfreds med kommunedirektlrens tilbakemelding, og anser 
saken som avslutet. 

 
 

 
 

Sak 29/20 Orientering fra kommunedirektøren - Covid 19-pandemien 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune 09.09.2020 29/20 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering. 
. 

 
 
Behandling: 
Kommunedirektøren orienterte 



 
 
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt 

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering. 

 
 

 
 

Sak 30/20 Orientering fra kommunedirektøren - Dampsag bad AS 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune 09.09.2020 30/20 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar informasjonene til orientering. 

 
 
Behandling: 
Kommunedirektøren orienterte 
 
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt 
 
Kontrollutvlaget vedtok enstemmig følgende tillegg: 
2.Kontrollutvalget er alovrlig bekymret over situasjonen for Dampsaga Bad AS 
3.Kontrollutvlaget bestiller forvaltnigsrevisjon av Dampsaga Bad AS 
4.Kontrollutvlaget ber revisor utarbeide utkast til prosjektplan til neste møte. 
5.Vedtaket sendes kommunestyret til orientering 
 
 
 
 

 
Vedtak: 

1.Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering. 

2.Kontrollutvalget er alovrlig bekymret over situasjonen for Dampsaga Bad AS 
3.Kontrollutvlaget bestiller forvaltnigsrevisjon av Dampsaga Bad AS 
4.Kontrollutvlaget ber revisor utarbeide utkast til prosjektplan til neste møte. 
5.Vedtaket sendes kommunestyret til orientering 

 

 
 

 
 

Sak 31/20 Orientering fra kommunedirektøren -  Anbudskonkurranse 
Tjuin 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune 09.09.2020 31/20 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering. 
. 

 
 
Behandling: 



Kommunedirektøren orienterte 
 
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt 

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering. 

 
 

 
 

Sak 32/20 Orientering fra kommunedirektøren - Leieavtaler 
flyktningeboliger 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune 09.09.2020 32/20 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering. 

 
 
Behandling: 
Kommunedirektøren orienterte 
 
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt 

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering. 

 
 

 
 

Sak 33/20 Forvaltningsrevisjon vann og avløp - Bestilling 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune 09.09.2020 33/20 

 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget ber revisor starte opp arbeidet med forvaltningsrevisjon - vann og 
avløp og utarbeide forslag til prosjektplan til neste møte. 

2. Kontrollutvalget ønsker at forvaltningsrevisjonen skal fokuserer på: 

· . 
·  

 
 
Behandling: 
 
 
Omforent forsalg om hva forvaltnigsrevisjon skal fokusere på: 

• FNs bærekratmål 

• Vannkvalitet 

• Selvkost opp mot vedlikehold og investeringer vann og avløp 

• Vann til alle på tilnærmet like vilkår 
 
 



Forslag til vedtak og omforent forslag til hva forvaltnigsrevisjon skal fokusere på 
enstemmig vedtatt 

 
Vedtak: 

1. Kontrollutvalget ber revisor starte opp arbeidet med forvaltningsrevisjon - vann og 
avløp og utarbeide forslag til prosjektplan til neste møte. 

2. Kontrollutvalget ønsker at forvaltningsrevisjonen skal fokuserer på: 

• FNs bærekratmål 

• Vannkvalitet 

• Selvkost opp mot vedlikehold og investeringer vann og avløp 

• Vann til alle på tilnærmet like vilkår  

 
 

 
 

Sak 34/20 Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors 
uavhengighetserklæring - Steinkjer kommune, Steinkjer kommuneskoger 
Ogndalsbruket KF,  Steinkjerbygg KF 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune 09.09.2020 34/20 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar den gitte informasjonen til etterretning, og har ingen merknader til 
oppdragsansvarlig regnskapsrevisor sin vurdering av uavhengighet for:  

· Steinkjer kommune 
· Steinkjer kommuneskoger Ogndalsbruket KF  
· Steinkjerbygg KF. 

 
 
Behandling: 
 
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt 

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar den gitte informasjonen til etterretning, og har ingen merknader til 
oppdragsansvarlig regnskapsrevisor sin vurdering av uavhengighet for:  

· Steinkjer kommune 
· Steinkjer kommuneskoger Ogndalsbruket KF  
· Steinkjerbygg KF. 

 

 
 

Sak 35/20 Budsjett kontrollarbeidet 2021 - Økonomiplan 2021-2024 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune 09.09.2020 35/20 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget slutter seg til forslag til driftsbudsjett for 2021 for kontrollarbeidet i kommunen 
med en total ramme på kr 2.119.500, med forbehold om endringer etter årsmøtevedtaket i 
Revisjon Midt-Norge. 
 
Kontrollutvalget står fritt til å omdisponere budsjettrammen innenfor de rammer kommunens 
reglement setter, og eventuelle andre kontraktsrettslige forpliktelser kommunen har. 



 
Budsjettforslaget tar ikke høyde for ekstraordinære ressursbehov i kontrollsammenheng. 
 
Forslaget oversendes kommunestyret for videre behandling i samsvar med § 2 i forskrift om 
kontrollutvalg og revisjon. 
 
 

 
 
Behandling: 
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt 

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget slutter seg til forslag til driftsbudsjett for 2021 for kontrollarbeidet i kommunen 
med en total ramme på kr 2.119.500, med forbehold om endringer etter årsmøtevedtaket i 
Revisjon Midt-Norge. 
 
Kontrollutvalget står fritt til å omdisponere budsjettrammen innenfor de rammer kommunens 
reglement setter, og eventuelle andre kontraktsrettslige forpliktelser kommunen har. 
 
Budsjettforslaget tar ikke høyde for ekstraordinære ressursbehov i kontrollsammenheng. 
 
Forslaget oversendes kommunestyret for videre behandling i samsvar med § 2 i forskrift om 
kontrollutvalg og revisjon. 

 
 

 
 

Sak 36/20 Reglement for kontrollutvalget - Fjernmøter  
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune 09.09.2020 36/20 

 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget er tilfreds med hvordan fjernmøter har fungert som møteform, og i 
spesielle tilfeller ønsker kontrollutvalget fortsatt å ha mulighet til å benytte seg av dette. 

2. Kontrollutvalget innstiller på at kommunestyret gjør slikt vedtak: 

1. Kommunestyret åpner for at kontrollutvalget i spesielle tilfeller kan avholde 
sine møter som fjernmøte. 

2. Reglement for kontrollutvalget endres slik: 

Punkt 2.10 - Fjernmøter 

· Leder av kontrollutvalget kan i spesielle tilfeller bestemme at et møte i kontrollutvalget 
skal avvikles som fjernmøte.  

· Allmenheten skal på en enkel måte ha mulighet til å overvære møtet.  

 

 
 
Behandling: 
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt 

 
Vedtak: 

1. Kontrollutvalget er tilfreds med hvordan fjernmøter har fungert som møteform, og i 
spesielle tilfeller ønsker kontrollutvalget fortsatt å ha mulighet til å benytte seg av dette. 



2. Kontrollutvalget innstiller på at kommunestyret gjør slikt vedtak: 

1. Kommunestyret åpner for at kontrollutvalget i spesielle tilfeller kan avholde 
sine møter som fjernmøte. 

2. Reglement for kontrollutvalget endres slik: 

Punkt 2.10 - Fjernmøter 

· Leder av kontrollutvalget kan i spesielle tilfeller bestemme at et møte i kontrollutvalget 
skal avvikles som fjernmøte.  

· Allmenheten skal på en enkel måte ha mulighet til å overvære møtet 
 

 
 

Sak 37/20 Godkjenning av møteprotokoll 09.09.2020 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune 09.09.2020 37/20 

 
Forslag til vedtak 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 09.09.2020, godkjennes. 
 

 
 
Behandling: 
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt 

 
Vedtak: 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 09.09.2020, godkjennes 

 

 
 
 
 
 


