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Referatsaker  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Røyrvik kommune 09.02.2021 01/21 
 
Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen 
Arkivkode FE - 033, TI - &17 
Arkivsaknr 21/68 - 1 
 
Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
Vedlegg 
KS-SAK 8220 HENVENDELSE FRA INNBYGGER ANG. JOMA NÆRINGSPARK AS 
SPØRSMÅL TIL FYLKESMANNEN VEDRØRENDE REKKEVIDDEN AV 
OFFENTLIGHETSLOVEN (002) 
 
 
 

1.  
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Paul Ivar Stenstuen

Fra: Lars Arne Krukhaug <lars.krukhaug@gmail.com>
Sendt: 13. januar 2021 15:58
Til: Ola Peder Tyldum
Kopi: Paul Ivar Stenstuen
Emne: Re: KS-SAK 82/20 HENVENDELSE FRA INNBYGGER ANG. JOMA NÆRINGSPARK AS / 

OFFENTLEGLOVA

Hei. 
Konstaterer at det nå er kommet på postlista. 
I mail til saksbehandler den 25.11.20 ba KU om å få oversendt kopi av innsendt materiale. Forventet da at 
saksbehandler satte oss opp som kopimottaker slik at vi kunne få innsendt materiale i sin helhet. Å skulle laste de 
ned fra postliste innebærer to brev og 48 vedlegg! Hos Statsforvalteren finnes begge brevene med alle vedlegg som 
to nedlastbare dokumenter. Ber derfor om at saksbehandler oversender KU v/Konsek de to brevene med 
vedleggene som samledokument. Regner med at det lar seg gjøre. 
 
 
 

Med vennlig hilsen 
Lars Arne Krukhaug 
Leder Røyrvik kontrollutvalg            
+47 414 38 955 
 
 
 
ons. 13. jan. 2021 kl. 14:07 skrev Ola Peder Tyldum <Ola.Peder.Tyldum@royrvik.kommune.no>: 

hei Lars! 
 
Alle dokumenter ligger ute på postlisten. Håper det er greit at dere finner dokumentene der. Tror det er 
311 sider. 
 
Har du problemer må du kontakte meg. 
 
Ola Peder Tyldum 
Raerieålman/Rådmann 
48244146 
Raarhvikhen Tjielte/Røyrvik kommune 

Fra: Lars Arne Krukhaug <lars.krukhaug@gmail.com> 
Sendt: mandag 11. januar 2021 20:40 
Til: Ola Peder Tyldum <Ola.Peder.Tyldum@royrvik.kommune.no> 
Emne: Re: KS‐SAK 82/20 HENVENDELSE FRA INNBYGGER ANG. JOMA NÆRINGSPARK AS / OFFENTLEGLOVA  
  
Hei.  
Flott, da regner jeg med at KU får kopi av saken som er sendt til Statsforvalteren. 
 

Med vennlig hilsen 
Lars Arne Krukhaug            
+47 414 38 955 
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man. 11. jan. 2021 kl. 14:43 skrev Lars Arne Krukhaug <lars.krukhaug@gmail.com>: 
I etterkant av vedtak fattet i sak 82/20 fikk undertegnede henvendelse fra saksbehandler om å gi en uttalelse i 
saken før den ble sendt Fylkesmannen.  
I den forbindelse ba jeg om at Kontrollutvalget ville ha kopi av sakspapirene som ble sendt Fylkesmannen. 
Ser at saksbehandler har sendt saken til fylkesmannen, men finner ikke korrespondansen på postlista, og 
kontrollutvalget har heller ikke mottatt kopi.  
Ber om tilbakemelding på hvorfor saken ikke er å finne på postlista, og hvorfor ikke kontrollutvalget er 
kopimottaker av brevet til fylkesmannen. 
 
 

Med vennlig hilsen 
Lars Arne Krukhaug  
Leder Røyrvik kontrollutvalg           
+47 414 38 955 
 



 Raarvihken tjïelte/Røyrvik kommune 
 Byjjenimmiegoevtese/Oppvekstavdelingen 

 Postadresse:  Sentralbord:  74 33 63 00  Bankgiro:    4448.10.01606 
Raarvihken Tjïelte/ Telefaks:    Org. nr:  NO 964 982 120 
Røyrvik kommune Saksbehandler tlf: 948 69 651   
7898 Limingen    
E-post: postmottak@royrvik.kommune.no  www.royrvik.kommune.no 

 
  

Fylkesmannen I Trøndelag 
Postboks 2600 
 
7734 STEINKJER 
 
 
 
Vår ref:  L.nr. Arkiv: Deres ref: Dato: 
20/7515-6-SJO 38692/20 033  02.12.2020 
 
 
SPØRSMÅL TIL FYLKESMANNEN VEDRØRENDE REKKEVIDDEN 
AV OFFENTLIGHETSLOVEN 
 
Med henvisning til Kommunestyret sitt vedtak vil Røyrvik kommune be Fylkesmannen komme 
med en avklaring angående rekkevidden av offentlighetsloven i tilfellet Joma Næringspark AS. 
Vi håper også at det fra et prinsipielt ståsted er mulig å få klarlagt offentlighetsloven sin 
rekkevidde og gyldighet: 

1. når det gjelder kommunale foretak og andre virksomheter regulert gjennom kommuneloven, 
selskaper etter IKS-loven og selskaper regulert gjennom annen lov, for eksempel aksjeloven  

2. i forhold til selskaper der kommunen enten er hel- eller deleier.  
3. hvis kommunen og selskapet har et kundeforhold mellom seg og når de ikke har dette. 

 

Vedtak i Røyrvik kommunestyre 
Ved kommunestyremøte i Røyrvik 24.11.20 ble det i sak 82/20 fattet følgende vedtak: 

o Inge Staldvik (AP) sitt forslag enstemmig vedtatt. 
o Kommunestyret registrerer at det er usemje om Joma Næringspark er omfatta av 

offentleglova, eller av aksjelova når det gjeld offentlegheit.  
o Kommunestyret ber rårdmannen henta inn ei prinsippiell juridisk vurdering frå Fylkesmannen 

eller departementet 
 
Bakgrunn for saken, vedtaket og forespørselen 
Styrelederen i Joma Næringspark AS (JNP AS) som også er kommunestyret sin representant i 
selskapet nektet i august 2020 å utlevere selskapsdokumenter, til en innbygger med henvisning 
til at selskapet ikke er omfattet av offentlighetsloven. Innbyggeren etterspurte disse med 
henvisning til den samme loven, viste til kommunens eierskap og derfor selskapets plikter når 
det gjelder offentlighet. Innbyggeren ba da deretter kontrollutvalget å følge opp saken. 
 
Kontrollutvalget sendte senere et forslag på vedtak til kommunestyret, som så ble behandlet i 
foran nevnte sak. Forslaget innebærer instruks av kommunens eierrepresentant, enten ved 
generalforsamlingen i JNP AS eller på annen måte, til styret /ledelsen å følge 
offentlighetsloven. 
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Det har nå i flere år vært et delt syn i Røyrvik kommune når det gjelder hvorvidt JNP AS er 
omfattet av offentlighetsloven eller ikke. Saken har vært behandlet i kontrollutvalget et antall 
ganger fra 2015, og har vært til drøfting i kommunestyret. Sakens opprinnelse er å finne fra et 
vedtak i kontrollutvalget 23.11.2015, da utvalget vedtok å sette i gang kontroll av de selskaper 
der kommunen er eier, (KUV Sak 25/15).  
 
Vedlagt er de sentrale dokumenter i den politiske behandlingen av saken, herunder 
kommunestyret og kontrollutvalget. Vedlagt er også en beskrivelse av Joma Næringspark AS.  
Etter kommunestyret sitt vedtak 24.11.20 er så vel Kontrollutvalget som kommunens 
representant i JNP AS, herunder styret i selskapet invitert til å komme med ev. utdypende 
begrunnelser vedr. sakens tema. Disse er også lagt ved saken. 
 
Vår vurdering er at dette tema kan være et omdiskutert spørsmål også i andre kommuner. Vi 
håper derfor Fylkesmannen kan komme med en konkret avklaring spesielt når det gjelder Joma 
Næringspark AS, og i tillegg klarlegge de prinsipielle sidene, nevnt i innledningen av dette 
brevet. 
 
 
 
 
 
Jijnjh heelsegh / Med hilsen 
 
 
Sten Erling Jönsson 
Jielemekonsuleente/Næringskonsulent 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift 
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Oversikt over vedlegg 
 
 
Kommunestyret sin behandling 

1. KST, 24.11.2020  
a. Protokoll,  
b. sak 82/20, Saksframlegg 
c. sak 82/20, Vedlegg til saksframlegg 

2. KST, 19.11.2019 
a. Interpellasjon I. Staldvik 

3. KST, 27.08.2019  
a. sak 50/19, Vedlegg nr. 16, til referatsak - Orientering fra ordføreren 

4. KST, 26.03.2019  
a. Protokoll.  
b. sak 26/19, Saksframlegg, med 7 vedlegg 

5. KST,  18.12.2018   
a. Protokoll, sak 81/18 

6. KST,  21.11.2017 
a. protokoll i saken, sak 65/17 

7. KST 23.05.2017 
a. Oppfølging av vedtak – Eierskapskontroll Joma Næringspark AS med underliggende 

selskap 
8. KST 24.02.2017 

a. Oppfølging vedtak - TILBAKEMELDING KONTROLLUTVALG 
9. KST,  26.01.2017 

a. Protokoll,  
b. sak 03/17, Saksframlegg 

 
 
 
 

Administrasjonen Røyrvik kommune 
1. Adm – 02.12.2020 

a. Informasjon om Joma Næringspark AS 
2. Adm - 25.11.2020  

a. Forespørsel vedr. tilleggsopplysninger 
 

 
 

Joma Næringspark AS 
1. JNP  30.11.2020 

a. Svar på tilbud om tilleggsopplysninger 
2. JNP 11.11.2020 

a. Brev fra B. Jønsson til Kontrollutvalget 
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Kontrollutvalget sin behandling 
1. KUV 25.11.2020 

a. Svar forespørsel om tilleggsopplysninger 
2. KUV 11.11.2020 

a. Svar på brev fra B. Jønsson 
3. KUV 11.11.2020 

a. Protokoll 
b. Sak 28/20, Referatsaker – mail fra A.Selliås 
c. Sak 29/20 Henvendelse fra innbygger 
d. Sak 30/20 Orientering fra leder av avviklingsstyret i Joma Næringspark AS 

4. KUV 08.09.2020 
a. Sak 24/20, Referatsaker 

5. KUV 24.09.2019 
a. Protokoll 
b. sak 11-19, Vedlegg-fra-Revisjon-Midt-Norge-SA-ble-lagt-frem-under-behandling-av-

saken. 
c. sak 11-19, Vedlegg-fra-rådmannen-ble-lagt-frem-under-behandling-av-saken. 

6. KUV 24.10.2018 
a. protokoll 

7. KUV 14.06.2018 
a. Protokoll 
b. Sak 13/18, Saksframlegg 
c. Sak 13/18, vedlegg til saken - SELSKAPSKONTROLL  

i. JOMA NÆRINGSPARK AS  
ii. Børgefjell Skinn AS  

iii. Sentrumshandel Røyrvik AS  
iv. Joma Eiendom AS  

8. KUV 28.02.2018 
a. Protokoll 
b. Sak 03/18 Instilling - Statusrapportering om pågående selskapskontroll av Joma 

Næringspark AS 
c. Sak 03/18 vedlegg til Statusrapportering om pågående selskapskontroll av Joma 

Næringspark AS 
d. Sak 03/18 vedlegg - Tilgang til regnskap Børgefjell skinn - orientering til 

kommunestyret 
9. KUV 19.10.2017 

a. protokoll 
10. KUV 23.08.2017 

a. Protokoll 
11. KUV 15.05.2017, v/KomRev Trøndelag IKS 

a. E-post til Røyrvik kommune ang. selskapskontroll 
12. KUV 03.04.2017 

a. Orientering til Røyrvik kommune om Oppstart av selskapskontroll i Joma Næringspark 
AS   

13. KUV 16.03.2017 
a. Protokoll 
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14. KUV 23.12.2016 
a. Oppfølging – anmodning til Røyrvik kommune 

15. KUV 20.12.2016 
a. Protokoll 

16. KUV 30.05.2016 
a. protokoll 

17. KUV 18.03.2016 
a. Protokoll 

18. KUV 23.11.2015 
a. protokoll 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
Orientering fra ordfører - næringsarbeidet i kommunen  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Røyrvik kommune 09.02.2021 02/21 
 
Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen 
Arkivkode FE - 033 
Arkivsaknr 20/74 - 16 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering. 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget har anmodet ordføreren om en orientering om næringsarbeidet i kommunen. 
 
Orienteringen vil bli gitt i møtet. 
 
 
 



  
Kommunal næringsstøtte  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Røyrvik kommune 09.02.2021 03/21 
 
Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen 
Arkivkode FE - 033 
Arkivsaknr 21/63 - 2 
 
Forslag til vedtak 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
 
Vedlegg 
Kommunalt næringsfond 2020 
Altinn 2016 
Revidering vedtekter. F.sak 15-2016. 
Rundskriv H-1-11 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget har anmodet kommunedirektøren om en oversikt over tildelt næringsstøtte i 
2020 og fram til i dag. Kontrollutvalget har også fått oversendt en del dokumenter fra revisor. 
Se vedlegg. 
 
Ettersom det kommunale næringsarbeidet har en god del oppmerksom i kommunen legges 
det opp til at kontrollutvalget diskuterer sin fremtidige tilnærming til dette tema i møtet. 
 
 
Vurdering 
Finanseres næringsstøtten ved bruk av kraftsfondsmidler må støtten skje innenfor sentralt 
gitte rammer for bruk av kraftfondsmidler. Finanseres næringsstøtten ved bruk av frie midler 
står kommunen i utgangspunktet fritt til å fastsette egne rammer. Men felles for all 
næringsstøtte er at den ikke må være i strid med EØS reglene om offentlig støtte av 
næringsvirksomhet. 
 
 
 
 



Tildelinger fra det kommunale næringsfondet i Røyrvik i 2020 

Det forelå ingen egne kommunale retningslinjer i Røyrvik kommune gjeldende i 2020.


Støtten til bedrifter ble innstilt i tråd med regelverket om offentlig støtte og ordningen 
bagatellmessig støtte.


Saksinnstilling og behandlingen i formannskapet med en samlet en helhetsvurdering i har 
vedtatt om den skal støttes eller ikke. Med formål å bidra til positiv næringsutvikling lokalt.


Det er forutsatt samarbeid med øvrig virkemiddelapparat og næringshager. I 
bedriftsrettede søknader forutsettes det arbeidsdeling med Innovasjon Norge Trøndelag, 
som har et apparat som tilbyr kompetanse og nettverk til bedrifter som har et nasjonalt og 
internasjonalt marked. Kommunen har behandler saker som har et lokalt marked.


Røyrvik kommune satte i kommunestyresak 6/20 av 300 000 til søkbare midler for 2020. 
Av disse midlene er disse vedtakene gjort:


Aktør Prosjekt Bevilgning Saksnummer

Børgefjellsenteret Innleie av ekstern 
konsulent

40 000 5/20 formannskap

Lars Egil Kvilaas Bedriftsutvikling 40 000 6/20 formannskap

Jorid Lovuse Åstrands 
fotklinikk

Videreutvikling 21 759 4/20 formannskap

Karl Henrik Einarsen Bedriftsutvikling 40 000 31/20 formannskap

Selliås Skogstjenester Forprosjekt 
markedsføring, 
kompetanseheving

44 460 37/20 formannskap

Elida Margrethe Solberg Forprosjekt nytt 
melkefjøs

35 350 49/20 formannskap
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Røyrvik kommune mottok som følge av koronapandemien en engangsbevilgning på kroner 1 591 2
964 øremerket til styrking av det kommunale næringsfondet i 2020. Tildelingsbrevet og 
informasjon om kriterier ligger i formannskapssak 66/20. 


Bevilgninger gjort i den ordningen skal rapporteres inn til fylkeskommunen innen 1. februar 2021 
og det skal utarbeides og politisk behandles en rapport over tildelingene innen utgangen av mars 
2021. 


Følgende bevilgninger vil bli rapportert der: 


Aktør Prosjekt Bevilgning Saksnummer

Børgefjellsenteret Krisepakke 550 000 35/20 i kommunestyret

Børgefjellfoten Oppgradering av 
anlegget

89 545 66/20 i formannskap

Børgefjellsenteret Smittevern og 
sesongforlengelse

110 000 66/20 i formannskap

Børgefjellsenteret Utviklingsplan 95 000 66/20 i formannskap

Liv Sigrun Tømmermo 
Reitan

Utvikling 60 775 66/20 i formannskap

Namdalslaft Entreprenør Nytt foretningsområde 60 000 66/20 i formannskap

Naturdata Produktutvikling 120 000 66/20 i formannskap

Røyrvik Auto Oppgradere nettsiden 
visitborgefjell

55 000 66/20 i formannskap

Røyrvik Auto Utvikle området Rørlia 140 000 66/20 i formannskap

Røyrvik Bakeri Embalasjeutvikling 35 000 66/20 i formannskap

Røyrvik Scooter og 
Maskin

Utvikle nettsalg og nytt 
foreningsområde

190 198 66/20 i formannskap

Team Kvilaas v/Michael 
Kvilaas

Nye foretningsområder 56 000 66/20 i formannskap

Skånaliseter Gårdsysteri Kokebok 30 450 73/20 i formannskap
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Invitasjoner om å delta i samarbeidsprosjekter mht. kontroll av 
Indre Namdal IKT IKS og Brannvesenet Midt IKS  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Røyrvik kommune 09.02.2021 04/21 
 
Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen 
Arkivkode FE - 217, TI - &30 
Arkivsaknr 20/79 - 10 
 
Forslag til vedtak 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
 
Vedlegg 
2021-01-21+Revisjon+Midt-norge121_Rapportering+Røyrvik (002) 1 
0002-01_21-Prosjektplan-forvaltningsrevisjon-og-eierskapskontroll-av-Brannvesenet-Midt-
IKS 
Prosjektplan Brannvesenet Midt uten signatur 
Indre Namdal IKT - fra revisor 
 
Ikke trykte vedlegg 

1. Plan for forvaltningsrevisjon 
2. Plan for eierskapskontroll 

 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget har fått invitasjon/oppfordring om å vurdere deltakelse i to 
eierskapskontroller/forvaltningsrevisjoner i selskaper. 

1. Brannvesenet Midt IKS 
2. Indre Namdal IKT IKS 

 
Gjeldende prioriteringsliste for forvaltningsrevisjon: 

1. Organisering (administrativt/politisk nivå) 
2. Barnevern/PPT  
3. Indre Namdal IKT IKS 

 
Gjeldende prioriteringsliste for eierskapskontroll: 

1. Brannvesenet Midt IKS 
2. IKT Indre Namdal IKS 

 
Kontrollutvalget er gitt fullmakt til å gjøre endringer i planene. 
 
Kontrollutvalget har iht. leveranseavtale med Revisjon Midt Norge SA en tilgjengelig 
timeressurs på 185 timer pr år til risiko- og vesentlighetsvurdering, forvaltningsrevisjon, 
eierskapskontroll i perioden 2020-2023. Over en 4-års periode blir dette til sammen 740.  
 
Av denne ressursrammen har kontrollutvalget iht. revisors rapport anvendt 302 timer, se 
vedlegg. Gjenstående timeressurs er derfor 438 timer.  
 
 
 
Eierskapskontrollen vil være spesifikk for hver kommune og erfaringsmessig stipulert til opp 



mot 100 timer. Forvaltningsrevisjonsdelen vil som regel være felles for bestillerne og 
belastes likt, om ikke noen av bestillere har helt egne problemstillinger de ønsker svar på. 
Erfaringsmessig stipulert vil forvaltningsrevisjon stipuleres til mellom 300 og 400 timer.  
Når det gjelder forvaltningsrevisjon mht. Brannvesenet Midt IKS har Steinkjer kontrollutvalg 
satt som forutsetning for sin deltakelse at ressursbehovet fordeles likt på alle deltakerne 
uavhengig av deltakerandel i selskapet.  
 
 
Vurdering 
Det kan være mange gode grunner til å være positivt innstilt på opprioritering av disse 
prosjektene og deltakelse i felles prosjekter med de øvrige deltakerne i disse selskapene nå.  
 
Sentrale myndigheter har imidlertid forutsatt at risiko og vesentlighet mht. avvik og mangler i 
selskaper skal sees i sammenheng med risiko og vesentlighet mht. avvik og mangler i 
kommunen som helhet. 
 
Kontrollutvalget må derfor være oppmerksom på at avsatt ramme hos revisor for 
forvaltningsrevisjon og undersøkelser i utgangspunktet være disponert for resten perioden 
ved en deltakelse i disse fellesprosjektene nå. Og, at det ikke vil være rom for å gjennomføre 
ytterligere prosjekter uten tilleggsbevilgninger fra kommunestyret.  
 
Saken legges med dette fram for diskusjon i møtet. 
 
 
 



 
 
 
 
 
Konsek Trøndelag IKS 
v/Paul Ivar Stenstuen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rapportering til kontrollutvalget i Røyrvik kommune 
 

Kontrollutvalget har ihht leveranseavtale en tilgjengelig timeressurs på 185 timer pr år til risiko- og 
vesentlighetsvurdering, forvaltningsrevisjon, eierskapskontroll i perioden 2020-2023. Timerammen 
inkluderer reiser, møter osv. 

I 2020 har RMN utført følgende for kontrollutvalget: 

 Risiko- og vesentlighetsvurdering 
 Undersøkelse Prehospitale tjenester 

 
Timeforbruk 2020: 301,83 

 

Revisjon Midt-Norge har som ambisjon at kontrollutvalget skal kunne utnytte sin årlige timeressurs 
mest mulig fleksibelt i perioden 2020-2023. Det vil si at et eventuelt mer-/mindreforbruk av timer 
søkes utlignet over 4-årsperioden. Året 2020 har vært spesielt på flere måter, både med hensyn til 
arbeid med nye planer for forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll og vedtak av disse, og at vi alle er 
berørt av en pandemi som gir endrede rammebetingelser for vårt arbeid. Revisjon Midt-Norge vil 
likevel opprettholde ambisjonen om å levere ihht leveranseavtalen for perioden. 

 

Med vennlig hilsen 
 
 
 
Tor Arne Stubbe 
Fagleder forvaltningsrevisjon 
 
Direkte    98608070 eller    tor-arne.stubbe@revisjonmidtnorge.no  

Bidrar til forbedring 

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 

Kontaktperson: 
Tor Arne Stubbe 
 
Dato og referanse: 
21.1.21 TAS 
 



  
Prosjektplan forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll av 
Brannvesenet Midt IKS  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Snåsa kommune 10.02.2021 01/21 
 
Saksbehandler Einar Sandlund 
Arkivkode FE - 217, TI - &58 
Arkivsaknr 20/467 - 5 
 
Forslag til vedtak 
1. Kontrollutvalget godkjenner prosjektplan datert 26.01.21, med tillegg av at rekruttering tas 
inn som del av problemstilling nr. 5. 
2. Kontrollutvalget legger til grunn at flere av eierkommunene deltar i prosjektet. Til neste 
møte ber kontrollutvalget om en sak på beregnet timeressurs og leveringstidspunkt fra 
revisjonen. 
3. Kontrollutvalget bes å bli orientert underveis for å kunne ta stilling til evt. behov for 
endringer i prosjektplanen. 
 
 
Vedlegg 
Prosjektplan Brannvesenet Midt IKS 
 
Saksopplysninger 
Kommunestyret vedtok plan forvaltningsrevisjon 2020-2024 den 29.10.20. Her ble  
«personal, rekruttering, sykefravær og kompetanse» satt som 1. prioritet, 
 
Kontrollutvalget fattet i sak 21/20 slikt enstemmig bestillingsvedtak: 
1.Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll av Brannvesenet Midt 
IKS. 
2.Prosjektplan legges fram i neste møte. 
3.Prosjektet bør inneholde ordinær eierskapskontroll og en forvaltningsrevisjonsdel som ser 
på akuttoppgaver, forebygging, feiertjeneste, forurensning, rekruttering og opplæring. 

Revisjonen har ut fra bestillingsvedtaket utarbeidet prosjektplan datert 26.01.21, jfr. vedlegg. 
Planen angir følgende problemstillinger: 
 
1. Utøver kommunene eierskapet i Brannvesenet Midt IKS 
(BMI) i tråd med kommunestyrets vedtak og etablerte 
normer for god eierstyring? 
2. Hvordan ivaretar BMI akuttoppgaver ved skadested 
knyttet til ulykker? 
3. Hvordan ivaretar BMI det forebyggende arbeidet til 
eierkommuner? 
4. Hvordan har BMI lagt til rette for å håndtere akutt 
forurensing hos eierkommunene? 
5. Har selskapets ansatte tilstrekkelig opplæring for å ivareta 
gitte oppgaver til eierkommunene 
 
Rekruttering er ikke spesifikt nevnt i prosjektplanen. Revisjonen sier i en henvendelse at det 
kan bakes inn i problemstilling nr. 5.  
 
Sentrale kilder til revisjonskriterier vil være kommune-, brann og eksplosjonsvernloven, KS 
sine anbefalinger om eierstyring, samt forskriftene hhv.  brannforebygging og 



organisering/dimensjonering av brannvesenet. 
 
Forvaltningsrevisjonen er planlagt gjennomført via dokumentgjennomgang, intervjuer og 
statistikk. Det kan være aktuelt med ekstern bistand i prosjektet. 
 
Det er avgrenset til ikke å omfatte ansatte- og brukerundersøkelser. 
 
Prosjektet er foreløpig ikke eksakt beregnet på tidsressursbruk og leveringstidspunkt rapport. 
Det er 5 øvrige eierkommuner i Brannvesenet Midt IKS. Lierne sitt kontrollutvalg har fattet 
bestillingsvedtak, mens Inderøy har uttrykt positivt utgangspunkt til å delta. 
Røyrvik og Osen har ikke behandlet spørsmålet. De har hhv. kontrollutvalgsmøte 09.02. og 
16.02.21.  Kontrollutvalget i Steinkjer kommune behandlet saken i møte den 29.01. og fattet  

følgende vedtak i saken:  
 
«1. Kontrollutvalget ønsker å delta i et fellesprosjekt om 
eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon av Brannvesenet Midt 
IKS.  
2. Kontrollutvalget forutsetter å få delta i utformingen av 
prosjektplanen  
3. Kontrollutvalget forutsetter at revisors timeforbruk fordeles likt 
mellom deltagerkommunene når det gjelder 
forvaltningsrevisjonsdelen  
4. Kommunestyret orienteres om saken»  
 

Eierskapskontrollen vil være spesifikk for hver kommune og erfaringsmessig  stipulert til opp 
mot 100 timer. Forvaltningsrevisjonsdelen vil som regel være felles for bestillerne og 
belastes likt, om ikke noen av bestillere har helt egne problemstillinger de ønsker svar på. 
Erfaringsmessig stipulert vil forvaltningsrevisjon stipuleres til mellom 300 og 400 timer.  
 
Vurdering 
Sekretariatet er av den fremlagte prosjektplan, med at rekruttering med grunnlag i 
kompetansebehov m.v.tas inn som en del av problemstilling nr. 5, ansees for å være i tråd 
med kontrollutvalgets bestilling  i sak 21/20. Prosjektplanen viser at feiertjenesten er inkludert 
i problemstillingen om forebyggende arbeid.  
 
En må komme tilbake med en sak i neste møte vedr. timeressurs og leveringstidspunkt. Det 
kan være eventuelle behov for endringer i prosjektplanen underveis i prosjektet og 
kontrollutvalget må kunne ta stilling til disse. De eierkommuner som formelt  ikke har avklart 
sin deltakelse i prosjektet  må gjøre det. 
 
 Ved evt. behov for endringer i prosjektplanen underveis i prosjektet må kontrollutvalget 
kunne ta stilling til disse. Kontrollutvalget anbefale å godkjenne den fremlagte prosjektplan 
datert 26.01.21 og at prosjektet straks kan settes i gang. 
 
 
 
 
 



Eierskapskontroll/forvaltningsrevisjon 

Brannvesenet Midt IKS 
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Problemstilling 1. Utøver kommunene eierskapet i Brannvesenet Midt IKS 

(BMI) i tråd med kommunestyrets vedtak og etablerte 

normer for god eierstyring?   

2. Hvordan ivaretar BMI akuttoppgaver ved skadested 

knyttet til ulykker? 

3. Hvordan ivaretar BMI det forebyggende arbeidet til 

eierkommuner? 

4. Hvordan har BMI lagt til rette for å håndtere akutt 

forurensing hos eierkommunene? 

5. Har selskapets ansatte tilstrekkelig opplæring for å ivareta 

gitte oppgaver til eierkommunene? 

Kilder til kriterier  Kommuneloven 

o KS anbefalinger om eierstyring 2020 (NUES) 

 Brann- og eksplosjonsvernloven 

 Forskrift om brannforebygging 

 Forskrift om organisering og dimensjonering av 

brannvesenet 

Metode Dokumentgjennomgang, intervju og statistikk  

Tidsplan Timeforbruk og frist for overlevering vil vi komme tilbake til 

når det er avklart om hvilke eierkommuner som ønsker å 

delta i revisjonen. 

Prosjektteam Oppdragsansvarlig revisor: Arve Gausen  

arve.gausen@revisjonmidtnorge.no 

Prosjektmedarbeider: Mette Sandvik  

mette.sandvik@revisjonmidtnorge.no 

Styringsgruppe: 

 Margrete Haugum 

 Eirik Seim 

Eventuelt ekstern bistand 



Uavhengighetserklæring Ingen av de involverte revisorer vil få habilitetsproblemer ved 

gjennomføringen av prosjektet.  

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors 

uavhengighetserklæring er vedlagt prosjektplanen. 

Kontaktperson BMI Daglig leder og styreleder i Brannvesenet Midt IKS 



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

gjennomgått.  

Snåsa Kommune som er deleier i Brannvesenet Midt IKS (BMI) har prioritert revisjonen i sin 

plan om forvaltningsrevisjon med eierskapskontroll av selskapet. Det er utarbeidet en bestilling 

fra kommunens kontrollutvalg. Med utgangspunkt i bestillingen fra kontrollutvalget oversendes 

en prosjektplan som konkretiserer denne og oversendes til behandling.  

2.1 Bestilling 
Kontrollutvalget i Snåsa bestilte undersøkelsen av Brannvesenet Midt IKS i sak 21/20. I 

vedtaket vises det til at undersøkelsen bør omhandle følgende forhold: ordinær 

eierskapskontroll, samt en forvaltningsrevisjonsdel som omfatter selskapets akuttoppgaver, 

forebygging, feiertjeneste, forurensning, rekruttering og opplæring.  

I saken vises det til at eierskapskontrolldelen av prosjektet vil følge vanlig standard for slike 

kontroller. Når det gjelder forvaltningsrevisjonen, er det viktig å se på i hvor stor grad 

brannvesenet må overta akuttoppgaver som ligger til andre beredskapstjenester, og hvordan 

dette virker inn på den ordinære driften. Videre bør de andre funksjonene til brannvesenet 

vurderes, det vil si det brann-forebyggende arbeidet, feiertjenesten - også for fritidsboliger, og 

oppgavene sektoren har knyttet til forurensning. Forvaltningsrevisjonen bør også undersøke 

om opplæringen er tilstrekkelig. 

2.2 Bakgrunnsinformasjon 
Kommunen er i forskrift om brannforebygging kapitel 4 gitt forebyggende plikter. Disse omfatter 

å kartlegge risikoen for brann, planlegge forebyggende arbeid, gjennomføre forebyggende 

arbeid samt utføre feiing og tilsyn med fyringsanlegg. Kommunen skal sørge for at den 

kommunale vannforsyningen fram til tomtegrenser i tettbygde strøk er tilstrekkelig til å 

dekke brannvesenets behov for slokkevann. En del av det forebyggende arbeidet er videre 

at kommunene har adgang til å utferdige lokale forskrifter med forbud mot å gjøre opp ild når 

som helst i løpet av året og alle steder utendørs, jf. forskriftens §3.  

I forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesenet er det krav til utrustning av 

beredskap, jf. kapitel seks. Der heter det at brannvesenet skal disponere egnet og tilstrekkelig 

utstyr til innsats ved brann og ulykker samt akutt forurensning. I områder der det ikke er 

tilstrekkelig vann skal dette medbringes. Det er videre krav til vaktberedskap og utstyr, kravet 

øker ut fra antall innbyggere i kommunen jf. forskriftens kapitel 5. i forskriftens kapitel 7 er det 



krav om opplæring og kompetanse til personell i brannvesenet. Det er videre krav til at det skal 

utføres minst ett årsverk brannforebyggende arbeid pr. 10 000 innbygger1. 

2.3 Selskapets organisering 

Følgende kommuner deltar i Brannvesenet Midt IKS: Røyrvik, Lierne, Snåsa, Steinkjer, 

Inderøy og Osen. Selskapet har i dag ansvaret med å forvalte brann- og redningstjenesten 

etter "lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets 

redningsoppgaver" for eierkommunene. Brannvesenet Midt IKS har en felles brannordning 

som er dimensjonert etter en risiko- og sårbarhetsanalyse. Selskapets region dekker et areal 

på ca. 9.800 km2 og i regionen bor det ca. 36 000 innbyggere. Brannvesenet har i alt 130 

ansatte. I regionene er det 7 brannstasjoner og 2 depot/bistasjoner. Hovedkontoret er i 

Steinkjer. Brannstasjonene er geografisk plassert på følgende områder: 

Steinkjer brannstasjon - 7715 Steinkjer 

Inderøy brannstasjon - 7670 Inderøy 

Snåsa brannstasjon - 7760 Snåsa 

Nordli brannstasjon - 7882 Nordli 

Sørli brannstasjon - 7884 Sørli 

Røyrvik brannstasjon - 7898 Limingen 

Osen brannstasjon - 7760 Steinsdalen 

1 Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesenet, § 3-2, 2 ledd. 
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I kapittel 3 vil revisor avgrense prosjektet og gå nærmere inn på problemstillingene i 

prosjektet. Revisjonskriteriene vil bli gjennomgått og metode for innsamling av data vil bli 

beskrevet.  

3.1 Avgrensing 
Revisor vil avgrense undersøkelsen til selskapets systematiske arbeid og ikke gjennomføre 

ansatte- eller innbyggerundersøkelser. Revisjonen vil omfatte utvalgte krav knyttet til 

brannvesenets virksomhet. Undersøkelsen vil ha et hovedfokus på driftsårene 2020-2021. Vi 

vil videre innhente statistikk for 2017-2020 for selskapets drift. 

3.2 Problemstillinger 
Vi vil innledningsvis i undersøkelsen gi en nærmere beskrivelse av Brannvesenet Midt IKS 

sine brannstasjoner, organisering, utstyr og vaktsystem knyttet til disse. Avtalen mellom 

eierkommuner vil også beskrives nærmere her.  

Eierskapskontroll 

 Utøver kommunene eierskapet i Brannvesenet Midt IKS (BMI) i tråd med 

kommunestyrets vedtak og etablerte normer for god eierstyring?   

I denne problemstillingen vil kommunenes utøvelse av eierstyringen omfattes. Det vil være 

naturlig å se på styringsdokumenter for selskapet, kommunens egne styringsdokumenter 

som eierskapsmelding og eierstrategi, praktisering av dialog mellom eierrepresentant og 

kommunestyre, bruk av valgkomite, praksis for eiermøter og lignende. 

Forvaltningsrevisjon 

 Hvordan ivaretar BMI akuttoppgaver ved skadested knyttet til ulykker? 

I denne problemstillingen vil vi se på hvordan selskapet håndterer ulike akuttoppgaver ved 

ulykker, har utstyr for å håndtere ulykker, samt om selskapet er dimensjonert til å håndtere 

slike oppgaver. Vi vil her se på utrykningstid, melding om ulykker og koordinering knyttet til 

hvilke som rykker ut.  

 Hvordan ivaretar BMI det forebyggende brannarbeidet til eierkommuner? 

o Brannforebyggende arbeid, feiertjenester i hus og hytter 

I denne problemstillingen ser vi på hvordan selskapet ivaretar det forebyggende brannarbeidet 

i eierkommunene med søkelys på utføring av feiertjenester i hus og hytter. Vi vil også se 

nærmere på system for branntilsyn og godkjenning av ildsted.  



Hvordan har BMI lagt til rette for å håndtere akutt forurensning hos eierkommunene? 

I denne problemstillingen ser vi på hvordan selskapet er rigget for å håndtere akutt 

forurensning hos eierkommunene med søkelys på både å ha tilstrekkelig utstyr og personell. 

Selskapets beredskapsplaner og risikoanalyser for håndtering av forurensning vil være 

sentrale i denne sammenhengen.  

Har selskapets ansatte tilstrekkelig opplæring for å ivareta gitte oppgaver til 

eierkommunene? 

I denne problemstillingen ser vi på om selskapet har lagt til rette for opplæring av ansatte slik 

at selskapet tjenester ivaretas, videre vil det innhentes informasjon om kapasiteten er 

tilstrekkelig for å ivareta selskapets oppgaver. Her vil vi se nærmere på system for kompetanse 

planer, tester og godkjenning av personell til bruk i tjenester.  

3.3 Kilder til kriterier 
Kommuneloven 

o KS anbefalinger om eierstyring 2020

o Eierstyring og selskapsledelse  NUES 2018

Brann- og eksplosjonsvernloven 

Forskrift om brannforebygging 

Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesenet - (revidert forskrift har 

vært til høring med høringsfrist 15.1.2021) 

Melding til stortinget nr. 5 (2020-2021) - Samfunnssikkerhet 

3.4 Metoder for innsamling av data 
Prosjektet vil gjennomføres i henhold til RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon, og RSK 

002 Standard for eierskapskontroll utarbeidet av NKRF. I og med at Brannvesenet Midt IKS 

er offentlig eid kan kontrollutvalget og revisor kreve alle de opplysninger som er nødvendige 

for å gjennomføre selskapskontrollen. Det gjelder fra både styrende organer, daglig leder og 

selskapets valgte revisor.  

Vi vil innhente data ved å gjennomføre en dokumentgjennomgang, samt gjennomføre 

intervju av sentrale ansatte i selskapet. Følgende aktører er aktuelle å intervjue: 

Selskapet v/daglig leder og øvrig relevant ledelse for undersøkelsens problemstillinger 

Selskapet v/styreleder 

Sentrale tillitsvalgte 



 

 

 Kommunenes eierrepresentant (representantskapet) 

 

Data innhentet gjennom intervju vil bli verifisert, og hele rapporten med datagrunnlag og 

vurderinger vil bli sendt på høring til både eierne og selskapet. Der det er aktuelt, og mulig, vil 

revisor innhente informasjon (intervju/statistikk) fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og 

beredskap  DSB. Statistisk fra sentralbyrå  SSB kan også ha relevante data for denne 

undersøkelsen. Det kan også være aktuelt å innhente informasjon fra selskapets revisor. 

 

Orkanger 26.1.2021 

Med vennlig hilsen 
 
 
 
Arve Gausen 
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor 
 
Direkte    404 96 309 eller    arve.gausen@revisjonmidtnorge.no 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur     
  







Hovedkontor: Brugata 2, Steinkjer 

Tlf. 907 30 300 - www.revisjonmidtnorge.no 



 

INDRE NAMDAL IKT 
 

Inder Namdal IKT er et interkommunale selskap eid av Høylandet, Røryrvik, Namsskogan, 

Grong og Snåsa. Selskapet forvalter IKT-løsninger for sine eierkommuner. Snåsa jobber med 

å gå ut av selskapet. 

Selskapets formål er: 

Selskapet skal i samråd med eierne arbeide for å utvikle bruken av systemer for informasjons-

og kommunikasjonsteknologi tjenester hos eierne. Selskapet skal på vegne av eierne være 

juridisk avtalepart overfor leverandører i den hensikt å oppnå rabatter og storkundefordeler. 

Selskapet skal utvikle egen kompetanse på bruken av felles applikasjoner, tilby eierne 

brukerstøtte og tilpasninger av valgte systemer og være en pådriver i bruken av EDB-

løsninger. Selskapet skal være eiernes kontaktledd mot leverandørene ut fra at eierne tegner 

avtaler med selskapet om bruk av valgte applikasjoner. Selskapet skal være utviklingspart for 

eierne på de valgte tekniske løsninger. Selskapet kan etter nærmere vedtak av styret prise 

visse tjenester og således ha egne inntekter. Selskapet har anledning til å ta på seg 

konsulentoppdrag for andre, når oppdragsgiver betaler for tjenesten og det ikke går ut over 

selskapets hovedoppgaver. Til gjennomføring av spesielle prosjekt utenom selskapets 

ordinære arbeidsoppgaver, blir det søkt finansiering mellom medlemmene eller andre som 

spesielt ønsker prosjektet gjennomført. Selskapet kan delta i samarbeid med andre 

selskap/organisasjoner. 

 

Det er tre ulike innfallsvinkler til en revisjon av Indre Namdal IKT ifølge den nye kommuneloven. 

1. Eierskapskontroll 

2. Forvaltningsrevisjon i selskapet 

3. Forvaltningsrevisjon om IKT i eierkommunene 

En eierskapskontroll vil ha fokus på hvordan eierkommunene utøver eierskapet i selskapet. 

Det kan handle om hvilke styringsdokumenter som finnes og hva de sier, hvem som møter 

som eierrepresentanter, valg av styre og eierkommunenes mål med selskapet. I 

eierskapskontrollen er den enkelte kommune revidert enhet. 

Forvaltningsrevisjon i selskapet er en forvaltningsrevisjon av utvalgte deler av selskapets 

virksomhet. Det kan for eksempel handle om økonomi, forretningsmodell, GDPR, kompetanse, 

innkjøp og andre forhold. I dette tilfellet er selskapet revidert enhet. 



 - TITTEL - side 2 

Forvaltningsrevisjon i kommunene kan være aktuelt for å se på hvordan kommunen har løst 

sin del av IKT oppgavene. Slik jeg har forstått det har selskapet siden oppstarten fått flere 

oppgaver fra kommunene og det vil være en grenseflate mellom kommunens virksomhet og 

selskaps virksomhet som kan være interessant. Et eksempel er at GDPR er et område som 

må løses i fellesskap mellom en kommune og Indre Namdal IKT. I dette tilfellet vil kommunen 

være revidert enhet. 

Å dekke over alle disse innfallsvinklene blir et stort prosjekt, slik at det er aktuelt å gjøre 

avgrensninger. 

 

Steinkjer 02.02.2021 

Margrete Haugum 
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Kontrollutvalgets årsrapport 2020  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Røyrvik kommune 09.02.2021 05/21 
 
Saksbehandler Jorunn Sund 
Arkivkode FE - 033, TI - &14 
Arkivsaknr 20/76 - 4 
 
Forslag til vedtak 
1. Det framlagte forslaget til Kontrollutvalgets årsrapport for 2020 vedtas.  
2. Årsrapporten oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak:  
 
Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport for 2020 til orientering  
 
 
 
Vedlegg 
Årsrapport 2020 
Saksliste 
 
Saksopplysninger 
Ifølge kommunelovens § 22-1 har kommunestyret det øverste ansvar for å kontrollere 
kommunens virksomhet. Til å forestå den løpende kontroll på sine vegne, velger 
kommunestyret et kontrollutvalg, jfr. kommuneloven § 23-1. 
 
Kontrollutvalget har hatt den praksis at forhold som kontrollinstansen avdekker, løses 
på lavest mulig nivå, og bare unntaksvis resulterer i rapporter til kommunestyret. Men 
det som oversendes kommunestyre skal legges frem for kommunestyre, dette kan 
ikke velges bort eller diskuteres. 
 
Kontrollutvalgets årlige rapport vil derfor være en oppsummering av utvalgets arbeid i 
løpet av året og er således viktig informasjon til kommunestyret om det tilsyn utvalget 
utøver på kommunestyrets vegne. Alle møteinnkallinger med saksdokumenter er 
sendt ordfører og rådmann. Dette fungerer som en fortløpende informasjon til 
kommunen og det politiske miljøet. Ordfører har møte- og talerett i kontrollutvalgets 
møter. Ut fra tidligere praksis er det også for 2020 utarbeidet en årsrapport til 
kommunestyret der det er redegjort for sentrale deler av kontrollutvalgets virksomhet 
og aktivitet i 2020.  
 
 
 
Vurdering 
Årsrapporten anbefales oversendt kommunestyret med forslag om at kommunestyret 
tar kontrollutvalgets årsrapport 2020 til orientering. 
 
 
 
 



  

Kontrollutvalgets 
årsmelding 2020 

 
Røyrvik kommune 
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1. Om kontrollutvalget, mandat og sammensetning 
Alle kommuner skal ha et kontrollutvalg valgt av kommunestyret 1.Kontrollutvalget er 
kommunestyrets kontrollorgan, og skal føre løpende kontroll med den kommunale 
forvaltning.  
 
1.1 Kontrollutvalgets sammensetning i 2020 

Medlemmer Varamedlemmer  
 

Lars Arne Krukhaug 
Rune Skåren 
Roger Hanssen 
Helen Jønsson 
Marianne Ornæs 

 Linda V. Forbergskog 
Per Johan Rørvik 
Marianne Krutå 
Arnt Mickelsen 

 

    
    

 
Kommunestyrets representant i kontrollutvalget er Rune Skåren.  
 
Kontrollutvalget størrelse og representasjon i kommunestyret er i henhold til kravene i 
kommuneloven. Kravene i kommuneloven til jevn fordeling mellom kjønnene er i varetatt. 

1.2 Reglement for kontrollutvalget 
Kommunestyret har ikke vedtatt retningslinjer for møter i kontrollutvalget og har ikke 
behandlet temaet om fjernmøter i kommunestyret jf. kommuneloven § 11-7.  
 

1.3 Rammer for utvalgets arbeid 
Kontrollutvalgets hovedoppgave er å føre kontroll med den kommunale forvaltningen på 
vegne av kommunestyret og påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning.  
 
Kontrollutvalget skal ifølge kommuneloven sørge for at følgende oppgaver blir utført: 
• Regnskapsrevisjon – påse at kommunens regnskaper revideres på en betryggende 

måte, avgi uttalelse om årsregnskapet og påse at revisors påpekninger til årsregnskapet 
blir fulgt opp.  

• Forvaltningsrevisjon – utarbeide plan for forvaltningsrevisjon, basert på risiko og 
vesentlighetsvurdering, følge og rapportere resultatet til kommunestyret. 

• Eierskapskontroll – utarbeide plan for eierskapskontroll og føre kontroll med forvaltningen 
av kommunens interesser i selskaper, og rapportere resultatet til kommunestyret.  

• Vedtak – Påse at vedtak som kommunestyret treffer ved behandlingen av 
revisjonsrapporter blir fulgt opp 

• Valg av revisjonsordning – kontrollutvalget avgir innstilling om valg av revisjonsordning til 
kommunestyret og eventuelt innstiller på valg av revisor.  

• Budsjett – utarbeide forslag til budsjett for kontrollarbeidet i kommunen. 
 
Innenfor disse rammene skal kontrollutvalget utføre kontrollarbeidet på vegne av 
kommunestyret, for å bidra til god tjenestekvalitet, effektiv ressursutnyttelse og å sikre at 
politiske vedtak blir fulgt opp. 
 

 
1 Jf. kommuneloven § 23.1 



I tillegg kan kontrollutvalget på eget initiativ, ta opp forhold som kan oppfattes som uønskede 
eller i strid med mål om en effektiv og forsvarlig forvaltning av kommunens ressurser.  
 
Kommunestyret kan be kontrollutvalget utføre konkrete kontrolloppgaver på sine vegne. 
Dette har kommunestyret ikke gjort i 2020. 
 
1.4 Kontrollutvalgets ressurser 
 
1.4.1 Sekretariat  
Kontrollutvalget har sekretariatsbistand fra Konsek Trøndelag IKS, der kommunene er en av 
deltagerne/eierne sammen med 28 2 andre kommuner og fylkeskommunen. 
 
Sekretariatet utreder saker, bistår kontrollutvalget i praktisk tilrettelegging og oppfølging av 
møter, utarbeider forslag til plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll, samt følger opp 
vedtak.  
 
I det løpende arbeidet er sekretariatet bindeledd mellom kontrollutvalget og revisjonsselskap, 
og utfører oppgaver på vegne av kontrollutvalget. 
 
1.4.2 Revisjon  
Kommunen er medeier i Revisjon Midt-Norge SA. Kommunen har avtale om levering av 
samtlige revisjonstjenester der. 
 
1.4.3 Økonomi  
For å kunne utføre sin lovpålagte kontrollfunksjon på en god måte er det viktig at 
kontrollutvalget er gitt tilstrekkelig med resurser.  
 
Kontrollutvalget utarbeider årlig forslag til budsjett for kontroll og revisjon. Dette skal følge 
innstillingen til årsbudsjett til kommunestyret. 
 
 

2. Lovpålagte oppgaver 
 
2.1 Regnskapsrevisjon 
Kontrollutvalget behandler saker om regnskapsrevisjon på flere møter gjennom året. Det er 
etablert rutiner for orienteringer fra oppdragsansvarlig regnskapsrevisor i forbindelse med 
avleggelse av revisjonsberetning, samt informasjon om planlegging og status for finansiell 
revisjon og eventuelle områder det arbeides spesielt med.  

Kontrollutvalget skal uttale seg om kommunens årsregnskap. Kontrollutvalgets uttalelse er 
lagt fram for formannskapet og inngikk som beslutningsgrunnlag ved kommunestyrets 
behandling av regnskapet for 2019.  
Kontrollutvalget vedtok vedlagte forslag til uttalelse til årsregnskapet for Røyrvik kommunes 
årsregnskap for 2019.  

2.2 Forvaltningsrevisjon 
Kontrollutvalget skal utrede behovet for, planlegge og bestille forvaltningsrevisjoner i 
kommunen og resultatene fra arbeidet skal rapporteres til kommunestyret.  
Det er foretatt en undersøkelse i 2020. 
 

 
2 32 deltagere/eiere fra 1. januar 2021 



2.3 Eierskapskontroll 
Kontrollutvalget skal kontrollere at selskapene som kommunen er eier i blir drevet i tråd med 
politiske vedtak og lovverket. Utvalget skal også føre kontroll med at formålet med eierskapet 
blir ivaretatt og at eierstyringen er god. 
Det er ikke foretatt eierskapskontroll i 2020. 
 

2.4 Påse-ansvar overfor revisor 
Kontrollutvalget skal påse at de formelle kravene til revisor blir overholdt, for eksempel krav 
til utdanning, vandel, uavhengighet og objektivitet. Disse forholdene hviler det et ansvar på 
revisor å dokumentere, og det er etablert rutiner for at dette skjer.  
 
For å følge opp ansvaret slik det går fram av krav i forskriftene, har kontrollutvalget lagt vekt 
på en god dialog med revisor og løpende informasjon om det løpende revisjonsarbeidet. For 
regnskapsrevisjon orienterer oppdragsansvarlig revisor rutinemessig i utvalgets møter.  
 
Når det gjelder forvaltningsrevisjon er dialogen knyttet til den enkelte undersøkelse. 
 

3. Annet arbeid i utvalget 
3.1 Møter 
Kontrollutvalget har i 2020 avholdt 5 møter og behandlet 34 saker.  
 
Saker 
En stor del av kontrollutvalgets saksbehandling omfatter forhold de er pålagt å arbeide med, 
gjennom kravene i kommunelovens kapitel 7 (§ 23-1 t.o.m. § 23-7) og forskrift om 
kontrollutvalg og revisjon. Hvilket fokus som velges i de ulike arbeidsoppgavene er det i stor 
grad opp til utvalget å definere selv.  
 
Både ordfører og kommunedirektør har blitt innkalt og orientert kontrollutvalget i enkelt saker 
i 2020. Det går frem av vedlegget som ligger ved. Kontrollutvalget har behandlet 
henvendelser fra innbygger ang. Joma Næringspark AS. Som oftest er henvendelsene rettet 
mot vedtak som er gjort i kontrollutvalg, kommunestyret, rapport om Joma Næringspark AS 
fra Revisjon Midt Norge SA og gjennomføring av vedtak. 
 
Kommunestyret selv har i sak 82/20 ønsket å innhente ytterligere juridisk utredning om 
hvorvidt JNP er omfattet av offentlighetsloven. Saken er sendt statsforvalter. 
 
 
 
Opplæring og faglig samarbeid 
Alle medlemmer i kontrollutvalget har fått tilbud om å delta i opplæring og faglig samarbeid 
gjennom Konsek Trøndelag IKS, Norges kommunerevisorforbund og Forum for kontroll og 
tilsyn.  
 
 
 

4. Avslutning 
Årsmeldingen er en oppsummering av årets virksomhet i kontrollutvalget, utvalgets saker 
ligger åpent på sekretariatets hjemmesider: www.konsek.no/royrvik/ 

http://www.konsek.no/royrvik/


Kontrollutvalgets arbeid skal bidra til å styrke tilliten til lokaldemokratiet. Utvalget mener å ha 
bidratt til dette og vil takke kommunestyret og administrasjonen for samarbeidet. 
 
 
Røyrvik 04.04.2021 
Kontrollutvalget 
 
 
 

5. Vedlegg: Saker behandlet i kontrollutvalget i 2020 
 
 



Saksliste 
 

 

21.01.2021 14:26:10 
 

 

Jorunn Sund 
 

  

  

Møtedato Sakstittel status Saksnr Vedtak 

 

19.02.2020 Referatsaker 19.02.2020 J 01/20 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
 
 
 

19.02.2020 

Orientering fra ordfører 

 
 
 

F 02/20 

 
Forslag til vedtak 
 
Kontrollutvalget tar den gitte informasjonen til 
orientering. 
 
 
 
 

19.02.2020 Kontrollutvalgets årsrapport 2019 F 03/20 
 
Saken utsettes til neste møte. 
 
 
 
 

19.02.2020 Saksfremlegg vedr. planlegging av kontrollutvalgets arbeid med overordnet analyse F 04/20 

 
 
 
Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge 
utarbeidet risiko- og vesentlighetsvurdering for 
Røyrvik kommune. 
 
           
      •    Arbeidet har en timeramme på 60 timer og 
skal sendes sekretariatet innen 01.03.2020. 
 
           
      •    Kontrollutvalget ber sekretariatet 
iverksette de øvrige tiltakene som er nødvendig 
for å gjennomføre den skisserte prosessen med 
plan for forvaltningsrevisjon. 
 
           
 
 
 

19.02.2020 Eventuelt 19.02.2020 J 05/20 

Ingen vedtak 
 
 
 
 
 
 

 

Ordføreren orienterte. 
Kommunestyret vedtok i desember 2019 å avvikle Joma næringspark, med formannskapet 
som avviklingsstyre. Kommunen vil også vurdere sitt eierskap i alle de berørte selskapene. 
Det er uklart hva avviklingen vil frigjøre av økonomiske midler. 
Kommunen har gjennomført en sårbarhetsanalyse og er nå i en forankringsfase før søknad 
om et omstillingsprogram. 
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Møtedato Sakstittel Status Saksnr Vedtak 

 

19.02.2020 Godkjenning av møteprotokoll den 19.02.2020 J 06/20 

Møteprotokollen fra dagens møte i 
kontrollutvalget, 19.02 .20 20 , godkjennes. 
 
 
 
 
 

05.05.2020 Referater 05.05.2020 F 07/20 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
 
 

05.05.2020 Orientering fra revisor  - regnskap, årsberetning, revisjonsberetning  og revisjonsnotat. F 08/20 
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til 
orientering. 
 
 
 
 

05.05.2020 

Orientering fra Rådmannen 05.05.2020 

 

F 09/20 
Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering. 
 
 
 
 

05.05.2020 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2019 E 10/20 

Kontrollutvalget vedtar vedlagte forslag til 
uttalelse til å rsregnskapet for Rø yrvik  kommunes 
å rsregnskap for 2019 . 
 
 
Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret 
–  med kopi til formannskapet – for fremleggelse i 
forbindelse med behandlingen av å rsregnskapet. 
 
 
Kontrollutvalget tar ”Å rsberetning for Rø yrvik 
kommune for 2019 ”  til orientering 
 
 
 
 
 

05.05.2020 Kontrollutvalgets årsrapport 2019 F 11/20 

Det framlagte forslaget til Kontrollutvalgets 
årsrapport for 2019 vedtas. 
 
 
Årsrapporten oversendes kommunestyret med slik 

· Kontrollutvalget har fått orientering om årsregnskapet og årsberetning for 2019. 
· Kontrollutvalget har fått en skriftlig orientering på hvordan kommunen 

ansettelser / nedbemanner / omplasserer og utlyser stillinger i Røyrvik 
kommune. 

· Kontrollutvalget har fått svar på hvilke rutiner kommunen har når det gjelder 
offentliggjøring av sakspapirer etter offentlige møter og bruk av postlister. 

· Kontrollutvalget er på vei til å bli synlig på kommunens hjemmeside.  



innstilling til vedtak: 
 
 
Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport 
for 2019 til orientering. 
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Møtedato Sakstittel Status Saksnr Vedtak 

 

05.05.2020 Skatteoppkreverfunksjonen 2019 F 12/20 

Kontrollutvalget tar Skatteoppkreverens 
årsrapport 2019 Røyrvik kommune til orientering. 
 
 
Kontrollutvalget tar Skatteetatens kontrollrapport 
2019 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i 
Røyrvik kommune til orientering. 
 
 
Saken oversendes kommunestyret med slik 
innstilling: 
 
 
Kommunestyret merker seg endringene for 
arbeidsgiverkontroller fra 2020. Forøvrig tas 
Skatteoppkreverens årsrapport 2019 Røyrvik 
kommune til orientering.  
 
 
Kommunestyret tar Skatteetatens kontrollrapport 
2019 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i 
Røyrvik kommune til orientering . 
 
 
 
 
 

05.05.2020 Godkjenning av møteprotokoll J 13/20 
 
G odkjennes. 
 
 
 
 

26.06.2020 Referater 26.06.2020 F 14/20 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
 
 



26.06.2020 
Orientering fra ordfører den 26.06.2020 

 
Ordfører som også er styreleder i Joma Næringspark AS orienterte kontr ollutvalget om hve m som har hvilke roller i selskapet  tilganger til å utføre oppgaver for sel skapet  Hvorda n håndteres dette og veie n videre for selskapet   
 

Ordfører som også er styreleder  15/20 
Kontrollutvalget tar den gitte informasjonen til 
orientering. 
 
 
 
 

26.06.2020 

Orientering fra rådmannen den 26.06.2020 

 
 
Kontrollutvalget har be dt rådma nne n orientere om tilsettingen av «sa misk språk og kulturme darbeider i 1 00% fast stilling» Dette på gr unnlag av en henvendelse fra Fagforbundet som er videresendt kontrollutvalget fra kommune styre / ordfører. 
 
 

F 16/20 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 
 
 

26.06.2020 Har Røyrvik kommune fulgt egne rettningslinjer ved tilsetting F 17/20 

Kontrollutvalget tar kommunestyrets henvendelse 
til orientering og oversender saken til 
kommunestyret med slik t forslag til vedtak: 
 
Kommunestyret tar saken til orientering. 
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Møtedato Sakstittel Status Saksnr Vedtak 

 

26.06.2020 Plan for forvaltningsrevisjon – Vurdering av risikoområder F 18/20 

Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram et 
utkast til plan for forvaltningsrevisjon til neste 
møte, basert på revisors risiko- og 
vesentlighetsvurdering og de innspill som er 
kommet frem i møtet 
 
 
Kontrollutvalget vil prioritere følgende 
områder/tema: 
 
 
Prehospitaletjenester – akuttberedskap. 
 
 
Organisering ( administrativt / politisk nivå) 
 
 
Barnevern / PPT 
 
 
Vann og avløp 
 
 
Planarbeid 
 

Ordfører som også er styreleder i Joma Næringspark AS orienterte kontrollutvalget om hvem 
som har hvilke roller i selskapet, tilganger til å utføre oppgaver for selskapet. Hvordan 
håndteres dette og veien videre for selskapet.  

Kontrollutvalget har bedt rådmannen orientere om tilsettingen av «samisk språk og 
kulturmedarbeider i 100% fast stilling» Dette på grunnlag av en henvendelse fra 
Fagforbundet som er videresendt kontrollutvalget fra kommunestyre / ordfører.  



 
IKT Indre Namdal (selskapskontroll) 
 
 
Kontrollutvalget ønsker en undersøkelse angående 
prehospitaletjenester i gang satt så fort som mulig, 
levering tidlig høsten 2020. 
 
 
Revisjonen Midt Norge SA og Konsek. Trøndelag 
IKS undersøker om det er mulig å levere 
undersøkelsen til høsten 2020. 
 
 
Kontrollutvalget kommer med innspill til en 
undersøkelse til sekretær innen 1. juli 2020. 
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Møtedato Sakstittel Status Saksnr Vedtak 

 

26.06.2020 Godkjenning av møteprotokoll 26.06.2020 F 19/20 
 
Møteprotokollen Godkjennes 
 
 
 
 

08.09.2020 Rapport etter undersøkelse - Akuttmedisinsk beredskap F 20/20 

Kontrollutvalget  slutter seg til innholdet i 
rapporten Akuttmedisinsk beredskap i Røyrvik, og 
oversender rapporten til kommunestyret for 
behandling . 
 
 
 
 

08.09.2020 Plan for forvaltningsrevisjon 2020 - 2024 F 21/20 

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 
kontroll-utvalgets prioriteringer i planen: 
 
 
      1.   Organisering (administrativt/politisk nivå) 
 
           
      2.   Barnevern/PPT 
 
           
      3.   IKT Indre Namdal IKS 



 
           
2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer 
i planen. 
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Møtedato Sakstittel Status Saksnr Vedtak 

 

08.09.2020 Forslag til budsjett for kontrollarbeidet 2021 F 22/20 

Forslag til vedtak 
 
 
Kontrollutvalget  slutter seg til det framlagte 
forslaget til driftsbudsjett for 2021 for kontroll- 
og tilsynsarbeidet i Røyrvik kommune med en 
total ramme på kr 572.000 .Budsjettforslaget tar 
ikke høyde for ekstraordinære ressursbehov i 
kontrollsammenheng. 
 
           
      •    Forslaget oversendes rådmannen for 
videre behandling i samsvar med § 2 i forskrift 
om kontrollutvalg og revisjon. 
 
           
 
 
 

08.09.2020 Revisors erklæring om uavhengighet F 23/20 
Kontrollutvalget tar revisors 
uavhengighetserklæring til orientering . 
 
 
 
 

08.09.2020 Referatsaker J 24/20 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
 
 
 



08.09.2020 Eventuelt J 25/20 
 
Ingen vedtak fattet. 
 
 
 
 

08.09.2020 Godkjenning av møteprotokoll J 26/20 
Møteprotokollen  godkjennes. 
 
 
 
 
 

08.09.2020 Forenklet etterlevelseskontroll F 27/20 

 
 
 
Kontrollutvalget mer ker seg revisors 
konklusjoner  og ber revisor ha fortsatt 
oppmerksomhet på innkjøpsområdet. 
 
           
      •    Kontrollutvalget tar revisors uttalelse til 
orientering. 
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Møtedato Sakstittel Status Saksnr Vedtak 

 

11.11.2020 Referatsaker 11.11.2020 F 28/20 

 
Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
 
 
 

11.11.2020 Henvendelse fra innbygger ang. Joma Næringspark AS / offentleglova F 29/20 

Kontrollutvalget tar henvendelsen til orientering. 
 
 
Saken oversendes kommunestyret med slik 
innstilling til vedtak: 
 
 
Kommunestyret ber eierrepresentanten fremme 
forslag i generalforsamling i Joma Næringspark AS 
om at selskapet skal følge sine forpliktelser iht. 
offentliglova.  
 
 
 
 

11.11.2020 Orientering fra leder av avviklingsstyret i Joma Næringspark AS F 30/20 
 
Tas til orientering. 
 
 
 
 



11.11.2020 Plan for eierskapskontroll 2020-2024 F 31/20 

Kontrollutvalget legger frem plan for 
eierskapskontroll 2020-2024 for kommunestyret 
med følgende forslag til vedtak: 
 
Kommunestyret vedtar plan for eierskapskontroll 
2020-2024 og slutter seg til kontrollutvalgets 
prioriteringer i planen: 
 
Brannvesenet Midt IKS 
 
 
IKT Indre Namdal IKS 
 
 
Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i 
planen. 
 
 
 
 
 

11.11.2020 Revissjonsstrategi 2020 F 32/20 

 
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til 
orientering. 
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Møtedato Sakstittel Status Saksnr Vedtak 

 

11.11.2020 Kontrollutvalgets årsplan 2021 F 33/20 

Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til 
årsplan for sin virksomhet i 2021. 
 
 
Kontrollutvalgets årsplan oversendes 
kommunestyret til orientering. 
 
 
 
 
 

11.11.2020 Godkjenning av protokoll J 34/20 
 
Godkjennes 
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Reglement for kontrollutvalget  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Røyrvik kommune 09.02.2021 06/21 
 
Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen 
Arkivkode FE - 033 
Arkivsaknr 20/82 - 7 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget slutter seg til utkast til reglement og oversender dette til kommunestyret for 
videre behandling. 
 
Forslag til innstilling til kommunestyret 
Kommunestyret vedtar reglement for kontrollutvalget 2019-2023. 
 
Vedlegg 
Forslag til nytt reglement 
Reglement for kontrollutvalget - gjeldende 
Kommuneloven Syvende del (58478) 
 
Saksopplysninger 
 
Saksopplysninger 
Det foreligger ikke noe eget reglement for kontrollutvalget i Røyrvik kommune iht. ny 
kommunelov. 
 
Kommuneloven § 5-13 sier at folkevalgte organer skal ha et reglement som fastsetter: 
a)          organets virkeområde og eventuelle vedtaksmyndighet 
b)          tidsperioden som organet er opprettet for 
c)          eventuelle andre sentrale bestemmelser om organets virksomhet 
 
Kommuneloven § 5-1 har bestemmelser om folkevalgte organer. Kontrollutvalget er et 
folkevalgt organ og skal ha navn som innehar ordet kontrollutvalg i seg. 
 
Kontrollutvalgets virksomhet er godt regulert gjennom kommunelovens bestemmelser bl.a. i 
7. del om egenkontroll og nærmere bestemt i kapitel 23. Det foreligger også egen forskrift om 
kontrollutvalg og revisjon. Et reglement vil være et supplement til dette.  
 
Et reglement kan også regulere forhold som ikke er bestemt i lov eller forskrift. Eksempel på 
dette kan være: 

· antall medlemmer i utvalget ut over minimumskravet på 5 
· hvordan medlemmene skal rekrutteres (loven sier at minimum en skal velges fra 

kommunestyret, men et reglement kan si at flere skal velges blant de som sitter som 
fast medlem i kommunestyret) 

· Et reglement kan si noe om hvor leder skal velges fra (Loven siker at leder ikke kan 
tilhøre samme parti som ordfører, men sier ikke noe om at leder skal velges blant 
kommunestyrets faste medlemmer, selv om det ofte vil være hensiktsmessig)  

· Reglement kan si noe om at flertallet av medlemmene skal velges fra «opposisjonen» 
eller «posisjonen» i kommunen 

· Gjennomføring og avvikling av møtene 

 
 
I reglementet er det hele og fulle navnet oppgitt som kontrollutvalget Røyrvik kommune, 
vanlig benevnt som kontrollutvalget. 



 
Vurdering 
Kontrollutvalget utøver kontroll med forvaltningen på vegne av kommunestyret, og skal ikke 
utøve politikk. Det er derfor hensiktsmessig at kontrollutvalget har sitt eget reglement. 
 
Det er nå laget et utkast til reglement for kontrollutvalget. Reglementet tar opp i seg navn, 
kontrollutvalgets ansvar og myndighet med utgangspunkt i kommunelovens sine 
bestemmelser, og forskrift om kontrollutvalg og revisjon.  
 
Fjernmøter har så langt fungert bra for mange kontrollutvalg. Det har vært enkelt å delta i 
møtene for utvalgsmedlemmene, for revisor, ordfører, administrasjonen og tilhørere. 
Ettersom det er utvalgets leder som har ansvaret for møtenes avvikling og gjennomføring bør 
det være utvalgets leder som har myndighet til å avgjøre hvordan det enkelte møte skal 
gjennomføres. Det forutsettes at møtene gjennomføres innenfor lovens rammer og i samsvar 
med eventuelle restriksjoner vedtatt av smittevernsårsaker. 
 
Det er kommunestyret som skal vedta reglementer. Saken legges derfor frem for 
kontrollutvalget med innstilling til kommunestyret. 
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Kontrollutvalget er nærmere regulert i kommunelovens (koml.) kapittel 23, og forskrift om 
kontrollutvalg og revisjon av 17.06.2019.   

1. Valg og sammensetning.  
Kontrollutvalget velges av kommunestyret i det konstituerende møtet, etter at valg av formannskap,  
ordfører og varaordfører er gjennomført, jf. koml. §7-1.  

Kontrollutvalget består av 5 medlemmer med varamedlemmer. Minst ett av medlemmene skal være 
fast representert i kommunestyret.  



 

2 
 

KONTROLLUTVALGET RØYRVIK KOMMUNE 

 
Kommunestyret selv velger leder og nestleder. Leder kan ikke tilhøre samme parti som ordfører  

Valget gjelder for den kommunale valgperiode. Kontrollutvalget trer i funksjon fra det konstituerende 
møtet.   

Kommunestyret kan når som helst velge medlemmer til kontrollutvalget på nytt. Hvis ett eller flere 
medlemmer av kontrollutvalget skal skiftes ut, skal alle medlemmene velges på nytt, jf. koml. § 23-1.  
Dersom et medlem får fritak eller trer endelig ut (mister sin valgbarhet) kan suppleringsvalg benyttes 
iht. koml. § 7-10.  

Har medlemmer forfall innkalles valgt varamedlem.   

2. Oppgaver og myndighet.  
Iht. koml. § 23-2 skal kontrollutvalget påse at:  

a. kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte  
b. det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med 

gjeldende bestemmelser og vedtak  
c. det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens virksomhet, og av selskaper kommunen 

har eierinteresser i  
d. det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eierinteresser i selskaper 

mv.  (eierskapskontroll)  
e. vedtak som kommunestyret treffer ved behandlingen av revisjonsrapporter, blir fulgt opp.  

Kontrollutvalget skal utarbeide forslag til budsjett for kontrollarbeidet i kommunen. Forslaget skal 
følge innstillingen til årsbudsjettet etter koml. § 14-3 tredje ledd til kommunestyret.  

Kontrollutvalgets leder har møte- og talerett i kommunestyret når kontrollutvalgets saker skal 
behandles. Kontrollutvalgets leder kan la ett av de andre medlemmene i kontrollutvalget utøve denne 
retten på sine vegne. 

Kontrollutvalget kan kreve at kommunen legger fram enhver opplysning, redegjørelse eller dokument som 
kontrollutvalget finner nødvendig for å utføre sine oppgaver. Kontrollutvalget kan også foreta de 
undersøkelser det mener er nødvendig.   

Taushetsplikt er ikke til hinder for å gjennomføre kontrolltiltak.  

Kontrollutvalget har rett til å være til stede i lukkete møter i folkevalgte organer i kommunen.  
Kommunestyret kan selv bestemme at denne retten ikke gjelder lukkede møter i kommunestyret. 

3. Forberedelse av saker for kontrollutvalget.  
Kontrollutvalgets sekretariat (Konsek Trøndelag IKS) har ansvar for at de saker som legges fram for 
kontrollutvalget, er forberedt på forsvarlig måte og i samsvar med de regler som lov og andre bindende 
bestemmelser gir.  

4. Innkalling til møte. Dokumentutlegging.  
Kontrollutvalget gjør sine vedtak i møter som holdes etter vedtatt møteplan.   

Utvalgsleder innkaller kontrollutvalget til sine møter. Utvalgsleder fastsetter hvorvidt møte skal 
gjennomføres som et fysisk møte eller som et fjernmøte, og avgjør innenfor lovens rammer hvordan 
møte skal gjennomføres.  

Innkallingen skal inneholde opplysning om tid og sted for møte, oversikt over de saker som skal 
behandles.  
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Innkallingen med saksdokumenter sendes elektronisk til utvalgenes medlemmer og varamedlemmer,  
ordfører, kommunedirektør og revisor.  

Utvalgenes medlemmer innkalles elektronisk som regel med en frist på 5 dager – innkallingsdagen 
medregnet, men ikke møtedagen.  

Samtidig som kontrollutvalget innkalles legges alle sakers dokumenter ut til ettersyn på sekretariatets 
hjemmeside (konsek.no). Det skal være linket til denne siden på kommunens egen hjemmeside. Dette 
gjelder dog ikke dokumenter som etter lov er unntatt fra offentlighet.  

5. Forfall. Innkalling av varamedlemmer.  
Kan et medlem ikke møte på grunn av lovlig forfall, skal han/hun melde fra om dette snarest mulig til 
kontrollutvalgets sekretær, eventuelt kontrollutvalgets leder. Forfallsgrunn skal oppgis. Valgt 
varamedlem (etter rekkefølge) straks kalles inn.  

6. Møterett for andre enn kontrollutvalgets medlemmer.  
Ordfører har møte og talerett, jfr. koml. § 6-1, 3. ledd, 2.setning.  

Oppdragsansvarlig revisor eller hans eller hennes stedfortreder har møte- og talerett i kontrollutvalgets 
møter, jf. koml. § 24-3.  

Kommunedirektøren (eller den som han bemyndiger) møter etter innkalling for å gi orienteringer eller 
redegjørelser i bestemte saker. Kommunedirektøren har ikke forslags- eller stemmerett.  

Kontrollutvalgets sekretær tar del i møtet og fører møtebok.  

7. Møteleder.  
Møte i utvalgene ledes av utvalgenes leder eller nestleder. Har begge forfall, velges en særskilt 
møteleder ved flertallsvalg. Jfr. koml. § 11-2.  

8. Åpne eller stengte dører. Taushetsplikt. 
Møtet holdes for åpne dører hvis ikke annet følger av lovbestemt taushetsplikt eller vedtak etter koml. § 
11-5. Personalsaker skal som hovedregel behandles for lukkede dører.  

Blir det vedtatt å behandle en sak for lukkede dører, plikter utvalgenes medlemmer og de kommunale 
tjenestemenn som måtte være til stede å overholde lovbestemt taushetsplikt. 

9. Møtets åpning.  
Til det tidspunkt møtet er berammet foretas navneopprop. Er det lovmessige minste antall medlemmer til 
stede, jfr. koml. § 11-9, erklærer møteleder møte for satt.  

Fra dette tidspunkt og til møtets slutt kan ikke noen av forsamlingens medlemmer forlate møtet uten på 
forhånd å melde fra til møtelederen.  

Medlemmer og varamedlemmer som møter etter oppropet, melder seg til møtelederen før de tar del i 
møtet.  
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10. Rekkefølgen for behandlingen av sakene. Sak som er tatt opp til 
 behandling.  

Sakene behandles i den rekkefølge som nevnt i innkallingen. Kontrollutvalget kan vedta en  
 
annen rekkefølge.  

Kontrollutvalget kan med alminnelig flertall vedta å utsette realitetsbehandlingen av en sak på den 
utsendte innkallingen.   

Kontrollutvalget kan også treffe vedtak i sak som ikke er oppført på saklisten, eller der 
saksdokumentene er ettersendt/utdelt hvis ikke møtelederen eller 1/3 av de møtende medlemmer 
motsetter seg dette, jfr. koml. § 11-3. 

11. Inhabilitet.  
Den som etter koml. § 11-10 med henvisning til Forvaltningslovens kap. II er inhabil i en sak tar ikke 
del i behandlingen av vedkommende sak.   

Habilitetsspørsmålet må voteres over av kontrollutvalgets medlemmer.  

12. Møtelederens redegjørelse for saken. Talernes rekkefølge.  
Møtelederen leser opp den betegnelse saken har på innkallingen og refererer den foreliggende 
innstilling.   

Møtelederen sier fra om eventuelle dokumenter som er kommet inn etter at innstillingen var lagt fram.  

Møtelederen spør om noen vil ha ordet i saken. Talerne får ordet i den rekkefølge de ber om det. Ber 
flere om ordet samtidig, avgjør møtelederen rekkefølgen mellom disse.  

13. Når medlemmene tar del i ordskiftet.  
Medlemmene skal rette sine ord til møtelederen ikke til forsamlingen.  
Medlemmene skal holde seg nøye til den sak eller til den del av saken som ordskiftet gjelder.  
Møtelederen skal se til at dette blir gjort.  

Det må ikke sies noe som krenker forsamlingen, noen av medlemmene eller andre. Overtrer noen 
reglementets ordensbestemmelser, skal møtelederen advare han/henne, om nødvendig to ganger.  Retter 
vedkommende seg enda ikke etter reglementet, kan møtelederen ta fra han/henne ordet eller ved 
avstemming la forsamlingen avgjøre om vedkommende skal stenges ute fra resten av møtet.  

14. Møtelederens stilling under ordskiftet.  
Møtelederen må følge kontrollutvalgets forhandlinger med oppmerksomhet. Møtelederen bør ha sin 
oppmerksomhet i hovedsak rettet mot den representant som har ordet.  

Møtelederen må ikke avbryte noen som har ordet, med mindre det skjer for å opprettholde de 
bestemmelser som er gitt i reglementet, eller for å rette misforståelser fra talerens side. 

15. Avgrensning og avslutning av ordskiftet.  
Før ordskiftet i en sak er begynt og under ordskiftet, kan kontrollutvalget med alminnelig flertall vedta at 
taletiden skal avgrenses til et bestemt antall minutter for hvert innlegg.  
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Finner kontrollutvalget at en sak er drøftet ferdig, kan det med 2/3 flertall vedta å slutte ordskiftet om 
saken.  

Ved behandlingen av forslag om å korte ned taletiden eller om å slutte ordskiftet, må en taler få høve til 
å ta ordet imot forslaget, hver bare en gang med høyst to minutters taletid. 

16. Forslag  
Forslag kan ikke settes fram av andre enn kontrollutvalgets medlemmer. Forslag skal fremmes av 
vedkommende representant og helst leveres skriftlig til møtelederen. Møtelederen skal referere 
forslaget.  

Forslag om utsettelse kan framsettes når som helst mens en sak behandles i kontrollutvalget. Når 
utsettelsesforslaget er fremmet, tas det straks opp til behandling. Kontrollutvalgets medlemmer har 
adgang til å forlange ordet til utsettelsesforslaget. 

Når debatten om utsettelsesforslaget er avsluttet, blir forslaget tatt opp til avstemning. Blir det vedtatt,  er 
sakens behandling avsluttet i vedkommende møte. Blir utsettelsesforslaget ikke vedtatt, fortsetter 
debatten etter møtelederens oppsatte talerliste.  

17. Avstemninger  
Når ordskiftet er ferdig, sier møtelederen at saken tas opp til avstemning. Møtelederen fremmer forslag 
om hvordan avstemningen skal gjennomføres.   

Kontrollutvalget kan godkjenne evt. forkaste møtelederens forslag. Bare de medlemmer som er til stede i 
salen i det øyeblikk saken tas opp til avstemning, har rett til å stemme. De kan ikke forlate salen før 
avstemningen er ferdig. Medlemmene har plikt til å stemme.   

Møtelederens stemme er avgjørende hvis antallet stemmer for og imot et forslag er likt.  

18. Prøveavstemning  
Før endelig avstemning i en sak, kan kontrollutvalget vedta prøveavstemning som ikke er bindende.  

19. Stemmemåten  
Avstemning kan skje på en av disse måter:  

a. Ved stilltiende godkjenning, når ikke noen uttaler seg mot innstillingen eller mot et 
forslag som møtelederen har satt fram.  

b. Ved at møtelederen oppfordrer de medlemmer som er imot et forslag, til å rekke opp 
hånden eller reise seg. Når møtelederen krever det, eller et medlem forlanger det, holdes 
kontraavstemning ved at de som stemmer for forslaget rekker opp hånden eller reiser seg.  

20. Forespørsler. 
Etter koml. 11-2, 4. ledd kan ethvert medlem rette forespørsler til møtelederen i møtet, også om saker 
som ikke står på sakslisten. 

Forespørsler om saker som ikke står på saklisten meddeles til møtelederen ved møtets åpning. 

21. Bokføring av forhandlingene.  
Det skal føres protokoll fra møtene i kontrollutvalget. 
I møteprotokollen føres inn dato for hvert møte, møtested og møtetid, møtende medlemmer,  fraværende  
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medlemmer og møtende varamedlemmer. Trer noen fra eller møter noen under forhandlingene, bokføres 
dette slik at protokollen sammenholdt med medlemsfortegnelsen, viser hvem som har tatt del i 
behandlingen av hver sak.  

For øvrig bokføres det som må til for å vise gangen i forhandlingene, og at vedtakene fattes etter rett 
framgangsmåte. Sakene bokføres i rekkefølge for kalenderåret, og slik at en kan se hva saken gjelder.  
Under hver sak bokføres de forslag som er satt fram og avstemningsresultatet. Det skal også føres inn   
hjemmel for vedtak om møtet lukkes og om medlem av organet er inhabil eller får fritak av personlige 
grunner.  

Møtelederen avgjør om noen protokolltilførsel skal tillates. I tilfelle det blir reist protest mot 
han/hennes avgjørelse, vedtar kontrollutvalget med alminnelig flertall om protokolltilførsel skal 
tillates. 

Revisoren har, uavhengig av kontrollutvalget, rett til å få uttalelsene sine protokollert, jf. koml. § 24-3. 

Protokoll godkjennes normalt som siste sak i møte. 

22. Andre forhold.  
For øvrig vises det til kommunelovens bestemmelser samt aktuelle forskrifter gitt i medhold av loven.  

23. Tidspunkt for ikrafttredelse.  
Dette reglementet trer i kraft fra det tidspunkt det blir vedtatt i kommunestyret.  

24. Vedtakelse av reglementet.  
Reglementet er vedtatt av Røyrvik kommunestyret i møte xx.xx.xx, under sak nr. xx/xx, 



 

RØYRVIK KOMMUNE 
 

 

 

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET 
 

”Forskrift om kontrollutvalg” fastsatt av Kommunaledepartementet 13.01.93 med hjemmel i 

lov av 25.09.92 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner § 60 nr. 9, er bindende og gjelder i 

sin helhet.  

I tillegg gjelder følgende reglement (vedtatt i Kommunestyret i møte 16.04.98).  

 

§1 VALG OG SAMMENSETNING 

Kontrollutvalget skal ha 3 medlemmer, herunder leder og nestleder, samt 2 varamedlemmer 

valgt i rekkefølge.  

 

Leder av kontrollutvalget bør være medlem av kommunestyret og representere et parti som 

ikke innehar ordførervervet. 

 

Valget gjelder for kommunestyreperioden. 

 

Utelukket fra valg er medlemmer og varamedlemmer av formannskapet og andre 

nemnder/utvalg/komiteer med beslutningsmyndighet, samt ansatte i kommunen.  

 

Kontrollutvalgets leder og nestleder er henholdsvis kommunenes representant og 

vararepresentant til distriktsstyret for revisjonen. 

 

§2 SAKSBEHANDLING I UTVALGET 

Distriktsrevisor eller den revisor bestemmer er kontrollutvalgets sekretær og saksbehandler.  

 

Sakslisten for utvalget settes opp av utvalgsleder i samarbeid med sekretær.  

 

Møteinnkalling med saksliste og saksframlegg skal, så vidt det er mulig, sendes ut 7 dager før 

møtet til medlemmene, de varamedlemmer som utvalget bestemmer og ordføreren. Saksliste 

og saksframlegg, unntatt saker som gjelder kontrollutvalgets og revisjonenes plandokumenter, 

sendes også til rådmannen. 

 

Innkalling og saksliste bekjentgjøres, så langt det er mulig og ikke hindres av taushetsplikten, 

i kommunens informasjonsavis og/ eller ved oppslag på administrasjonsbygget. 

 

Møtet holdes til de tider utvalget selv bestemmer eller når kommunestyret eller et av utvalgets 

medlemmer krever det.  

 

Møtene holdes for lukkede dører.  

 

Før utvalget fatter vedtak i saker som gjelder administrasjonen skal rådmannen hatt 

anlednings til å uttale seg.  

 

 



Kontrollutvalget treffers inne vedtak i møte. Det skal føres møtebok. Utskrift av møteboka 

sendes medlemmer, varamedlemmer, ordfører og rådmann. Særutskrift av saker sendes 

eventuelt til dem som er involvert i de enkelte saker som er behandlet.  

 

Møtebok legges fram til endelig godkjenning i påfølgende møte.  

 

§3 UTVALGETS OPPGAVER 

 

§3.1 Kontrollutvalget skal på vegne av kommunestyret 

 

• søke å bidra til allmenn tillit til at kommunale oppgaver blir ivaretatt på en best mulig 

måte,  

• søke å bidra til at innbyggernes rettsikkerhet blir ivaretatt, 

• søke å bidra til at kommunens ressurser blir utnyttet mest mulig effektivt gjennom 

hensiktsmessige rutiner og resultatvurdering, 

• søke å bidra til at folkestyret fungerer innenfor de rammer kommunestyret og 

overordnede myndigheter har fastlagt, 

• påse at det i kommunen er etablert rutiner for oppfølgning av politiske vedtak, 

• foreslå det løpende tilsyn med forvaltningen i kommuenen 

 

§3.2 Kontrollutvalget skal på vegne av kommunestyret føre tilsyn med revisjonen og holde 

seg løpende orientert om revisjonens virksomhet. I denne sammenheng skal utvalget 

 

• ha seg forelagt revisjonens årlige virksomhetsplan, 

• holdes løpende orientert om avvik i planen, 

• holdes orientert via rapporter om revisjonens arbeid, 

• avgjøre om revisjonens rapporter skal forelegges kommunestyret. 

 

 

§3.3 Kontrollutvalget avgir innstilling til kommunestyret om kommunenes regnskaper med 

revisjonsberetning, samt vurdere representasjonsformen for regnskap og årsmelding. 

 

§3.4 Kontrollutvalget avgir innstilling til kommunestyret om utvalgets budsjett. 

 

§3.5 Årsmelding om kontrollutvalgets virksomhet skal forelegges kommunestyret. 

 

§4 BRUK AV SAKKYNDIG BISTAND 

Utvalget kan gjøre bruk av sakkyndig bistand når dette finnes nødvendig. Utgifter med slik 

bistand skal budsjetteres, eventuelt med søknad om tilleggsbevilgning til formålet.  

 

§5 INNHENTING AV OPPLYSNINGER – HENVENDELSER TIL REVISJONEN 

 

§5.1 I forbindelse med sitt kontrollarbeid kan kontrollutvalget, uavhengig av regler om 

taushetsplikt, kreve nødvendige opplysninger fra revisjonen og ha adgang til revisjonens 

saksdokumenter og arkiver. Henvendelse fra kontrollutvalgets medlemmer til revisjonens 

personale skal skje til distriktsrevisor så sant ikke spesielle forhold tilsier noe annet.  

 

 

 

 



§6 TAUSHETSPLIKT - OFFENTLIGHET 

Kontrollutvalgets medlemmer og andre møtedeltakere har plikt til å bevare taushet om det 

som blir behandlet i utvalgets møter. 

Bare kontrollutvalgets leder, eller den som har vært møteleder for den aktuelle saken, kan 

uttale seg offentlig om en saks behandling. 

 

Kontrollutvalget vurderer selv om dokumenter som kan unndras offentlighet etter 

offentlighetsloven likevel bør kunne gjøres kjent. 

 

Kontrollutvalgets rapporter er offentlige med mindre utvalget selv bestemmer noe annet.  

 

§7 IKRAFTTREDEN - ENDRING 

Dette reglement trer i kraft fra det tidspunkt det er vedtatt i kommunestyret og gjelder inntil 

det blir endret av kommunestyret selv eller oppfattes å være i strid med overordnede 

retningslinjer.  



Syvende del. Egenkontroll 

Kapittel 22. Kommunestyrets og fylkestingets kontrollansvar 

§ 22-1.Kommunestyrets og fylkestingets kontrollansvar 

Kommunestyret og fylkestinget har det øverste ansvaret for å kontrollere 
kommunens og fylkeskommunens virksomhet. 

Kommunestyret og fylkestinget kan kreve at enhver sak skal legges fram til 
orientering eller avgjørelse. 

Kommunestyret og fylkestinget kan omgjøre vedtak som er truffet av andre 
folkevalgte organer eller av administrasjonen, hvis disse selv kunne ha omgjort vedtaket. 

Kapittel 23. Kontrollutvalgets virksomhet 

§ 23-1.Kontrollutvalget 

Kommunestyret og fylkestinget velger selv et kontrollutvalg som skal føre løpende 
kontroll på deres vegne. 

Kommunestyret og fylkestinget velger selv en leder, en nestleder og øvrige 
medlemmer og varamedlemmer til utvalget. Lederen kan ikke være medlem av samme 
parti eller tilhøre samme gruppe som ordføreren. Utvalget skal ha minst fem medlemmer. 
Minst ett medlem skal velges blant kommunestyrets eller fylkestingets medlemmer. 

Utelukket fra valg er 

a) ordfører og varaordfører 

b) medlemmer og varamedlemmer av formannskap eller fylkesutvalg 

c) medlemmer og varamedlemmer av folkevalgt organ med beslutningsmyndighet. Medlemmer  

og varamedlemmer av kommunestyret eller fylkestinget er likevel valgbare 

d) medlemmer av kommuneråd eller fylkesråd 

e) medlemmer og varamedlemmer av kommunestyrekomité eller fylkestingskomité 

f) ansatte i den aktuelle kommunen eller fylkeskommunen 

g) personer som har en ledende stilling, eller som er medlem eller varamedlem av styret eller  

bedriftsforsamlingen, i et selskap som kommunen eller fylkeskommunen har eierinteresser i 

h) personer som har en ledende stilling, eller som er medlem eller varamedlem av styret i et  

interkommunalt politisk råd eller et kommunalt oppgavefellesskap. 

Kommunestyret og fylkestinget kan når som helst velge medlemmer til utvalget på 
nytt. Hvis ett eller flere medlemmer av utvalget skal skiftes ut, skal alle medlemmene 
velges på nytt. 

§ 23-2.Kontrollutvalgets ansvar og myndighet 

Kontrollutvalget skal påse at 

a) kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte 

b) det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med gjeldende  

bestemmelser og vedtak 

c) det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet, og av s 

elskaper kommunen eller fylkeskommunen har eierinteresser i 



d) det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens eierinteresser i  

selskaper mv. (eierskapskontroll) 

e) vedtak som kommunestyret eller fylkestinget treffer ved behandlingen av revisjonsrapporter,  

blir fulgt opp. 

Kontrollutvalgets leder har møte- og talerett i kommunestyret eller fylkestinget når 
utvalgets saker skal behandles. Utvalgets leder kan la ett av de andre medlemmene i 
utvalget utøve denne retten på sine vegne. 

Kontrollutvalget kan kreve at kommunen eller fylkeskommunen legger fram enhver 
opplysning, redegjørelse eller dokument som utvalget finner nødvendig for å utføre sine 
oppgaver. Kontrollutvalget kan også foreta undersøkelser som det mener er nødvendige. 
Taushetsplikt er ikke til hinder for å gjennomføre kontrolltiltak etter dette leddet. 

Kontrollutvalget har rett til å være til stede i lukkete møter i folkevalgte organer i 
kommunen eller fylkeskommunen. Kommunestyret og fylkestinget kan selv bestemme at 
denne retten ikke gjelder lukkete møter i kommunestyret og kommunerådet eller 
fylkestinget og fylkesrådet. 

Departementet kan gi forskrift om kontrollutvalgets oppgaver og saksbehandling. 

§ 23-3.Forvaltningsrevisjon 

Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av 
økonomi, produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra 
kommunestyrets eller fylkestingets vedtak. 

Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av 
året etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan som viser 
på hvilke områder det skal gjennomføres forvaltningsrevisjoner. Planen skal baseres på 
en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet 
og virksomheten i kommunens eller fylkeskommunens selskaper. Hensikten med risiko- 
og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for 
forvaltningsrevisjon. 

Planen skal vedtas av kommunestyret og fylkestinget selv. Kommunestyret og 
fylkestinget kan delegere til kontrollutvalget å gjøre endringer i planen. 

§ 23-4.Eierskapskontroll 

Eierskapskontroll innebærer å kontrollere om den som utøver kommunens eller 
fylkeskommunens eierinteresser, gjør dette i samsvar med lover og forskrifter, 
kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og anerkjente prinsipper for eierstyring. 

Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av 
året etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for hvilke 
eierskapskontroller som skal gjennomføres. Planen skal baseres på en risiko- og 
vesentlighetsvurdering av kommunens og fylkeskommunens eierskap. Hensikten med 
risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for 
eierskapskontroll. 

Planen skal vedtas av kommunestyret og fylkestinget selv. Kommunestyret og 
fylkestinget kan delegere til kontrollutvalget å gjøre endringer i planen. 

§ 23-5.Rapportering til kommunestyret eller fylkestinget 



Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret eller 
fylkestinget. I saker som skal oversendes til kommunestyret eller fylkestinget, skal 
kommunedirektøren gis anledning til å uttale seg før kontrollutvalget behandler saken. 

§ 23-6.Innsyn og undersøkelser i selskaper o.l. 

Kontrollutvalget kan kreve de opplysningene som er nødvendige for å gjennomføre 
sin kontroll, fra 

a) interkommunale selskaper etter IKS-loven 

b) interkommunale politiske råd 

c) kommunale oppgavefellesskap 

d) aksjeselskap der en kommune eller fylkeskommune alene eller sammen med andre kommuner,  

fylkeskommuner eller interkommunale selskaper direkte eller indirekte eier alle aksjer. 
Opplysningene etter første ledd kan kreves fra virksomhetens daglige leder, styret og 
den valgte revisoren for selskapet. 

Kontrollutvalget kan foreta undersøkelser i virksomheten hvis det er nødvendig. 

Kommunestyret og fylkestinget kan fastsette regler om kontrollutvalgets kontroll 
med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens interesser i selskaper som er 
nevnt i første ledd, og om hvilke dokumenter mv. som skal sendes til kontrollutvalget. 

Kontrollutvalget skal varsles om møter i generalforsamling, representantskap og 
tilsvarende organer og har rett til å være til stede i disse møtene. 

Kontrollutvalgets innsynsrett og rett til å foreta undersøkelser etter første og andre 
ledd gjelder på tilsvarende måte overfor andre virksomheter som utfører oppgaver på 
vegne av kommunen eller fylkeskommunen. Innsynet og undersøkelsene skal imidlertid 
bare omfatte det som er nødvendig for å undersøke om kontrakten blir oppfylt. 

§ 23-7.Sekretariatet 

Kommunestyret og fylkestinget skal sørge for at kontrollutvalget får 
sekretariatsbistand som tilfredsstiller utvalgets behov. 

Sekretariatet skal påse at de sakene som behandles av kontrollutvalget, er 
forsvarlig utredet, og at utvalgets vedtak blir iverksatt. 

Sekretariatet skal være uavhengig av kommunens eller fylkeskommunens 
administrasjon og av den eller dem som utfører revisjon for kommunen eller 
fylkeskommunen. 

Sekretariatsfunksjonen kan ikke legges til 

a) ansatte i kommunen eller fylkeskommunen som har andre arbeidsoppgaver enn å være  

sekretær  for kontrollutvalget 

b) den som utfører revisjon for den aktuelle kommunen eller fylkeskommunen 

c) medlemmer av kontrollutvalget, kommunestyret eller fylkestinget i den aktuelle kommunen  

eller fylkeskommunen. 

Den som utfører sekretariatsoppgaver for kontrollutvalget, er direkte underordnet 
kontrollutvalget og skal følge de retningslinjer og pålegg som utvalget gir. 



Kommunestyret og fylkestinget velger selv sekretariat for kontrollutvalget etter 
innstilling fra kontrollutvalget. 

Kapittel 24. Revisjon 

§ 24-1.Valg av revisor 

Kommunestyret og fylkestinget avgjør selv om kommunen eller fylkeskommunen 
skal ansette egne revisorer, delta i et interkommunalt samarbeid om revisjon eller inngå 
avtale med en annen revisor. 

Kommunestyret og fylkestinget velger selv revisor. 

Vedtak etter første og andre ledd treffes etter innstilling fra kontrollutvalget. 

Representantskapet i interkommunalt politisk råd og i kommunalt oppgavefellesskap 
velger regnskapsrevisor hvis ikke noe annet er fastsatt i samarbeidsavtalen. 

§ 24-2.Revisors ansvar og myndighet 

Revisor skal utføre regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon, eierskapskontroll og 
annen kontroll som er bestemt i lov eller i medhold av lov. 

Revisor skal planlegge, gjennomføre, dokumentere og rapportere sitt arbeid i 
samsvar med lov og forskrift og god kommunal revisjonsskikk. 

Revisor skal rapportere om sitt arbeid og resultatene av sin revisjon til 
kontrollutvalget. 

Revisor kan kreve at kommunen eller fylkeskommunen legger fram alle 
opplysninger, redegjørelser eller dokumenter som han eller hun finner nødvendige for å 
utføre sine oppgaver. Revisor kan også foreta undersøkelser som han eller hun mener er 
nødvendige. Taushetsplikt er ikke til hinder for å gjennomføre kontrolltiltak etter dette 
leddet. 

Revisor har taushetsplikt etter forvaltningsloven §§ 13 til 13 e. 

Departementet kan gi forskrift om revisors plikter og kvalifikasjoner, skifte av revisor 
og begrensninger i revisors taushetsplikt. 

§ 24-3.Revisors møterett, opplysningsplikt mv. 

Oppdragsansvarlig revisor eller hans eller hennes stedfortreder har møte- og talerett 
i kontrollutvalgets møter. Revisoren har rett til å få uttalelsene sine protokollert. 
Møteretten gjelder likevel ikke når en sak som angår en revisors tilsettingsforhold 
behandles. 

Oppdragsansvarlig revisor eller hans eller hennes stedfortreder har møteplikt i 
kommunestyrets eller fylkestingets møter når kommunestyret eller fylkestinget skal 
behandle saker som er knyttet til revisors oppdrag. 

Oppdragsansvarlig revisor eller hans eller hennes stedfortreder har møterett i 
kommunestyret eller fylkestinget. 



Oppdragsansvarlig revisor skal gi opplysninger om kommunen eller 
fylkeskommunen som han eller hun har fått kjennskap til under revisjonen, hvis et 
medlem av kommunestyret, fylkestinget eller kontrollutvalget krever det. 

Hvis revisor utenfor et møte blir bedt om å gi informasjon til et medlem av 
kommunestyret, fylkestinget eller kontrollutvalget, kan revisor kreve å få gi sitt svar i et 
møte. 

§ 24-4.Revisors uavhengighet og vandel 

Revisor skal være uavhengig og ha god vandel. 

Departementet kan gi forskrift om krav til revisors uavhengighet og vandel. 

§ 24-5.Regnskapsrevisjonens innhold 

Revisor skal vurdere om årsregnskapet er avlagt i samsvar med lov og forskrift. 

Revisor skal vurdere om registreringen og dokumentasjonen av 
regnskapsopplysninger er i samsvar med lov og forskrift. 

Revisor skal vurdere om årsberetningen inneholder de opplysningene som lov og 
forskrift krever. Revisor skal vurdere om opplysningene om økonomi i årsberetningen 
stemmer overens med årsregnskapet. Revisor skal se etter om årsberetningen gir 
dekkende opplysninger om vesentlige beløpsmessige avvik fra årsbudsjettet og om 
vesentlige avvik fra kommunestyrets eller fylkestingets premisser for bruken av 
bevilgningene. 

Revisor skal gjennom revisjonen bidra til å forebygge og avdekke misligheter og feil. 

§ 24-6.Revisors plikter ved utførelsen av regnskapsrevisjon 

Revisor skal se etter om den økonomiske internkontrollen er ordnet på en 
betryggende måte. 

Revisor skal vurdere risikoen for at årsregnskapet ikke gir riktig informasjon som 
følge av misligheter og feil, og innhente tilstrekkelig informasjon til å vurdere om det 
foreligger lov- eller forskriftsbrudd som er av vesentlig betydning for årsregnskapet. 

Revisor skal vurdere risikoen for brudd på kommunestyrets eller fylkestingets 
premisser for bruken av bevilgningene, og innhente tilstrekkelig informasjon til å vurdere 
om årsregnskapet inneholder vesentlige avvik fra disse premissene. 

§ 24-7.Skriftlige påpekninger fra regnskapsrevisor 

Revisor skal gi skriftlige meldinger om 

a) vesentlige feil som kan føre til at årsregnskapet ikke gir riktig informasjon 

b) vesentlige mangler ved registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger 

c) vesentlige mangler ved den økonomiske internkontrollen 

d) manglende eller mangelfull redegjørelse i årsberetningen for vesentlige budsjettavvik 

e) enhver mislighet 

f) hvorfor han eller hun ikke har skrevet under på oppgaver som kommunen eller fylkeskommunen  

skal sende til offentlige myndigheter, og som revisor etter lov eller forskrift skal bekrefte 

g) hvorfor han eller hun sier fra seg revisjonsoppdraget. 



Meldinger som nevnt i første ledd skal sendes i nummerte brev til kontrollutvalget, 
med kopi til kommunedirektøren. 

Hvis revisor avdekker eller på annen måte blir kjent med misligheter, skal han eller 
hun straks melde fra om det etter første ledd bokstav e. Når saksforholdet er nærmere 
klarlagt, skal revisor sende et nytt brev til kontroll-utvalget, med kopi til 
kommunedirektøren. 

Revisor skal årlig gi en skriftlig oppsummering til kontrollutvalget om forhold som er 
tatt opp etter første ledd, men som ikke er rettet opp eller som ikke er tilstrekkelig fulgt 
opp. 

§ 24-8.Revisjonsberetning 

Regnskapsrevisor skal avgi en revisjonsberetning til kommunestyret eller 
fylkestinget senest 15. april. Det skal sendes kopi til kontrollutvalget, til formannskapet 
eller fylkesutvalget og til kommunedirektøren. Revisjonsberetningen skal avgis selv om 
årsregnskapet eller årsberetningen ikke foreligger eller er ufullstendig. 

I revisjonsberetningen skal revisor uttale seg om følgende: 

a) om årsregnskapet er avlagt i samsvar med lov og forskrift 

b) om registreringen og dokumentasjonen av regnskapsopplysninger er i samsvar med lov  

og  forskrift 

c) om årsberetningen inneholder de opplysningene som lov og forskrift krever 

d) om opplysningene om økonomi i årsberetningen stemmer overens med årsregnskapet 

e) om det er avdekket forhold som gir grunn til å tro at årsberetningen ikke gir dekkende  

opplysninger om vesentlige budsjettavvik. 

Hvis revisor i revisjonsberetningen konkluderer med forbehold, konkluderer negativt 
eller ikke har tilstrekkelig grunnlag for å konkludere, skal årsaken beskrives. Hvis revisor 
mener at årsregnskapet eller årsberetningen ikke bør vedtas slik de foreligger, skal dette 
angis særskilt. 

Revisjonsberetningen skal også omfatte andre forhold som revisor mener det er 
nødvendig å opplyse om i henhold til god kommunal revisjonsskikk. 

§ 24-9.Forenklet etterlevelseskontroll med økonomi- forvaltningen 

Regnskapsrevisor skal se etter om kommunens eller fylkeskommunens 
økonomiforvaltning i hovedsak foregår i samsvar med bestemmelser og vedtak. 

Revisor skal basere oppgaven på en risiko- og vesentlighetsvurdering, som skal 
legges fram for kontrollutvalget. Revisor skal innhente tilstrekkelig informasjon til å 
vurdere om det foreligger brudd på lover, forskrifter eller vedtak, der bruddet er av 
vesentlig betydning for økonomiforvaltningen. 

Revisor skal senest 30. juni avgi en skriftlig uttalelse til kontrollutvalget, med kopi til 
kommunedirektøren, om resultatet av kontrollen. 

§ 24-10.Innsyn og undersøkelser i selskaper o.l. 

Bestemmelsene om innsyn og undersøkelser i selskaper o.l. i § 23-6 gjelder på 
tilsvarende måte for kommunens eller fylkeskommunens revisor. 



Kapittel 25. Internkontroll 

§ 25-1.Internkontroll i kommunen og fylkeskommunen 

Kommuner og fylkeskommuner skal ha internkontroll med administrasjonens 
virksomhet for å sikre at lover og forskrifter følges. Kommunedirektøren i kommunen og 
fylkeskommunen er ansvarlig for internkontrollen. 

Internkontrollen skal være systematisk og tilpasses virksomhetens størrelse, 
egenart, aktiviteter og risikoforhold. 

Ved internkontroll etter denne paragrafen skal kommunedirektøren 

a) utarbeide en beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, mål og organisering 

b) ha nødvendige rutiner og prosedyrer 

c) avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik 

d) dokumentere internkontrollen i den formen og det omfanget som er nødvendig 

e) evaluere og ved behov forbedre skriftlige prosedyrer og andre tiltak for internkontroll. 

I kraft fra den tid Kongen bestemmer. 

§ 25-2.Rapportering til kommunestyret og fylkestinget om internkontroll og statlig 
tilsyn 

Kommunedirektøren skal rapportere til kommunestyret og fylkestinget om 
internkontroll og om resultater fra statlig tilsyn minst én gang i året. 

I kraft fra den tid Kongen bestemmer. 

Kapittel 26. Eierstyring 

§ 26-1.Eierskapsmelding 

Kommuner og fylkeskommuner skal minst én gang i valgperioden utarbeide en 
eierskapsmelding som skal vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv. 

Eierskapsmeldingen skal inneholde 

a) kommunens eller fylkeskommunens prinsipper for eierstyring 

b) en oversikt over selskaper, kommunale eller fylkeskommunale foretak og andre virksomheter  

som kommunen eller fylkeskommunen har eierinteresser eller tilsvarende interesser i 

c) kommunens eller fylkeskommunens formål med sine eierinteresser eller tilsvarende  

interesser  i virksomhetene nevnt i bokstav b. 
 



  
Eventuelt  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Røyrvik kommune 09.02.2021 07/21 
 
Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen 
Arkivkode FE - 033, TI - &17 
Arkivsaknr 21/68 - 2 
 
Det fattes ikke vedtak under eventuelt. Dersom utvalget ønsker å fatte et vedtak om et tema 
tatt topp i møtet, må egen sak settes på sakslisten. 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
Godkjenning av møteprotokoll  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Røyrvik kommune 09.02.2021 08/21 
 
Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen 
Arkivkode FE - 033, TI - &17 
Arkivsaknr 21/68 - 3 
 
Forslag til vedtak 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget godkjennes. 
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