
Leveranseavtale mellom  
Konsek Trøndelag IKS og Lierne kommune 

1. Avtalens parter
Denne avtalen inngås mellom Lierne kommune (heretter omtalt som deltakeren) og 
Konsek Trøndelag IKS (heretter omtalt som leverandøren).

2. Avtalens formål
Denne avtalen er hjemlet i selskapsavtalen for Konsek Trøndelag IKS § 5. Avtalen 
spesifiserer hvilke tjenester leverandøren skal levere til deltakeren og hvilke 
betalingsforpliktelser deltakeren har overfor leverandøren som følge av dette. Avtalen 
skal godkjennes av representantskapet i Konsek Trøndelag IKS.

3. Leverandørens leveranse
Leverandøren skal levere alle sekretariatstjenester deltakerens kontrollutvalg har behov 
for, i tråd med kommunelovens kapittel 23 og forskrift om kontrollutvalg og revisjon, 
kapittel 1. Dette inkluderer:

• Praktisk bistand til gjennomføring av møter
• Saksutredning og forslag til vedtak for saker til behandling i kontrollutvalget
• Rådgiving (habilitet, offentlighet, lukking av møter med mer)
• Opplæring av kontrollutvalget
• Oppfølging av vedtak fattet av kontrollutvalget
• Oppfølging av ansvaret for å påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning
• Utarbeidelse av forslag til plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll
• Ansvar for kontrollutvalgets arkiv
• Koordinering av kommunens egenkontroll med statlige tilsyn
• Utarbeidelse av risiko- og vesentlighetsvurderinger for forvaltningsrevisjon og 

eierskapskontroll, dersom kontrollutvalget beslutter at dette skal utføres av 
sekretariatet

Kontrollutvalget har myndighet til å instruere sekretariatet om utførelsen av 
arbeidsoppgaver innenfor de rammer som er gitt av kommuneloven og øvrig lovverk. 

4. Deltakerens betalingsforpliktelse
Deltakeren forplikter seg til å betale det tilskudd til leverandøren som fastsettes av
leverandørens representantskap. Tilskuddet skal dekke alle tjenester som normalt inngår i
kontrollutvalgets arbeid, jf. punkt 3 i denne avtalen. Tilskuddet dekker også utgifter til
leverandørens ansatte i forbindelse med gjennomføring av oppdraget, som reise,
opphold, diett og overtidsbetaling.

Honoraret skal være basert på budsjettert timeforbruk for leveranse til deltakerens
kontrollutvalg og en timepris som er lik for alle deltakere. Det budsjetterte timeforbruket
skal baseres på dokumentert faktisk forbruk og eventuelle endringer i tjenesteleveranse.

Fellestid, eller timer til kontrollutvalgsarbeid som ikke kan knyttes til en enkelt kommune,
fordeles forholdsmessig på kommunene. Reisetid i forbindelse med
kontrollutvalgsarbeidet skal utjevnes forholdsmessig mellom deltakerne.

Leverandøren skal ikke fakturere ved overforbruk eller tilbakebetale ved underforbruk
dersom reelt timeforbruk ikke samsvarer med budsjett. Leverandøren skal tilstrebe
samsvar mellom budsjett og forbruk over tid.



Leverandøren kan fakturere for tjenester ut over det som normalt anses som en del av 
sekretariatets oppgaver dersom det inngås avtale om dette på forhånd. 

Leverandøren kan fakturere for kostnader knyttet til deltakere på kurs og samlinger i regi 
av leverandøren. 

5. Ikrafttreden og varighet
Avtalen trer i kraft når den er signert av partene.

Avtalen gjelder så lenge kommunen er deltaker i Konsek Trøndelag IKS og opphører uten
oppsigelse ved uttreden.

Begge parter kan be om reforhandling av avtalen ved behov. Denne avtalen gjelder frem
til ny avtale er godkjent av representantskapet.

For Konsek Trøndelag IKS: For Lierne kommune: 

Trondheim, 19.05.2021 Sandvika,

____________________________ 

Ordfører 
____________________________ 

daglig leder

May 20, 2021
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Møteprotokoll - Representantskapet 
 
Arkivsak: 21/160 
Møtedato/tid: 26.04.2021 kl 11:30 – 12:15 
Møtested: Fjernmøte via Teams 
 
 
Olav Jørgen Bjørkås   Flatanger kommune 
Frode Revhaug   Frosta kommune 
Knut Arne Strømøy (vara)  Frøya kommune 
Borgny Grande   Grong kommune 
Hege Nordheim-Viken  Høylandet kommune 
Ida Stuberg                Inderøy kommune 
Bjørnar Buhaug                                 Indre Fosen 
Mari-Anne Hoff (vara)   Leka kommune 
Anita Ravlo Sand   Levanger kommune 
Bente Estil    Lierne kommune 
Jahn Harry Kristiansen   Malvik kommune 
Jorid Jagtøyen               Melhus kommune 
Kjersti Kjenes    Meråker kommune 
Sivert Moen    Midtre Gauldal kommune 
Arnhild Holstad              Namsos kommune 
Stian Brekkvassmo   Namsskogan kommune 
Are Hilstad    Orkland kommune 
John Einar Høvik                              Osen kommune 
Per Olav Tyldum   Overhalla kommune 
Hans Oskar Devik   Røyrvik kommune 
Tanja Fuglem    Selbu kommune 
Gunn Iversen Stokke   Skaun kommune 
Arnt Einar Bardal           Snåsa kommune 
Anne Berit Lein             Steinkjer kommune 
Steinar Aspli    Trøndelag fylkeskommune 
Jens Arne Kvello   Tydal kommune 
Anne Grete Valbekmo (vara)             Verdal kommune 
Hans Kristian Norset                         Ørland kommune 
Vibeke Stjern                                     Åfjord kommune 
 
Forfall: 
Kristin Furunes Strømskag              Frøya kommune 
Oda Marie S. Stølen                        Heim kommune (forfall meldt rett før møtet, ingen vara) 
Elisabeth Helmersen                       Leka kommune 
Pål Sverre Fikse                              Verdal kommune 
 
Ikke møtt: 
Bjørg Reitan Bjørgvik   Hitra kommune 
Nelly Anita Lian   Stjørdal kommune 
 
Andre møtende: 
Randi Dille, styrets leder 
Torbjørn Berglann, daglig leder  
Eva J. Bekkavik, referent 



 
 
 
Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. 
 
29 av 32 eierkommuner til stede, 92 % av stemmene i selskapet er representert. 
 
Bente Estil, Lierne kommune og Bjørnar Buhaug, Indre Fosen kommune ble valgt til å 
underskrive protokollen. 
 
Styreleder Randi Dille orienterte om styrets arbeid og selskapet før møtet ble satt. 
 
 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Saktittel 
01/21 Årsregnskap og årsberetning for 2020 
02/21 Økonomiplan 2022-2025 med budsjett for 2022 
03/21 Valg av faste medlemmer og varamedlemmer til styret 
04/21 Leveranseavtale 
 
 
 
 
  



Sak 01/21 Årsregnskap og årsberetning for 2020 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Representantskapet 26.04.2021 01/21 
 
Styrets forslag til vedtak 
1. Representantskapet fastsetter Konsek Trøndelag sitt årsregnskap for 2020. 
2. Underskudd på kr 536.235,04 dekkes inn ved bruk av annen egenkapital. 
3. Representantskapet tar årsberetning for 2020 til orientering. 
 
Behandling: 
Daglig leder Konsek Trøndelag IKS orienterte om årsregnskap og årsmelding for 2020, om de 
strategiske hovedmålene og handlingsregler for selskapet. 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
1. Representantskapet fastsetter Konsek Trøndelag sitt årsregnskap for 2020. 
2. Underskudd på kr 536.235,04 dekkes inn ved bruk av annen egenkapital. 
3. Representantskapet tar årsberetning for 2020 til orientering. 
 
 
 
Sak 02/21 Økonomiplan 2022-2025 med budsjett for 2022  
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Representantskapet 26.04.2021 02/21 
 
Styrets forslag til vedtak 
Representantskapet vedtar økonomiplan 2022-2025 med en budsjettramme for 2022 på kr 
9.765.000. 
 
Behandling: 
Daglig leder Konsek Trøndelag IKS orienterte om  økonomiplan 2022-2025. 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Representantskapet vedtar økonomiplan 2022-2025 med en budsjettramme for 2022 på kr 
9.765.000. 
 
 
 
Sak 03/21 Valg av faste medlemmer og varamedlemmer til styret 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Representantskapet 26.04.2021 03/21 
 
Valgkomiteens forslag til vedtak 
1. Til styret velges: 

− Inga Balstad, gjenvalg for to år 
− Hans Kristian Norset, ny, velges for to år 
− Erik Seem, gjenvalg for to år 

2. Som varamedlemmer i rekkefølge velges (samtlige for ett år): 
1. Karin Bjørkhaug, gjenvalg 
2. Karl Meinert Buchholt, gjenvalg 
3. Tone Våg, gjenvalg 
4. John Lernes, ny, Hitra 



5. Skjalg Åkerøy, gjenvalg 
3. Som styrets leder velges: Randi Dille, gjenvalg for ett år 

Som styrets nestleder velges: Inga Balstad, gjenvalg for ett år 
4. Styrets godtgjøring endres ikke. 
 
Behandling: 
Valgkomiteens leder, Steinar Aspli, presenterte valgkomiteens forslag til faste medlemmer, 
varamedlemmer og godtgjøring til styret. 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
1. Til styret velges: 

− Inga Balstad, gjenvalg for to år 
− Hans Kristian Norset, ny, velges for to år 
− Erik Seem, gjenvalg for to år 

2. Som varamedlemmer i rekkefølge velges (samtlige for ett år): 
1. Karin Bjørkhaug, gjenvalg 
2. Karl Meinert Buchholt, gjenvalg 
3. Tone Våg, gjenvalg 
4. John Lernes, ny, Hitra 
5. Skjalg Åkerøy, gjenvalg 

3. Som styrets leder velges: Randi Dille, gjenvalg for ett år 
Som styrets nestleder velges: Inga Balstad, gjenvalg for ett år 

4. Styrets godtgjøring endres ikke. 
 
 
 
Sak 04/21 Leveranseavtale 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Representantskapet 26.04.2021 04/21 
 
Styrets forslag til vedtak 
1. Representantskapet vedtar leveranseavtalen mellom Konsek Trøndelag og kommunene. 
2. Avtalen sendes deltakerkommunene ved ordfører, for signering. 
 
Behandling: 
Daglig leder Konsek Trøndelag IKS orienterte om  leveranseavtalen. 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
1. Representantskapet vedtar leveranseavtalen mellom Konsek Trøndelag og kommunene. 
2. Avtalen sendes deltakerkommunene ved ordfører, for signering. 
 
 
 
 
      
Møteprotokollen er godkjent elektronisk jf. Midlertidig lov om unntak fra kommuneloven og 
IKS-loven (tiltak for å avhjelpe konsekvenser av covid-19) 
 
 
 
Gunn Iversen Stokke          Bjørnar Buhaug  Bente Estil 
Representantskapets leder  Indre Fosen kommune Lierne kommune 
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