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1 INNLEDNING
Kommunestyret i Steinkjer valgte i møte 03.10.2007 et kontrollutvalg på 3 faste medlemmer og 3
personlige varamedlemmer for perioden 2007 – 2011.
Faste medlemmer
Leder
Odd-Leiv Thun, Frp
Nestleder
Mimmi Moe, Ap,(fra 14.10.09)
(Vigdis Skjerve, Ap, til 14.10.09)
Medlem
Trond Wæhre, Sp

Varamedlemmer
Magne Bjerkem, H
Ann Karin Mellingen, Ap
Synnøve Bjørnes, Sp

Fra og med valgperioden 2007-2011 er det lovfestet at minst ett av utvalgets medlemmer skal
velges blant kommunestyrets medlemmer (Kommuneloven § 77 nr. 1).
Alle kontrollutvalgets faste medlemmer satt i kommunestyret.
I kommunestyremøte 05.10.2011 ble det valgt nytt kontrollutvalg på 5 faste medlemmer og 5
personlige varamedlemmer for perioden 2011 – 2015.
Faste medlemmer
Leder
Stein Arve Torgnesøy, Frp
Nestleder
Torfinn Aas, Ap
Medlem
Ida Bruheim Derås, H
Medlem
Johan Chr Mørkved, Sp
Medlem
Olaug Fjellmo Fjørtoft, V

Varamedlemmer
Else Miki Fornes, Frp
Bjørnar Lilleby, Ap
Gunnar Vada, H
Sigrun Austmo, Sp
Sverre Finstad, V

Torfinn Aas, Ida Bruheim Derås og Johan Chr Mørkved sitter i kommunestyret.

2 KONTROLLUTVALGETS VIRKSOMHET I 2011
2.1 MØTER
Kontrollutvalget har i 2011 holdt 8 møter og 1 besøk ved kommunal avdeling/ institusjon, og
behandlet 31 saker, se vedlegg 1 og 2. Tilsvarende tall for 2010 var 6 møter, 1 besøk ved
kommunal avdeling, og 29 saker.
Møtene i utvalget har vært åpne fom. februar, etter vedtak i sak 04/11, 11.01.2011.
Kommunens revisor deltar med møte- og talerett.
Ordføreren har møte og talerett i kontrollutvalget, og både ordfører og rådmann får tilsendt
møteinnkalling og –protokoll.

2.2 BEHANDLING AV KOMMUNENS REGNSKAPER
Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal utvalget uttale seg om
årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret. Uttalelsen går til kommunestyret, men kopi skal
være formannskapet i hende tidsnok til at det kan tas hensyn til den før dette organet avgir sin
innstilling til kommunestyret, jfr. forskr. § 7.
I møte 26.04.2011 ga kontrollutvalget uttalelse til kommunestyret om kommunens årsregnskap
med revisjonsberetning og kommunens årsmelding for 2010 (sak 14/11).

2.3 FORVALTNINGSREVISJON
Det er ikke gjennomført ordinær forvaltningsrevisjon i 2011 (se pkt. 2.4 selskapskontroll).
I sak 27/11 vedtok kontrollutvalget oppstart av arbeidet med ny plan for forvaltningsrevisjon
2012 – 2015, og planen vil bli lagt fram for kommunestyret i løpet av 2012.

2.4 SELSKAPSKONTROLL
Rapporten Steinkjerbygg AS – selskapskontroll (selskapskontroll med forvaltningsrevisjon) ble
behandlet av kontrollutvalget i møte 06.09.2011, sak 18/11, og oversendt kommunestyret.
Kontrollutvalget vedtok i sak 30/11 i møte 07.11.2011 å bestille selskapskontroll med forvaltningsrevisjon av Steinkjerhallen AS.
I sak 28/11 vedtok kontrollutvalget oppstart av arbeidet med ny plan for selskapskontroll 2012 –
2015, og planen vil bli lagt fram for kommunestyret i løpet av 2012.

2.5 GJENNOMGANG AV MØTEPROTOKOLLER
Rapporter etter revisjonens gjennomgang av møteprotokoller fra kommunestyret og formannskapet blir lagt fram for kontrollutvalget to ganger i året. Hensikten med gjennomgangen av
saksframlegg og vedtak er å kontrollere at de er i tråd med lov, forskrift, regelverk og overordnede planer. Saker av vesentlig økonomisk betydning er prioritert.

2.6 TILSYN MED REVISJONEN
Gjennom behandling av revisjonsstrategier og statusrapporter fra revisjonen fører utvalget tilsyn
med at revisjonsarbeidet er à jour og foregår i samsvar med god kommunal revisjonsskikk.
I møte 06.09.2011, sak 19/11, tok kontrollutvalget sekretariatets ”Rapportering fra kontaktmøte
med revisjonen” til orientering.
Rapport fra Norges kommunerevisorforbund (NKRF) etter ekstern kvalitetskontroll av KomRev
Trøndelag IKS ble lagt fram for kontrollutvalget til orientering i sak 12/11.
Oppdragsansvarlig revisor skal årlig avgi erklæring om sin uavhengighet, jfr. forskrift om
revisjon § 15. Denne ble forelagt kontrollutvalget i møtet den 06.09.2011, sak 22/11.

2.7 ORIENTERING FRA KOMMUNENS ADMINISTRASJON
Disse har møtt og orientert kontrollutvalget i møte:
• Rådgiver Trond Waldal, avdelingsleder Øystein Larsen og leder for INVEST regnskap og
lønn, Marit Følstad Iversen 26.04 under sak 13/11 og 14/11.
• Rådmann Torunn Austheim 06.09 under sak 21/11
• Rådmann Torunn Austheim 07.11 under sak 29/11
Kommunens administrasjon har orientert om aktuelle forhold ved driften av kommunen.

2.8 BEFARING/BESØK
I sak 01/11 sendte kontrollutvalget en uttalelse til kommunestyret som oppfølging av utvalgets
besøk/møter 07.12.2010 i avdeling for kommunaltekniske tjenester og enhet for veg, trafikk og
park.

Kontrollutvalget besøkte 12.12.2011 Steinkjer ungdomsskole og hadde møter med ledelse,
tillitsvalgte og brukerrepresentanter.
2.9 DELTAKELSE I KURS/KONFERANSER
Mimmi Moe deltok på NKRFs kontrollutvalgskonferanse på Gardermoen 02.-03.02.2011.
07.11 deltok Stein Arve Torgnesøy, Torfinn Aas, Ida Bruheim Derås, Olaug Fjellmo Fjørtoft,
Johan Chr. Mørkved, Else Miki Fornes, Bjørnar Lilleby og Sigrun Austmo på KomSek
Trøndelag sitt kurs på Steinkjer for nyvalgte kontrollutvalg.

2.10 ANDRE SAKER
Kontrollutvalget ba i møte 06.09.2011, sak 21/11, administrasjonen orientere om hvordan
kommunen har fulgt opp avvik i Helsetilsynets systemrevisjon (tilsyn) ved barnevernstjenesten.
I siste møte i valgperioden evaluerte det avtroppende kontrollutvalget sin egen virksomhet.

3 AVSLUTNING
Kontrollutvalget er valgt av kommunestyret - som har det øverste ansvaret - for på dets vegne å
føre tilsyn med øvrige folkevalgte organer og administrasjonen. I praksis blir forhold som
kontrollinstansen avdekker, løst på lavest mulig nivå, og bare unntaksvis formelt rapportert til
kommunestyret. Den årlige meldingen er derfor viktig informasjon om det tilsyn kontrollutvalget utøver på vegne av kommunestyret.
Kontrollutvalget ser positivt på innspill fra kommunestyret i form av forslag på oppgaver det vil
være ønskelig at kontrollutvalget ser nærmere på.

Steinkjer, 13.01.2012

Stein Arve Torgnesøy
leder

Johan Chr. Mørkved
medlem

Torfinn Aas
nestleder

Olaug Fjellmo Fjørtoft
medlem

Ida Bruheim Derås
medlem

VEDLEGG
OVERSIKT OVER KONTROLLUTVALGETS SAKER I 2011
Møtedato Saksnr. Sakstittel

11.01

001
002
003
004
005
006

Besøk ved kommunale avdelinger – oppsummering og oppfølging – utsatt sak
Referatsaker
Kontrollutvalgets årsrapport for 2010 til kommunestyret
Åpne møter i kontrollutvalget
Plan for selskapskontroll 2008-2011 – rullering
Plan for forvaltningsrevisjon 2008-2011 – rullering

15.02

007

Forvaltningsrevisjon med eierskapskontroll – drøfting og godkjenning av
prosjektplan

14.03

008
009
010
011
012

Plan for selskapskontroll 2008-2011 – rullering – utsatt sak
Skatteoppkreverfunksjonen 2010
Gjennomgang av møteprotokoller 2. halvår 2010
Orientering fra revisjonen
Rapport etter ekstern kvalitetskontroll av KomRev Trøndelag IKS

26.04

013
014
015

Kontrollutvalgets uttalelse – Årsregnskap 2010 for Steinkjer kommuneskoger
Ogndalsbruket KF
Kontrollutvalgets uttalelse – Steinkjer kommunes årsregnskap og årsberetning 2010
Orientering fra revisor

01.07

016

Forvaltningsrevisjon med eierskapskontroll – endringer i prosjekt

06.09

017
018
019
020
021
022
023
024

Referatsaker
Selskapskontroll med forvaltningsrevisjon – Steinkjerbygg AS
Kontaktmøte med revisjonen - rapportering
Oppfølging av kontrollutvalgets saker
Gjennomgang av barnevernstjenesten – oppfølging av forvaltningsrevisjon og tilsyn
Revisjon 2011
Forslag til driftsbudsjett for 2012 for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen
Evaluering av kontrollutvalgets virksomhet

07.11

025
026
027
028
029
030

Referatsaker
Kontrollutvalgets årsplan/møteplan for 2012
Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon 2012-2015 - oppstart
Plan for selskapskontroll 2012-2015 – oppstart
Steinkjerhallen AS – orientering fra administrasjonen
Plan for selskapskontroll 2008-2011 - rullering

12.12

031

Selskapskontroll med forvaltningsrevisjon - prosjektplan
Besøk ved Steinkjer ungdomsskole

OPPFØLGING AV KONTROLLUTVALGETS SAKER I PERIODEN NOVEMBER 2010 – JULI 2011
Dato
2010:
09.11
09.11

09.11
09.11
09.11
09.11

Sak – nr og tittel

Vedtak

Oppfølging

18/10 Referatsaker
19/10 Forvaltningsrevisjonsrapport nr 1702-1/2010
Økonomistyring

Til orientering
1. Kontrollutvalget slutter seg til vurderingene i rapporten.
2. Forvaltningsrevisjonsrapport nr 1702-1/2010 oversendes
kommunestyret.
3. Kontrollutvalget innstiller på at kommunestyret gjør dette vedtaket:
Kommunestyret tar rapporten til orientering, og ber
administrasjonen følge opp innholdet i rapportens kap. 7.3.
Til orientering

---

20/10 Gjennomgang av
møteprotokoller 1.halvår 2010
21/10 Antallet medlemmer i
kontrollutvalget – økning fra
neste valgperiode
22/10 Oppfølging av
kontrollutvalgets saker
23/10 Kontrollutvalgets
årsplan/møteplan for 2011

09.11

24/10 Kommunens bevilgninger til Kirkelig fellesråd –
kontrollutvalgets rolle

09.11

25/10 Orientering fra
revisjonen
26/10 Orientering fra
administrasjonen

22.11

1. Kontrollutvalget tilrår en økning fra 3 til 5 medlemmer i utvalget
fra neste valgperiode.
2. Kontrollutvalget oversender saken til ordføreren.

Kommunestyresak 10/201:
Vedtak som kontrollutvalgets
innstilling

--Oversendt 09.11.2010

Til orientering

---

1. Kontrollutvalget vedtar Kontrollutvalgets årsplan/møteplan for 2011, med
denne endringen:
Møte 4. mai i stedet for 18. mai.
2. Kontrollutvalget ber om at utvalgets møteplan og sammensetningen av
utvalget blir kunn gjort på kommunens heimeside.
1. Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret ved framtidige
bevilgninger til kirkelig fellesråd sikrer seg full innsynsrett i
hvordan midlene forvaltes.
2. Kontrollutvalget innstiller på at kommunestyret gjør dette vedtaket:
Som del av kommunens bevilgningsvedtak gir kommunestyret
kontrollutvalget adgang til å føre kontroll med hvordan den
kommunale bevilgning til kirkelig fellesråd forvaltes.
Til orientering

Oversendt 09.11.2010

Til orientering

---

Kommunestyresak 10/200:
Vedtak:
Kommunestyret gir kontrollutvalget
adgang til å føre kontroll med
hvordan den kommunale bevilgning
til Kirkelig fellesråd forvaltes.
---

Merknad

Dato

Sak – nr og tittel

Vedtak

Oppfølging

22.11

27/10 Oppfølging av tidligere
kommunestyrevedtak
28/10 Besøk ved kommunale
avdelinger
29/10 Besøk ved kommunale
avdelinger – oppsummering og
oppfølging

Kontrollutvalget vil oppfordre administrasjonen til å legge fram en årlig
rapport om status for oppfølging av kommunestyrevedtak.

Kommunisert til rådmannen i møtet.

Kontrollutvalget ønsker å besøke Kommunaltekniske tjenester. Besøket
legges til 07.12.2010.

Besøket gjennomført 07.12.2010.

Kontrollutvalget utsetter saken til møtet 11.01.2011, og vil da utarbeide en
uttalelse til kommunestyret, basert på besøket ved Kommunaltekniske
tjenester/Enhet veg, trafikk og park. Utvalget ønsker også å ha tilgang til
rådmannens eksterne rapport, som vil foreligge 20.12.2010.

Oversendt 10.12.2010

01/11 Besøk ved kommunale
avdelinger – oppsummering og
oppfølging – utsatt sak

Kontrollutvalget oversender følgende uttalelse til kommunestyret:
Orientering til kommunestyret etter kontrollutvalgets møter med
Kommunaltekniske tjenester og Enhet for veg, trafikk og park, 07.12.2010:
Ut fra de opplysninger kontrollutvalget har fått gjennom møter med ledelse og
representanter for ansatte, ønsker utvalget å bemerke:
På administrativt nivå er det mangelfulle rutiner for å rapportere iverksetting og
framdrift av tiltak på vegsektoren. Samtidig er faste forum for
informasjonsutveksling mellom de ulike administrative ledd i funksjon (internmøter,
ledermøter o.likn.).
I visse tilfeller ser det ut til å ha oppstått en form for ”lojalitetskonflikt” mellom
kommunestyrets budsjettramme til avdelingen og de politiske prioriteringene på
vegsektoren. Hovedutvalgets delegerte fullmakt til å fordele/endre innenfor rammen
virker også inn her. Det synes uklart om den politisk vedtatte vegsatsingen har ført til
nødvendige administrative initiativ for ev. å få økt rammen ved budsjettjustering.
Økonomisystemet Agresso oppleves ikke som et tjenlig redskap for denne
avdelingens behov, og det fører til at systemet blir lite brukt som hjelpemiddel.
Rådmannen har nå planlagt tiltak for å bedre rapporteringen både på økonomi og
drift, og å øke fokuset på økonomi i ledergruppen. Kontrollutvalget forventer at dette
blir fulgt opp. I tillegg bør oppnåelse av politisk vedtatte mål rapporteres skriftlig til
rett organ.
Til orientering

Oversendt 12.01.2011

22.11
10.12

2011:
11.01

11.01
11.01
11.01

02/11 Referatsak
03/11 Kontrollutvalgets
årsrapport for 2010 til
kommunestyret
04/11 Åpne møter i
kontrollutvalget

1.
2.
3.
1.
2.

Det framlagte forslaget til Kontrollutvalgets årsrapport for 2010 vedtas.
Årsrapporten oversendes kommunestyret.
Kontrollutvalget innstiller på at kommunestyret vedtar:
Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport for 2010 til orientering.
Kontrollutvalget innfører åpne møter fom. andre møte i 2011
Møtene vil fortsatt være lukket når det behandles saker eller orienteringer
der lov- og regelverk tilsier taushetsplikt.

Merknad

Lagt
fram for
k.styret
?

--Oversendt 12.01.2011

Innført fom.15.02.2011

Ikke
behandl.
av
k.styret

Dato

Sak – nr og tittel

Vedtak

Oppfølging

11.01

05/11 Plan for selskapskontroll
2008-2011 - rullering
06/11 Plan for forvaltningsrevisjon 2008-2011 - rullering
07/11 Forvaltningsrevisjon
med eierskapskontroll –
drøfting og godkjenning av
prosjektplan
08/11 Plan for selskapskontroll
2008-2011 – rullering – utsatt
sak
09/11 Skatteoppkreverfunksjonen 2010

Saken blir utsatt

---

Kontrollutvalget prioriterer dette nye prosjektet i Plan for forvaltningsrevisjon 20082011: Forvaltningsrevisjon med eierskapskontroll i Steinkjerbygg AS.

---

Kontrollutvalget slutter seg til prosjektplanen for forvaltningsrevisjon med
eierskapskontroll i Steinkjerbygg AS, med de innspill kontrollutvalget har gitt i
møtet.

---

Kontrollutvalget prioriterer dette nye prosjektet som nr 1 i Plan for selskapskontroll
2008-2011: Forvaltningsrevisjon med eierskapskontroll i Steinkjerbygg AS.

---

11.01
15.02

14.03
14.03

14.03
14.03
14.03
26.04

10/11 Gjennomgang av
møteprotokoller 2. halvår 2010
11/11 Orientering fra
revisjonen
12/11 Rapport etter ekstern
kvalitetskontroll av KomRev
Trøndelag IKS
13/11 Kontrollutvalgets
uttalelse – Årsregnskap 2010
for Steinkjer kommuneskoger
Ogndalsbruket

1.

Kontrollutvalget tar Skatteoppkreverens årsrapport for skatteregnskapet
2010 til orientering.
2. Kontrollutvalget tar Skatteetatens kontrollrapport 2010 vedr.
skatteoppkreverfunksjonen i Steinkjer kommune til orientering.
3. Saken oversendes kommunestyret.
4. Kontrollutvalget innstiller på at kommunestyret gjør slikt vedtak:
1) Kommunestyret tar Skatteoppkreverens årsrapport for
skatteregnskapet 2010 til orientering.
2) Kommunestyret tar Skatteetatens kontrollrapport 2010 vedr.
skatteoppkreverfunksjonen i Steinkjer kommune til orientering.
Til orientering.

Kommunestyresak 11/50:
Vedtak som kontrollutvalgets
innstilling.

Til orientering.

---

Til orientering.

---

1.
2.

Kontrollutvalget vedtar vedlagte forslag til uttalelse til årsregnskapet for
Steinkjer Kommuneskoger Ogndalsbruket KF for 2010.
Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret for å legges fram i
forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.

---

Oversendt 26.04.2011

Merknad

Dato

Sak – nr og tittel

26.04

14/11 Kontrollutvalgets
uttalelse – Steinkjer kommunes
årsregnskap og årsberetning
2010

26.04
01.07

15/11 Orientering fra revisor
16/11 Forvaltningsrevisjon
med eierskapskontroll –
endringer i prosjekt

Vedtak
1.

Det framlagte forslag til uttalelse vedtas som kontrollutvalgets uttalelse til
Steinkjer kommunes årsregnskap 2010.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til
formannskapet, for å legges fram i forbindelse med behandlingen av
årsregnskapet.
3. Kontrollutvalget tar kommunens årsberetning til orientering.
Til orientering.
Problemstilling 4 i prosjektplanen blir avgrenset som følge av
kommunestyrevedtakene 22.06.2011 om salg av kommunalt eide boliger til
Steinkjerbygg AS og grensesnittavtale mellom kommunen og Steinkjerbygg AS om
boligforvaltning.

Oppfølging
Oversendt 26.04.2011

-----

Merknad

