Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Røyrvik kommune
Arkivsak:

18/141

Møtedato/tid:

28.02.2018 Kl. 10.00

Møtested:

Kommunehuset, møterom 3.etage

Møtedeltakere:
Nils Einar Bertil Jønson
Eva Bendikke Bräkkfjell Jåma
Rune Skåren
Forfall:
Jan O. Govasli
Jostein Namsvatn
Andre møtende:
Ordfører
Rådmann
Revisjon Midt-Norge SA
Jorunn Sund Konsek Trøndelag IKS

Kopi:
Ordfører, rådmannen, Revisjon Midt-Norge SA

Vedlegg til sak 5/18 er Ikke offentlig, j f r. §§ 14 og 16 i Off.loven
Møtet avvikles for åpne dører, i tråd med kommuneloven § 31.
Eventuelle forfall, eller spørsmål om habilitet, meldes til Konsek Trøndelag IKS
v/Jorunn Sund på telefon 95 98 58 28, eller e-post: jorunn.sund@konsek.no
Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Steinkjer, 21.02.2018

Nils Einar Bertil Jønson (sign.)
Leder av kontrollutvalget

Jorunn Sund
Kontrollsekretær, Konsek
Trøndelag
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Kontrollutvalget i Røyrvik kommune

Møtedato
28.02.2018

Saksbehandler Jorunn Sund
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
18/92 - 1
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Referatsakene tas til orientering.
Vedlegg
Informasjon om nytt sekretariat for kontrollutvalget
Etablering av nytt revisjon selskap
Nye personvernregler - punktliste
Saksutredning
Følgende referatsaker vil bli presentert i møtet:
1. Informasjon om nytt sekretariat for kontrollutvalget – Konsek Trøndelag IKS
2. Etablering av nytt selskap – Revisjon Midt-Norge SA
3. Nye personvernregler

Saknr
01/18

Eierkommuner i Konsek Trøndelag IKS
v/ordfører og leder i kontrollutvalget

Vår saksbehandler: Torbjørn Berglann, tlf. 400 67 058
E-post: torbjorn.berglann@konsek.no
Deres ref.:
Vår ref.: 18/15-1
Oppgis ved alle henvendelser
Vår dato: 26.01.2018

Informasjon om nytt sekretariat for kontrollutvalget
Fra årsskiftet har 36 kontrollutvalg i Trøndelag blitt eiere av et "nytt" sekretariat for
kontrollutvalgene sine, Konsek Trøndelag IKS. Selskapet er en fusjon av Komsek Trøndelag
IKS på Steinkjer og Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS i Trondheim, det har 9 ansatte
i 8,6 årsverk. Dette gjør selskapet til det største kontrollutvalgssekretariatet i nasjonal
sammenheng, målt i så vel eiere som antall ansatte. Hovedkontoret ligger på Steinkjer,
avdelingskontoret i Trondheim. Undertegnede er ansatt som daglig leder fra 1. februar 2018..
Hva betyr endringene for eierne og kontrollutvalgene?
• Nettadressen er ny for mange: www.konsek.no.
• Sekretariatet driver fullelektronisk saksbehandling. Det innebærer blant annet at
dokumentene våre blir signert elektronisk og at det ikke lenger er nødvendig å
signere møteprotokoller.
• Utseendet på møteinnkallinger og -protokoller vil gjennomgå forandringer i løpet av
våren.
• På grunn av nyansettelser og nødvendige omrokkeringer i sekretariatet, vil enkelte
kontrollutvalg få ny sekretær.
Konsek Trøndelag vil i løpet av året samordne arbeidsmetodikk og rutiner mellom de to
kontorene. I dette arbeidet skal vi hente det beste fra de to fusjonerte sekretariatene for å
levere kostnadseffektive tjenester med god kvalitet. Vi har bred kompetanse på områder som
er viktige for våre eiere; jus, økonomi, revisjon, samfunnsvitenskap og kommunal forvaltning.
Vi skal legge til rette for at kontrollutvalgene får nytte av hele kompetansespekteret og
videreutvikle kvaliteten på tjenestene.
Vi ønsker å ha en god dialog med eierne og brukerne våre og hører gjerne fra dere dersom
dere har spørsmål, kommentarer, eller ønsker at daglig leder skal orientere kommunestyret
om selskapet.

Med hilsen
Konsek Trøndelag IKS
Torbjørn Berglann
påtroppende daglig leder
Dette brevet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur.

Adresse:
Kongensgt. 9, 4.etg.
7013 Trondheim

Telefon:
468 51 950

Bank: 8601.13.04038
Org.nr: 988 799 475

Nye personvernregler fra 2018. Hva betyr det for din virksomhet?
Hva blir nytt?
1
Alle norske virksomheter får
nye plikter
Alle virksomheter må sette seg inn
i den nye lovgivningen og finne ut
hvilke nye plikter som gjelder dem.
Ledelsen må sørge for å få på plass
rutiner for å overholde de nye
pliktene. Alle ansatte må følge de
nye rutinene når reglene trer i kraft.

2
Alle skal ha en forståelig personvern
erklæring
Informasjon om hvordan din virksom
het behandler personopplysninger skal
være lett tilgjengelig og skrevet på en
forståelig måte. Det nye lovverket
stiller strengere krav til informasjonens
form og innhold enn dagens lovgivning.
All informasjon som gis til barn, skal
tilpasses barnas forståelsesnivå.

3
Alle skal vurdere risiko og
personvernkonsekvenser
Dersom et tiltak utgjør en stor risiko
for personvernet, må virksomheten
også utrede hvilke personvernkonse
kvenser det kan ha. Hvis utredningen
viser at risikoen er stor og dere selv
ikke kan redusere den, skal Datatilsynet
involveres i forhåndsdrøftelser.

4
Alle skal bygge personvern inn
i nye løsninger
De nye reglene stiller krav til at nye til
tak og systemer skal utarbeides på en
mest mulig personvernvennlig måte.
Dette kalles innebygd personvern. Den
mest personvernvennlige innstillingen
skal være standard i alle systemer.

5
Mange virksomheter må opprette
personvernombud
Alle offentlige og mange private virk
somheter skal opprette personvern
ombud. Et personvernombud er
virksomhetens personvernekspert,
og et bindeledd mellom ledelsen,
de registrerte og Datatilsynet.
Ombudet kan være en ansatt eller en
profesjonell tredjepart.

6
Reglene gjelder også virksomheter
utenfor Europa
Virksomheter som holder til utenfor

Europa må også følge forordningen,
dersom de tilbyr varer eller tjenester
til borgere i et EU- eller EØS-land.
Dette gjelder også om de ikke direkte
tilbyr tjenester, men kartlegger adferden
til europeiske borgere på nett. De som
er etablert i flere land i Europa, skal
bare trenge å snakke med personvern
myndighetene i det landet der de har
sitt europeiske hovedkvarter.

7
Alle databehandlere får nye plikter
Databehandlere er virksomheter som
behandler personopplysninger på opp
drag fra den ansvarlige virksomheten.
Ofte er det snakk om leverandører av
IT-tjenester. De nye reglene pålegger
databehandlere å ha rutiner for inn
samling og bruk av personopplysninger.
Databehandlere skal også si ifra til opp
dragsgiveren sin hvis de får instrukser
som er i strid med loven. Oppdragsgiver
skal også godkjenne databehandlerens
underleverandører. Databehandlere
kan også bli holdt økonomisk ansvarlig
sammen med oppdragsgiver.

8
Alle bør samarbeide i egne nettverk
og følge bransjenormer
De nye reglene oppmuntrer til sektor
vis utforming av retningslinjer og
bransjenormer. Om dere følger
bransjenormer, vil dere ha de viktigste
rutinene på plass. Datatilsynet skal
godkjenne bransjenormene.

9
Alle får nye krav til avvikshåndtering
Reglene for håndtering av sikkerhets
brudd blir strengere. Forordningen
stiller krav til når det skal varsles, hva
varselet skal inneholde og hvem som
skal varsles. Kort sagt skal man si fra
raskere og oftere enn man gjør i dag.

10
Alle må kunne oppfylle borgernes
nye rettigheter
Den enkeltes rett til å kreve at hans
eller hennes personopplysninger
slettes blir styrket. Dette kalles «retten
til å bli glemt». Norske og europeiske
borgere vil blant annet kunne kreve å
ta med seg personopplysningene sine
fra en leverandør til en annen i et vanlig
brukt filformat. Dette kalles «data
portabilitet». De kan også motsette
seg profilering. Alle henvendelser fra
borgere skal besvares innen en måned.

Hva bør dere
gjøre nå?
1
Ha oversikt over hvilke person
opplysninger dere behandler
Alle virksomheter som samler
inn eller bruker personopplys
ninger skal ha oversikt over
hvilke personopplysninger det
er snakk om, hvor de kommer
fra og hva som er det rettslige
grunnlaget for behandlingen.
Sørg for å ha en slik oversikt.
Det er et krav som gjelder også
etter dagens lov.

2
Sørg for å oppfylle dagens
lovkrav
Overgangen til de nye reglene
blir lettere om dere etterlever
kravene i personopplysnings
loven, som gjelder i Norge i
dag. Har dere gode rutiner for
internkontroll som fungerer
etter hensikten og er kjent i
organisasjonen, er det lettere å få
oversikt over hva dere må endre.

3
Sett dere inn i det
nye regelverket
Dere finner forordningsteksten
på Datatilsynets nettsider. Der
fyller vi også på med artikler om
de nye reglene etter hvert
som vi utarbeider dem.

4
Lag rutiner for å følge de
nye reglene
Gå gjennom rutinene dere har
for behandling av personopp
lysninger. Oppdater dem etter
nytt regelverk der det trengs.
Dokumenter de nye rutinene,
og legg en plan for nødvendige
endringer. Er systemene deres
laget for å ivareta kravet til inne
bygd personvern, dataportabilitet
og personvern som standard
innstilling? Klarer dere å fange
opp og besvare henvendelser
fra borgerne innen én måned?
Endringer i systemer og rutiner
tar tid. Begynn allerede nå!
datatilsynet.no/forordning

Orientering fra rådmannen
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Røyrvik kommune

Møtedato
28.02.2018

Saknr
02/18

Saksbehandler Jorunn Sund
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
18/61 - 1
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.
Orientering fra Rådmannen

·

· Status flerbrukshall, forholdet budsjettering – slutt resultat, åpning.
· Gjennomføring av politiske møter, innkalling, offentlighet og vedtak.
· Hvordan håndterer skolen mobbing?
· IPad til kontrollutvalget?
Hvordan er følgende anbefalinger fra forvaltningsrapporten "sykefravær" fulgt opp:
· sørge for at Arbeidsmiljøutvalget har fokus på arbeidet med sykefravær
· utarbeide skriftlige overordnede planer for HMS- og IA-arbeid
· utnytte mulighetene i samarbeidet med bedriftshelsetjenesten
· følge opp lederes kompetanse og rolle i arbeidet med å forebygge og følge opp
sykefravær

Det er viktig at kontrollutvalget og rådmannen har en god dialog. Kontrollutvalget vil be rådmannen
orientere i enkelte saker etter behov. Det vil gi kontrollutvalget godt innblikk i egen kommunes
virksomhet.

Statusrapportering om pågående selskapskontroll av Joma
Næringspark AS
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Røyrvik kommune

Møtedato
28.02.2018

Saknr
03/18

Saksbehandler Jorunn Sund
Arkivkode
FE - 037
Arkivsaknr
18/65 - 1

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar statusrapporteringen om selskapskontroll av Joma Næringspark
AS til orientering og oversender dokumenter til kommunestyret.
Vedlegg
Brev med Revisjonen saksnummer 17/330-46 den 19.12.2017.
Statusrapport om pågående selskapskontroll av Joma Næringspark AS
Statusrapport om pågående selskapskontroll av Joma Næringspark AS
Ikke trykte vedlegg
Kontrollutvalget, sak 027/16
Kommunestyret, sak 3/17
Kopi av brev fra ordfører til Komsek Trøndelag IKS datert 24.02.2017 ref. 16/8703-2-HSE
Kontrollutvalget, sak 08/17
Kontrollutvalg sak 021/17 den 19.10.2017
Kommunestyre sak 65/17 den 21.11.2017
Brev fra Revisjonen saksnummer 17/330-28 den 06.10.2017.
Brev fra Revisjonen Statusrapportering om pågående selskapskontroll av Joma
Næringspark AS

Saksutredning
Statusrapportering om pågående selskapskontroll av Joma Næringspark AS
Manglende fremdrift på grunn av mye purring for å få dokumenter utlevert. Og
endring og avgrensninger fra revisjon av underliggende selskap.
Sammendrag:
Gjennom egen samarbeidsavtale mellom Røyrvik kommune og Joma Næringspark
AS, «Etablering av Næringshage», har kommunen overlatt myndighet og sentrale
virkemidler for næringsutvikling i Røyrvik til Joma Næringspark AS.
For å hindre økt risiko for sammenblanding av offentlige og private interesser, er det
viktig å sikre kommunens kontrollutvalg og revisor innsynsrett i selskap der det også
er andre eiere enn kommunen. I dette tilfellet eier kommunen 84,6 % i Joma
Næringspark AS og kommunen har med dette også indirekte eierskap i
underliggende selskaper. Det er i tillegg utfordringer med å overføre kommunale
forvaltningsoppgaver og offentlige midler når kommunen ikke har full demokratisk
kontroll. I og med at kommunen sitter som majoritetseier kan innbyggerne i Røyrvik
og allmennheten for øvrig ha nytte av innsikt i selskapenes virksomhet.
Fra vedtaket om innsyn ble gjort av generalforsamling i Joma Næringspark AS og
Børgefjell Skinn AS har det vært utfordrende for revisor å få tilgang på informasjon,
intervjuer og bekreftelser de har etterspurt fra selskapene.
Revisjonen har fått bekreftet muntlig at det er gjennomført generalforsamling i Joma
Eiendom AS, og at det er fattet vedtak som sikrer privat aksjonærs samtykke til

gjennomføring av selskapskontroll.
I brev av 14.12.17 orienterer revisjonen ordfører med kopi til kontrollutvalget om at de har
vært i kontakt med bostyrer for Børgefjell Skinn AS angående tilgang til selskapets
regnskaper. Etter dialog med bostyrer sendte revisor 24.11.2017 en henvendelse til
regnskapsfører ved Røyrvik Regnskapskontor for å få et kostnadsoverslag for arbeidet med
å ferdigstille regnskapet for 2017. Revisjonen har mottatt svar fra regnskapsfører.
Regnskapsfører opplyser at hun skal ha minimum kr. 25 200 + mva. for jobben med å
ferdigstille 2017-regnskapet til Børgefjell Skinn AS. Dersom hun bruker mer tid enn 36 timer
blir de fakturert pr. time med en timesats på kr. 700,- eks mva. Dersom det tilkommer
kostnader for å åpne tidligere regnskapsprogrammer, for å gå inn i Klarna og eventuelt andre
kostnader blir dette fakturert i tillegg.
Dette er kostnader som ikke ligger inne i Røyrvik kommunes revisjonshonorar. Det må derfor
være opp til kommunen å ta stilling til om dette er en kostnad kommunen. ønsker å ta.
Revisjonen har bedt om en tilbakemelding på dette.

Revisjonen går ut fra at regnskapene for 2015 og 2016 er ferdige, men dersom
revisjonen ikke får tilgang til 2017- regnskapet, er konsekvensen at de ikke vil være i
stand til å svare fullstendig på bestillingen fra kontrollutvalget og kommunestyret om
hvorvidt finansiering og økonomiske disposisjoner i Børgefjell Skinn AS har vært i
tråd med regelverk og andre føringer.
Sekretærens vurdering:
Kontrollutvalget forutsetter at selskapet samarbeider om vedtatte selskapskontroll og
gir revisor tilgang til de etterspurte dokumenter. Statusrapporten om pågående
selskapskontroll av Joma Næringspark AS omhandler også avgrensninger i forhold til
kontroll av underliggende selskap. Sekretærens forslag er at det er nødvendig å se
på eierskapet. Hvordan har kommunen utøvd sitt eierskap i Joma Næringspark AS
og i forvaltningsrevisjonsdelen med dets underliggende punkter:
· Alle selskapenes forhold til Lov om offentlige anskaffelser og Offentleglova
vurderes. Alle selskapenes valg av styrer vurderes, samt forhold mellom
styret og daglig leder.
· Undersøkelsen i Joma Næringspark AS vil i all hovedsak omfatte
finansiering og økonomiske disposisjoner, samt forhold til underliggende
selskap.
· Undersøkelsen i Børgefjell Skinn AS vil fokuseres på finansiering og
økonomiske disposisjoner, samt arbeidsmiljø.
· Undersøkelsen i Joma Eiendom AS vil fokuseres på bruk av midler og anbud
i lys av vurdering om selskapets forhold til Lov om offentlige anskaffelser og
Offentleglova.
· Undersøkelsen i Sentrumshandel Røyrvik AS vil fokuseres på avvikling av
drift.

Om ikke kontrollutvalget selv bestemmer noe annet, anbefales å følge vedtaket.

Bidrar til forbedring

Kontaktperson:

Kontrollutvalget i Røyrvik kommune
v/ KonsekTrøndelag IKS

Sunniva Tusvik Sæter
M
sunniva.saeter@revisjonmidtnorge.no

T

+47 47 63 77 14

Dato og referanse:
15.02.2018

Revisjon Midt-Norge SA
Postboks 2565
7735 Steinkjer
Besøksadresse:

Fylkets Hus
Seilmakergata 2
7735 Steinkjer
Org nr: 919 902 310 mva
Bank: 4270 18 38658

M post@revisjonmidtnorge.no
T +47 907 30 300

Statusrapportering om pågående selskapskontroll av Joma Næringspark AS
Fremdrift i prosjektet
Kommunestyret vedtok i sak 21.11.2017 sak 65/17 (innstilling fra kontrollutvalget sak 21/17) at
«Kommunestyret forutsetter at revisjonen får tilgang til de dokumenter og regnskap som etterspørres
og at aktuelle personer fortsatt stiller opp og svarer på spørsmål slik at rapporten kan behandles i
første kvartal 2018».
Da revisjonen fortsatt ikke har fått all nødvendig dokumentasjon, vil det ikke være mulig å levere
rapporten til behandling innen første kvartal. Dersom revisjonen snarest får tilgang til nødvendige
dokumenter, vil det være realistisk å kunne levere rapporten før sommeren.

Bestilling av regnskap
Kommunestyret i Røyrvik har vedtatt (31.01.2018 sak 05/18) følgende:
-

KomRev får tillatelse til å engasjere Røyrvik Regnskapskontor for å ferdigstille regnskap 2017
for Børgefjell Skinn AS.
Det settes en øvre grense på kr. 35 000 pluss moms for oppdraget.

Revisor har spurt regnskapsfører om når regnskapet eventuelt kan ferdigstilles. Revisor har ikke
mottatt konkret dato på dette, men at regnskapsfører skal prøve så godt hun kan å få det ferdig.
Regnskapsfører opplyste om at det er frister for annet arbeid frem til 10. april og en del arbeid som
gjenstår også etter dette. For å få fremgang i prosjektet, kan det være en idé å purre på bankutskrifter
for Børgefjell Skinn AS for 2017, og forsøke å hente tilstrekkelig informasjon fra disse. Dersom
revisjonen mottar bankutskrifter, kan det tenkes at bestilling av regnskap for 2017 blir overflødig.
Bankutskrifter vil kunne gi oss oversikt over hvilke inn- og utbetalinger som er foretatt i selskapet i
2017. Gjennom dette kan man se om det er noen større pengebeløp som er gått ut av driften og
vurdere om disse bør undersøkes. Bankutskriftene bør kunne fremlegges raskt. Problemet med en
bankutskrift vil være at ikke alle transaksjoner har påført tekst ut over kontonummer på mottaker som
vanskeliggjør kontroll med hva pengene gjelder. Fordelen med å ha et ferdig regnskap vil være at man
får et mer helhetlig bilde over selskapets drift og disponeringer. Man vil da ha et bedre
beslutningsgrunnlag enn med bankutskrifter da alle disposisjonene da er dokumentert og gjort rede
for. Ulempen med å be om et ferdig regnskap er at det trolig vil ta tid før dette blir framlagt for revisor.
Revisor ønsker en tilbakemelding fra kontrollutvalget på hva man ønsker.

Henvendelser
Det finnes ikke en fullstendig oversikt over alle henvendelser som er gjort i forbindelse med
datainnhenting i dette prosjektet. Dette da revisor ikke journalfører kontaktlogg i ordinære

revisjonsprosjekter, men kun formelle brev. Det er sjelden at revisor opplever at datainnhenting tar så
lang tid som det har gjort i dette prosjektet. Listen under med eksempler på henvendelser som er gjort
for å beskrive tidkrevende innhenting av dokumentasjon (ikke utfyllende lister):
Dialog med regnskapsfører:
-

-

-

04.09.2017 Forespørsel om å få tilsendt hovedbok i Børgefjell Skinn og Joma Næringspark
22.09.2017 Forespørsel om regnskap i Børgefjell Skinn
03.10.2017 Forespørsel om komplett regnskap i Joma Næringspark 2015 og 2016
04.10.2017 Svar fra regnskapsfører om tilgang til bilagspermer
16.10.2017 Etterspurt manglende dokumentasjon
01.11.2017 Svar fra regnskapsfører om at revisor ikke prioriteres
14.11.2017 Henvendelse angående tilgang til regnskaper i Børgefjell Skinn
07.02.2018 Etterspurt manglende dokumentasjon, samt tilsendte regnskaper Børgefjell Skinn
2015 og 2016 samt kopi av bankutskrifter for 2017. Etterlyst tidsfrist for når evt. regnskap kan
ferdigstilles
12.02.2018 Purret på ovenstående epost. Får tilsendt det meste av dokumentasjon for
Børgefjell Skinn, men ingenting fra 2017. Får ikke konkret dato for når regnskap kan forventes
mottatt. Sender respons på dette med at vi takker for informasjonen vi har fått, og
kommenterer det som fortsatt er utestående.
13.02.2018 Mottar kopier av utgående fakturaer for Joma Næringspark 2015 og 2016

Noen av spørsmålene som er stilt regnskapsfører, har revisor mottatt svar på fra tidligere daglig leder.
Dialog med tidligere daglig leder:
-

18.10.2017 Utsendt intervjureferat
13.11.2017 Purring på verifisering av intervju
12.12.2017 Inngående epost om at det siste av dokumentasjon skal komme innen 15.12.
02.02.18 Inngående telefonsamtale om at verifisert intervju og resterende dokumentasjon skal
komme innen uke 6.
Ikke mottatt verifisert intervju pr. 15.02.2018

Dokumenter som mangler
Revisor har gradvis mottatt informasjon høsten og vinteren 2017/2018. Dokumentasjonen revisor har
mottatt, har i all hovedsak vært mottatt sent og har vært mangelfull. Vi mangler fortsatt noen
dokumenter, og har utover i prosjektet fått behov for mer dokumentasjon enn det som allerede er
etterspurt. Revisor ser for eksempel behov for å innhente (men har foreløpig ikke etterspurt)
protokoller fra styremøter og stiftelsesdokumenter for Joma Næringspark AS. I tillegg til ovennevnte
etterspurte intervju, mangler vi eksempelvis
-

Vedtekter i Joma Næringspark AS
Vedtekter i Joma Eiendom AS
Bankutskrift/ evt. bestilling av regnskap 2017 for Børgefjell Skinn
Styreinstruks

Avgrensing av undersøkelse i underliggende selskaper:
Revisor ser at det ikke er hensiktsmessig å gjøre fullstendige undersøkelser i alle de underliggende
selskapene. Revisor ser derfor for seg følgende:
1. Beskrivende del med kartlegging av selskapsstruktur og roller i Joma Næringspark AS og
underliggende selskaper.
2. Obligatorisk eierskapskontroll (Har kommunen utøvd sitt eierskap i Joma Næringspark AS i
tråd med kommunestyrets vedtak og normer for god eierstyring?)
3. I forvaltningsrevisjonsdelen av rapporten ser vi for oss følgende:

-

Alle selskapenes forhold til Lov om offentlige anskaffelser og Offentleglova vurderes. Alle
selskapenes valg av styrer vurderes, samt forhold mellom styret og daglig leder.
Undersøkelsen i Joma Næringspark AS vil i all hovedsak omfatte finansiering og økonomiske
disposisjoner, samt forhold til underliggende selskap.
Undersøkelsen i Børgefjell Skinn AS vil fokuseres på finansiering og økonomiske
disposisjoner, samt arbeidsmiljø.
Undersøkelsen i Joma Eiendom AS vil fokuseres på bruk av midler og anbud i lys av
vurdering om selskapets forhold til Lov om offentlige anskaffelser og Offentleglova.
Undersøkelsen i Sentrumshandel Røyrvik AS vil fokuseres på avvikling av drift.

Steinkjer 15.02.2018

Sunniva Tusvik Sæter
Forvaltningsrevisor
Prosjektleder

Kontrollutvalgets årsrapport 2017
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Røyrvik kommune

Møtedato
28.02.2018

Saknr
04/18

Saksbehandler Jorunn Sund
Arkivkode
FE - 033, TI - &14
Arkivsaknr
18/98 - 1
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Det fremlagte forslag til” Kontrollutvalgets årsrapport for 2017 til kommunestyret” vedtas.
1. Årsrapporten oversendes kommunestyret.
2. Kontrollutvalget innstiller på at kommunestyret gjør slikt vedtak:
Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport for 2017 til orientering

Vedlegg
Kontrollutvalgets årsrapport 2017
Ikke trykte vedlegg
1. Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)
2. Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner
3. Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner

Saksopplysninger
I kommunelovens § 77 heter at Kommunestyret velger selv et kontrollutvalg til å forestå det
løpende tilsyn med den kommunale forvaltning på sine vegne.
Da kontrollutvalget er kommunestyrets hjelpeorgan til å føre det løpende tilsyn og kontroll
med forvaltningen, er det viktig at kommunestyret blir holdt tilstrekkelig orientert om utvalgets
arbeid.
Hvor ofte kontrollutvalget skal ha plikt til å rapportere vil være opp til kommunestyrets
nærmere bestemmelse. Noen slik bestemmelse er ikke vedtatt. Men i merknadene til § 4 i ny
Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner heter det at Utvalget rapporterer
til kommunestyret når det er viktig at dette blir holdt orientert og gitt mulighet til å drøfte
eventuelle tiltak. Dette er det for enkeltsaker over tid etablert fast praksis på.
For øvrig blir alle møteinnkallinger med saksdokumenter sendt ordføreren da denne har
møte- og talerett i kontrollutvalgets møter. Dette fungerer som en informasjon til det politiske
miljøet. Møteinnkallingene med saksdokumenter sendes for øvrig også til rådmannen.
I tillegg har utvalget funnet det formålstjenlig å sende møteprotokollene etter hvert møte til
både ordfører og rådmann. Dette i den hensikt å gi løpende orientering om alle saker som
har vært til behandling i utvalget.

Vurdering
Kontrollutvalget anbefales å vedta det fremlagte forslag som kontrollutvalgets årsrapport for
2017.

Kontrollutvalgets årsrapport
for 2017 til kommunestyret
Vedtatt av kontrollutvalget den 28. februar 2018
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1 INNLEDNING
Kontrollutvalget har som oppgave å føre den løpende kontroll og tilsyn med den kommunale
forvaltning på vegne av kommunestyret, jfr. kommuneloven med forskrifter. Kontrollutvalget
kan i prinsippet ta opp et hvert forhold ved kommunens virksomhet så lenge det kan defineres
som kontroll og tilsyn, men kan ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av
kommunens folkevalgte organer. For nærmere informasjon om kontrollutvalgets hjemmel og
mandat, viser en til kontrollutvalgets årsplan.
Fra og med valgperioden 2007-2011 er det lovfestet at minst ett av utvalgets medlemmer skal
velges blant kommunestyrets medlemmer (Kommuneloven § 77 nr. 1).
Kommunestyre i Røyrvik valgte i møte den 01.10.2015 et kontrollutvalg bestående av 3 faste
medlemmer og 2 varamedlemmer for perioden 2015 – 2019.
I kommunestyremøte den 26.01.2017 sak 04/17 ble det gjennomført nyvalg for
kontrollutvalget. Bertil Jønsson ble leder av kontrollutvalget. Den 27.06.2017 i kommunestyre
i sak 49/17 behandlet kommunestyre søknad om fritak for Jan Ove Govasli. Kommunestyre
vedtok at Jan Ove Govasli velges som 2.varamedlem i kontrollutvalget for resten av
valgperioden.
Kontrollutvalget med faste medlemmer og varamedlemmer ser i dag slik ut:
Faste medlemmer

Varamedlemmer

Leder
Nestleder
Medlem

Jostein Namsvatn
Jan Ove Govasli

Bertil Jønsson
Eva Bendikke B. Jåma
Rune Skåren

2 KONTROLLUTVALGETS VIRKSOMHET I 2017
Sekretariatstjeneste til kontrollutvalget utføres fra 1.1.2018 av KonSek Trøndelag IKS. Fra
samme dato utføres revisjonsoppdraget (regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og
selskapskontroll) av Revisjon Midt-Norge SA. Sammenslåing av revisjonsselskap og sekretær
selskap

2.1 MØTER
Kontrollutvalget har i 2017 holdt 5 møter, og behandlet 24 saker, se vedlegg.
Kontrollutvalgets møter er åpne. Møtene har likevel vært lukket under behandling av saker
underlagt lovpålagt taushetsplikt
Kommunens revisor deltar med møte- og talerett i kontrollutvalgets møter. Ordføreren har
møte- og talerett i kontrollutvalget. Både ordfører og rådmann får tilsendt møteinnkalling og
møteprotokoll. Rådmannen innkalles i enkelt saker.

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. forskriftens § 7. I møte sak 012/17 den .11.05.2017 ga
kontrollutvalget sin uttalelse til kommunestyret om kommunens årsrapport og årsregnskap.

2.3 FORVALTNINGSREVISJON
Selve planen for forvaltningsrevisjon for 2015-2019 ble behandlet i kontrollutvalget den
30.05.2016 som sak 014/16. Behandlet i kommunestyret den 21.06.2016 sak 40/16. Vedtak i
uprioritert rekkefølge. Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer og
omprioriteringer i planen i planperioden.
Det er forelagt med vedtak en forvaltningsrevisjonsrapport "sykefravær" sak 004/17 den
16.01.2017 i kontrollutvalget og sak 35/17 i kommunestyre.
I sak 004/17 fra kontrollutvalget til sak 35 /17 i kommunestyre er det viktig å presisere ; der
kontrollutvalget har innstillingsrett, har verken administrasjonssjefen eller folkevalgte organer
anledning til å avgi innstilling. Innstillingen fra kontrollutvalget skal gå uendret til
kommunestyre og fremgå tydelig av saksdokumentene.

2.4 SELSKAPSKONTROLL
Selve planen for selskapskontroll for 2015-2019 er behandlet i kontrollutvalget den 30.05.2016
sak 015/16. Generell eierskapskontroll, oppstart den 10.02.2015 sak 07/15. Ble lagt frem i møte
den 18.03.2016.
I 2017 oppstart selskapskontroll "Joma Næringspark AS" den 16.01.2017 sak 08/17, den
19.10.2017 sak 021/17 selskapskontroll Joma Næringspark AS, orientering til kontrollutvalget.
Vedtak fra kontrollutvalget ble videreført i kommunestyret, med vedtak til oppfølging.

2.5 GJENNOMGANG AV MØTEPROTOKOLLER
Rapporter etter revisjonsgjennomgang av møteprotokoller fra kommunestyret og formannskap
har tidligere blitt lagt fram for kontrollutvalget som egne saker to ganger i året. Fra 2013 skal
orienteringen vanligvis tas som et ledd i revisors ordinære statusrapportering.
Hensikten med denne gjennomgangen av saksframlegg og vedtak er å påse at saker av vesentlig
økonomisk betydning er i tråd med lov, forskrift, regelverk og overordnede planer.
Gjennomgang av møteprotokoller behandles som en del av orienteringen fra revisor.

2.6 TILSYN MED REVISJONEN
Gjennom behandling av revisjonsstrategier, statusrapporter og orienteringer fra revisjonen fører
utvalget tilsyn med at revisjonsarbeidet er à jour og foregår i samsvar med god kommunal
revisjonsskikk.
Oppdragsansvarlig revisor skal årlig avgi erklæring om sin uavhengighet, jfr. forskrift om
revisjon § 15. Denne ble forelagt kontrollutvalget i møte 20.08. 2016, i sak 020/16.

2.7 ORIENTERING FRA KOMMUNENS ADMINISTRASJON
Rådmannen og andre representanter for kommunens administrasjon har møtt i kontroll-utvalget
i 2017 de gangene kontrollutvalget har bedt om en orientering eller ved innkalling. Ordfører
har ofte vært tilstede.

2.8 BEFARING/BESØK
I 2017 var kontrollutvalget på besøk ved ROS / sykehjemmet.

2.9 DELTAKELSE I KURS/KONFERANSER
Ingen i Røyrvik kontrollutvalg har deltatt på kurs / konferanser i 2017.

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 en viktig tilbakemelding til kommunestyret om
det tilsyn kontrollutvalget utøver. Kontrollutvalget ser positivt på og vil gjerne ha innspill fra
kommunestyret samt øvrige innbyggere i form av forslag på oppgaver det vil være ønskelig at
kontrollutvalget ser nærmere på. Kontrollutvalget har fått innspill fra innbyggere i 2017.

Røyrvik den 14. februar 2018

Bertil Jønsson
leder

Eva Bendikke B. Jåma
nestleder

Rune Skåren
medlem

4 VEDLEGG
OVERSIKT OVER KONTROLLUTVALGETS SAKER I 2017
Møtedato Sak nr.
001/17
16.01.2017
002/17
003/17
004/17
005/17
006/17
007/17
008/17
11.05.2017

31.08.2017

19.10.2017

10.nov.17

009/17
010/17
011/17
012/17
013/17
014/17
015/17
016/17
017/17
018/17
019/17
020/17
021/17
022/17
023/17
024/17

Sakstittel
Referatsaker
Orientering fra rådmann.
Orientering fra kommunens samiske avdeling
Forvaltningsrevisjonsrapport «sykefravær»
Kontrollutvalgets årsrapport 2016

Skatteoppkreverfunksjonen 2016
Orientering fra revisor
Kontrollutvalgets Innspill til prosjektplan før kommunestyrebehandling.
«Eierskapskontroll Joma Næringspark A/S»
Referatsaker
Orientering fra revisor
Orientering fra rådmann.
Kontrollutvalgets uttalelse til kommunens årsregnskap 2016
Referatsaker
Orientering fra Rådmann
Orientering fra Revisor - Revisjonsstrategi
Oppdragsansvarlig revisor uavhengighetserklæring
Orientering fra ordfører
Referatsaker
Innstillig til valg av revisor

Orientering fra Revisor
Selskapskontroll Joma Næringspark AS – orientering til kontrollutvalget
Kontrollutvalgets årsplan og møteplan 2018
Budsjett for kontroll og tilsyn 2018
Besøk ved Sykehjemmet

Unntatt offentlighet § 14

Oppsummering etter besøk ved omsorgsentret (ROS) U.off. jf OFFL.
§14
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Røyrvik kommune

Møtedato
28.02.2018

Saknr
05/18

Saksbehandler Jorunn Sund
Arkivkode
FE - 033, TI - &43
Arkivsaknr
18/131 - 1
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Tas til orientering
Vedlegg
Oppsummering etter besøk ved omsorgsentret (ROS) U.off. jf OFFL. §14
Saksutredning
Besøk ved Røyrvik omsorgssenter den 10.11.2017

Besøket ved Røyrvik omsorgssenter (ROS) er ikke et formelt tilsynsbesøk. Kontrollutvalget
ønsker å bli bedre kjent og få til en dialog med avdelinger og enheter i kommunen.
Omsorgssentret (ROS) omfatter, legekontor/ fysioterapi, sykehjem og omsorgsbolig, kjøkken
og vaskeri.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Røyrvik omsorgssenter har helsefaglig kompetanse for tjenestene Røyrvik skal tilby, men
trenger flere med sykepleierutdannelse. Ønskelig å etterspørre i utlysningsteksten, personer
med samisk bakgrunn. I tillegg ligger det føringer sentralt på hva omsorg skal omfatte av
lovpålagt tilbud i en kommune. KU oppfattet ROS som en veldig god plass for beboerne og
bo. Oppfattet opplevd trivsel for arbeidstakerne.

Eventuelt
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Røyrvik kommune
Saksbehandler Jorunn Sund
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
18/141 - 1
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges fram uten innstilling.

Møtedato
28.02.2018

Saknr
06/18

