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1 INNLEDNING 
 
Snåsa kommunestyre valgte i møte 03.10.2019 et kontrollutvalg på 5 faste medlemmer og 4 
varamedlemmer for perioden 2019 – 2023. 
 
Leder  Bjørn Inge Ånonli   1. Lars Ketil Aasland – varamedlem 
Medlem Hilde Sjem    2. Vanja Johannessen – varamedlem 
Medlem Ida Maria Dravland  
Nestleder Dagunn Onsaker Moum  1. Solvår Kveli – varamedlem 
Medlem Jonny Ånonli    2. Isak Kjerpeseth Strugstad – varamedlem 
 
Bjørn Inge Ånonli er innvalgt i kommunestyret. 
I hele 2020 har Bjørn Inge Ånonli vært sykmeldt. Dagunn Onsaker Moum har fungert som leder 
av kontrollutvalget, og Lars Ketil Aasland har møtt fast som varamedlem. 
 
 
2 KONTROLLUTVALGETS VIRKSOMHET I 2020 
 
2.1 MØTER 
Kontrollutvalget har i 2020 holdt 5 møter og behandlet 24 saker, se vedlegg. Tilsvarende tall 
for 2019 var 4 møter og 17 saker. 
 
Møtene i utvalget er åpne. 
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 REGNSKAP 
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 13.05.2020 ga kontrollutvalget uttalelse til kommunestyret om kommunens årsregnskap 
med revisjonsberetning og kommunens årsmelding for 2019 (sak 09/20). 
 
2.3 FORVALTNINGSREVISJON 
Plan for forvaltningsrevisjon 2020 – 2024 ble vedtatt av kontrollutvalget 01.09.2020 (sak 13/20) 
og av kommunestyret 29.10.2020. 
Kontrollutvalgets forvaltningsrevisjonsprosjekter 2020 – 2024 i prioritert rekkefølge er: 
 

1. Brannvesenet Midt IKS 
2. Vann og avløp 
3. Kapasitet og ressurser i sentraladministrasjonen og teknisk sektor. 

 
Prosjektet forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll av Brannvesenet Midt IKS ble bestilt av 
kontrollutvalget i møte 17.11.2020. 
 



2.4 EIERSKAPSKONTROLL 
Plan for eierskapskontroll 2020 – 2024 ble vedtatt av kontrollutvalget 17.11.2020 (sak 20/20) 
og er sendt til kommunestyret for behandling. 
Følgende selskaper er prioritert for eierskapskontroll i perioden 2020 - 2024:  

1. Brannvesenet Midt IKS 
2. Generell eierstyring 
3. VIDU AS/Inntrøndelag Vekst AS 

 
Kombinert eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon av Brannvesenet Midt IKS er bestilt, jfr. 
pkt. 2.3. 
 
2.5 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 revisjons-
skikk.  
Oppdragsansvarlig revisor skal årlig avgi erklæring om sin uavhengighet, jfr. forskrift om 
revisjon § 15. Denne ble forelagt kontrollutvalget i møte den 17.11.2020, sak 18/20. 
 
2.6 ORIENTERING FRA KOMMUNENS ADMINISTRASJON 
Disse har møtt og orientert kontrollutvalget i møte:  

• Rådmann Roy-Bjarne Hemmingsen og økonomisjef Gunnvald Granmo 13.05 under sak 
07/20 - om rutiner for svar til publikum, og under sak 09/20 - om Snåsa kommunes 
årsregnskap 2019. 

• Kommunalsjef Ester Brønstad 17.11 under sak 16/20 – om koronatiltak, og rådmann 
Roy-Bjarne Hemmingsen under sak 17/20 – om sykeheimsutbygging, styring og 
kostnader. 

 
10.06 hadde kontrollutvalget møte med politikere, hovedtillitsvalgte og administrasjon om 
vurdering av risikoområder, som ledd i arbeidet med plan for forvaltningsrevisjon. 
 
 
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 kontroll-
utvalget utøver. 
Kontrollutvalget er positivt til innspill fra kommunestyret i form av forslag på oppgaver det er 
ønskelig at kontrollutvalget ser nærmere på. 
 
 
Snåsa, 10.02.2021 
 
Dagunn Onsaker Moum /s/                       Jonny Ånonli/s/    Hilde Sjem/s/                                                             
        fung.leder                                                     medlem                                                        medlem                
 
Ida Maria Dravland/s/            Lars Ketil Aasland/s/                                                                        
    medlem                                                       varamedlem                                               



4 VEDLEGG 

OVERSIKT OVER KONTROLLUTVALGETS SAKER I 2020 
 
Møtedato Saksnr.  Sakstittel 

 
11.02. 001 

002 
003 
004 
005 
 

 Forvaltningsrevisjonsrapport Folkehelse 
Kontrollutvalgets årsrapport for 2019 til kommunestyret 
Oppfølging av saker fra kontrollutvalget 2019 
Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering - forvaltningsrevisjon 
Godkjenning av møteprotokoll 

 

13.05. 006 
007 
008 
009 
010 
 

Referatsaker 13.05.2020 
Orientering fra administrasjonen – svar til publikum 
Skatteoppkeverfunksjonen 2019 
Kontrollutvalgets uttalelse – Snåsa kommunes årsregnskap og årsberetning 2019 

 Godkjenning av møteprotokoll 

10.06. 011 
 

 Vurdering av risikoområder – plan for forvaltningsrevisjon 
  

01.09. 012 
013 
014 
015 
 

Referatsaker 01.09.2020 
Plan for forvaltningsrevisjon 2020 - 2024 
Forslag til budsjett for kontrollarbeidet 2021 
Godkjenning av møteprotokoll 

 

17.11. 016 
 
017 
018 
019 
020 
021 
022 
023 
024 
 

Orientering fra administrasjonen – koronatiltak, konsekvenser for generelle  
helsetjenester 
Orientering fra administrasjonen – sykeheimsutbygging, styring og kostnader 
Revisors uavhengighetserklæring 
Revisjonsstrategi 2020 
Plan for eierskapskontroll 2020 - 2024 

 Bestilling av forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 
 Kontrollutvalgets årsplan 2021 
 Medlemskap i Forum for kontroll og tilsyn (FKT) 
 Godkjenning av møteprotokoll 
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