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Forslag til vedtak 
Saken legges frem til diskusjon uten forslag til vedtak. 
 
Saksopplysninger 
Innherred Interkommunale Legevakt IKS er et interkommunalt selskap med Verdal, Frosta, 
Inderøy og Levanger som deltagere/eiere. 
 
Kontrollutvalget i Frosta har den 8. desember 2020 gjort slikt vedtak: 

«1. Kontrollutvalget ber sekretær utarbeide forslag til bestilling til revisor for det første 
prosjektet på prioriteringslisten.  
2. Kontrollutvalget ber sekretær avklare med de øvrige deltakere om flere ønsker å 
delta i prosjektet.» 

 
På bakgrunn av vedtaket har kontrollutvalget fått følgende forespørsel fra Frosta om Verdal 
kan tenke seg å delta i prosjektet. Henvendelsen gjengis her: 
 

«Vi ber om at vedtaket i Frosta kontrollutvalg blir lagt fram for kontrollutvalgene i 
Levanger, Verdal og Inderøy som er de øvrige deltakerne i Innherred Legevakt IKS. 
 
Frosta kontrollutvalg la stor vekt på at det er ønskelig at de øvrige deltakerne i 
selskapet deltar i forvaltningsrevisjon i selskapet, og at denne kontrollen av og med 
selskapet blir koordinerte deltakerne i mellom.  
 
Deres tilbakemelding imøtesees.» 

 
Plan for eierskapskontroll ble vedtatt i kommunestyre 25.05.2020, sak 46/20. Kontrollutvalget 
er gitt fullmakt til å gjøre endringer i planen. Planen har følgende prioriteringsrekkefølge: 

1. Tindved kulturhage AS 
2. Innherred Interkommunale legevakt IKS 
3. Nord-Trøndelag Krisesenter IKS 

 
Innherred Interkommunale legevakt IKS / legevaktsamarbeidet er det eneste som også står 
opplistet i plan for forvaltningsrevisjon, men der som et prosjekt i uprioritert rekkefølge. 
 
Eierskapskontroll vil være individuell for hver kommune, mens forvaltningsrevisjon vil dreie 
seg om interne forhold i selskapet og være felles for alle eierne. 
 
Det er foreløpig ikke kjent om de andre eierne vil delta i dette prosjektet. Henvendelsen sier 
ikke noe om kostnadsdeling/timeforbruk og hvilken betydning dette vil ha for Verdal i bruk av 
ressurser hos revisor.  
 
Et felles prosjekt vil normalt være besparende både for kontrollutvalget, revisjonen og 
selskapet dersom flere deltagere/eiere slutter seg til dette. I tillegg vil de øvrige deltagerne 
oppfatte det som solidarisk. 
 
Ofte fordeles kostnadene/timene knytet til fellesprosjekter ut fra eierstørrelse for de som 



deltar i prosjektet. Eierandelene i Innherred Interkommunale Legevakt IKS fordeler seg slik: 
Verdal kommune 31,8 % 
Frosta kommune 9,7 % 
Inderøy kommune 17,2 % 
Levanger kommune 41,3 % 

 
Dette er et prosjekt som er initiert av Frosta, den eieren med lavest eierandel. Det synes 
derfor urimelig at Frosta skal belastes mindre enn de øvrige eierne, og 
kostnadsfordelingen/timefordeling bør heler skje ut fra antall deltagere. 
 
Antatt timeforbruk til eierskapskontroll er ca 100 timer pr prosjekt. En forvaltningsrevisjon 
stipuleres til ca 300 timer pr prosjekt, avhengig av omfang. Totalt har Verdal ca 550 timer til 
disposisjon pr år, totalt ca 2 200 i fireårs-perioden.  
 
Tas det utgangspunkt i at alle slutter seg til prosjektet og det blir en flat timefordeling når det 
gjelder forvaltningsrevisjon, dreier dette seg om ca 75 timer for Verdal. Det vil si at Verdal 
kan få mye igjen med liten ressursbruk ved å delta i et felles prosjekt. Eierskapskontrollen på 
ca 100 timer vil utvalget uansett måtte dekke selv. 
 
Selv om det er kostnadsbesparende/timebesparende, kan deltagelse i dette prosjektet likevel 
få konsekvenser for andre forvaltningsrevisjonsprosjekter som kanskje må skyves ut i tid, 
eller ikke kan gjennomføres i planperioden. 
 
Velger Verdal og ikke delta i et felles prosjekt, vil rapporten normalt bli offentlig i ettertid. 
Kontrollutvalget kan derfor få kunnskap om resultatet etter forvaltningsrevisjonen i selskapet, 
men vil da ikke få være med på å sette agenda for innholdet i forvaltningsrevisjonsdelen.  
 
Vurdering 
Kontrollutvalget må ta stilling til om det ønsker å delta i en kombinert eierskapskontroll og 
forvaltningsrevisjon sammen med andre deltagere/eiere i Innherred Interkommunale 
Legevakt IKS. 
 
Et felles prosjekt vil normalt være besparende både for kontrollutvalget, revisjonen og 
selskapet dersom flere deltagere/eiere slutter seg til dette.  
 
Dersom kontrollutvalget skal delta i et fellesprosjekt, må kontrollutvalget få være med på å 
sette agenda for innholdet i prosjektet. Kostnadsfordeling/timefordeling bør skje ut fra antall 
deltagere, og ikke ut fra eierandeler.  
 
Kontrollutvalget er gitt myndighet til å omprioritere både innenfor eierskapskontroll og 
forvaltningsrevisjon. Kommunestyret bør likevel bli informert om en omprioritering, da 
rekkefølgen for prosjektet avviker fra begge planverkene. 
 
Saken legges frem til drøfting uten forslag til vedtak 
 
 
 
 
 


