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Kan kommunestyret instruere eierrepresentanter? 

Kommunal rapport 22.06.2020 

 

– Jeg kan ikke se at det er rettslig grunnlag for at kommunestyret kan instruere 

eierrepresentanten i interkommunale selskaper. 

SPØRSMÅL: Kommunene har mange eierskap i svært ulike selskaper. Mange kommuner 

begynner etter hvert å ha gode eiermeldinger, der det gjerne står noe om intensjonen med 

eierskapet. Utover eiermeldinger av varierende kvalitet er eierstyringen fra 

kommunestyre/fylkesting lite synlig. Det kan virke som det er opp til hver enkelt 

eierrepresentant å vurdere hva (fylkes) kommunen skal mene om forhold som 

sammenslåing, oppdeling eller nedleggelse av et selskap. Spørsmålet er om kommunestyret 

kan instruere eierrepresentanten som møter i generalforsamlinger, årsmøter og andre 

eierskapsforsamlinger på sine vegne? 

Lovverket sier så langt jeg har funnet ut ingenting om dette. KS’ anbefaler at 

kommunestyret/fylkestinget instruerer eierrepresentanten i interkommunale selskaper, men 

hva med eierrepresentanten i de andre selskapsformene? Det er nærliggende å regne med 

at det samme gjelder her, men KS har ikke anbefalt det eksplisitt. Hva sier Bernt? 

 

SVAR: Her er det flere varianter og den del gråsoner. 

For selskapsmessige organisasjonsformer forankret i kommuneloven er det sikker rett at på 

samme måte som i andre folkevalgte organer er medlemskap i slike styringsorganer 

personlige verv der ingen kan gi bindende instruks til det enkelte medlem om hvordan hun 

skal utøve vervet. Dette gjelder for styre i kommunale og fylkeskommunale foretak (§ 9-8), 

og for representantskap i interkommunalt politisk råd og i kommunalt oppgavefellesskap 

(hhv. §18-3 og § 19-3). Men for alle disse gjelder den samme regelen som for kommunale og 

fylkeskommunale utvalg; kommunestyret eller fylkestinget kan når som helst skifte ut de 

medlemmene de har valgt, se hhv. 9–7 siste avsnitt, § 18–3 tredje avsnitt, andre setning, og 

§ 19–3 fjerde avsnitt, andre setning). 

I den andre enden ligger aksjeselskapene. Organene i disse er regulert i aksjeloven, ikke i 

kommuneloven, og med unntak av bestemmelsen i kommuneloven § 21–1 om 

representasjon av begge kjønn i styret er det aksjeloven som bestemmer sammensetning av 

og ansvarsforhold for de styrende organer i disse, også der de er helt eller delvis kommunalt 

eller fylkeskommunalt eid. 

Det øverste organet i et aksjeselskap er generalforsamlingen. Møterett i denne har 

«aksjeeierne … enten selv eller ved fullmektig etter eget valg» (aksjeloven § 5–2 nr. 1). 

Aksjeeier er her kommunen eller fylkeskommunen, og den eller de som møter for denne i 

generalforsamlingen, gjør det på kommunens eller fylkeskommunens vegne i kraft av 

fullmakt fra denne. I motsetning til den som er valgt til verv etter kommuneloven, kan den 

som møter med slik fullmakt fortløpende instrueres om hvordan hun skal utøve denne, i 

praksis ved vedtak fra kommunestyret eller fylkestinget om hvordan det skal stemmes i 

bestemte saker. 

I generalforsamlingen skal kommunen eller fylkeskommunen tale med én stemme. Og 

fullmakten til den som møter for kommunen eller fylkeskommunen, kan når som helst 

tilbakekalles. Hvis kommunen eller fylkeskommunen er eneeier, er det ikke usedvanlig at 



man benytter kommunestyret eller fylkestinget som generalforsamling. Det betyr i så fall at 

de vedtak som treffes der, rettslig sett er en beslutning om hvordan kommunen eller 

fylkeskommunen skal utøve sin kompetanse som (ene) aksjonær i selskapet. 

Forvaltningen av et aksjeselskap ligger imidlertid til styret, som har myndighet til å treffe 

vedtak i alle saker så langt dette ikke strider mot selskapets vedtekter eller vedtak i 

generalforsamlingen, se aksjeloven § 6–12 nr. 1. Generalforsamlingen velger 

styremedlemmene, med unntak av representantene for de tilsatte (aksjeloven § 6–3 nr. 1, jf. 

nr. 2) for to år. Ved valg av selskapets styre avgir kommunen eller fylkeskommunen som 

sådan én samlet stemme om dette. Det er ikke adgang til å kreve forholdsmessig fordeling 

mellom ulike partier i styret. Flertallet i kommunestyret eller fylkestinget vedtar i sin helhet 

hvordan man vil stemme om dette. Men vervet som styremedlem er et personlig verv med 

personlig ansvar. Styremedlemmer kan ikke instrueres, verken av kommunestyre, fylkesting 

eller generalforsamling, og generalforsamlingen kan bare instruere styret, ikke det enkelte 

medlem. 

Interkommunale selskaper er i en litt uklar gråsone mellom disse to modellene. De er 

forankret i egen lov om slike, og går dermed ikke inn under verken kommuneloven eller 

aksjeloven. De etableres ved en selskapsavtale mellom deltakende kommuner og 

fylkeskommuner der det blant annet fastsettes regler om sammensetning av to organer som 

tilsvarer generalforsamlingen og styret i aksjeselskaper; representantskapet og styret (IKS-

loven § 4). 

Representantskapet er øverste organ i selskapet (§ 7). Hver av de deltakende kommunene 

eller fylkeskommunene skal ha minst ett medlem i dette. De velges av det enkelte 

kommunestyre eller fylkesting. Disse bestemmer selv om de vil foreta valgene ved 

forholdsvalg eller flertallsvalg, med andre ord om flertallet velger alle, eller om også 

opposisjonen i kommunestyret eller fylkestinget skal være representert. Valg skjer som 

utgangspunkt for fire år om gangen, men kommunestyret eller fylkestinget kan foreta nyvalg 

av sine representanter for resten av valgperioden om de finner grunn til det. 

I § 9 første setning fastslås at hvert medlem har én stemme i representantskapet. Etter min 

mening må det forstås som at medlemskap av dette organet er et individuelt verv med 

personlig ansvar. Medlemmene møter ikke med fullmakt, men i kraft av å være utpekt ved 

valg, og da er det nærliggende å legge til grunn at det ikke kan gis bindende instruks til den 

enkelte om hvordan hun skal utøve sitt verv. Jeg merker meg at det opplyses at KS 

anbefaler at kommunestyret eller fylkestinget «instruerer eierrepresentanten i 

interkommunale selskaper», men jeg kan ikke se at det er rettslig grunnlag for at det kan gis 

slike bindende instrukser. Kommunestyret eller fylkestinget kan selvsagt gi uttrykk for 

hvordan det ønsker representanten skal stemme i en bestemt sak, men det har ingen 

rettslige konsekvenser for gyldigheten av det vedtak som treffes der, om representanten ikke 

følger instruksen. 

Det samme gjelder i enda sterkere grad for styremedlemmene, som er valgt av 

representantskapet og dermed bare står til ansvar overfor dette. Felles for begge disse 

organene er at medlemmene forutsettes å sette seg inn i og delta ved vedtak på grunnlag av 

sin beste overbevisning om hva som er best for selskapet, og da etter å ha hørt på og deltatt 

i debatten om dette i hhv. representantskapet eller styret. Representantskapsmedlemmer 

kan skiftes ut ved nyvalg i perioden, men ikke med tilbakevirkende kraft. 



Uttalelse fra FKT om kommunestyrets og fylkestingets 
myndighet til å instruere eierrepresentant 
FKT har mottatt en henvendelse fra et av våre medlemmer som savnet en 
tydelig klargjøring av kommunenes rett til å instruere sine 
eierrepresentanter 

KS’ anbefalinger om eierstyring er klar på at kommunestyret kan det overfor 
eierrepresentanten i interkommunale selskaper  men hva med representanten for øvrige 
selskapsformer? Det er nærliggende å regne med at det samme gjelder her. 

 Uttalelse fra FKT om kommunestyrets og fylkestingets myndighet til å instruere 
eierrepresentant 

 Heretter brukes «kommune» om «kommune og fylkeskommune» og «kommunestyre» 
om «kommunestyre og fylkesting» 

 Juridisk styringsgrunnlag 

Den formaliserte delen av kommunens eierstyring reguleres av den generelle 
lovgivningen som gjelder for selskapsformen. Dette er lovregler som gjelder for alle 
eiere: 

• Aksjeloven har bestemmelser om vedtekter ved stiftelse av selskaper og om 
generalforsamling. 

• Lov om interkommunale selskaper har bestemmelser om selskapsavtale ved 
opprettelsen av interkommunale selskaper og om representantskapsmøtet. 

• Kommuneloven har egne bestemmelser om hvordan kommunestyret selv skal 
treffe vedtak om opprettelse av kommunale foretak og hvordan valg av styre og 
fastsettelse vedtekter for foretaket skal foregå. 

• Kommuneloven regulerer også  hvordan interkommunale samarbeid og 
kommunalt oppgavefellesskap skal styres. 

• Lov om samvirkeforetak regulerer kommuners deltakelse i samvirke. Et 
samvirkeforetak er ikke et selskap. Samvirkeforetak har medlemmer, men ikke 
eiere. 

• Lov om stiftelser har bestemmelser om hvordan kommuner som stifter av en 
stiftelse ikke kan utøve styring over stiftelsens virksomhet. 

 Politisk styringsgrunnlag – Eierskapsmelding 

God eierstyring er helt sentralt både fordi selskapsorganisering skjer i stort omfang og 
fordi viktige deler av kommunens virksomhet ofte settes ut i selskaper. 
Dårlig eierstyring kan føre til at innbyggerne ikke får det de har krav på. Hensynet til 
rettssikkerhet var derfor et av flere argument for skjerpede krav til kommunens 
eierstyring ved ny kommunelov i 2018. 

Hvordan eierstyringen har blitt utøvd har i utgangspunktet vært opp til den enkelte 
kommune. Det har imidlertid vært flere utfordringer med eierstyringen som manglende 
prestasjonskrav til selskapene og manglende interesse fra lokalpolitikere (ref. Prop. 46 L 
2017-2018) 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-46-l-20172018/id2593519/?q=eierstyring&ch=26#match_10
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-46-l-20172018/id2593519/?q=eierstyring&ch=26#match_10


For å få til bedre eierstyring er det nå lovfestet at kommuner minst én gang i 
valgperioden skal utarbeide en eierskapsmelding som skal vedtas av kommunestyret 
selv, jf. Kommuneloven. § 26-1. Eierskapsmeldingen skal inneholde kommunens 
prinsipper for eierstyring og kommunens formål med sine eierinteresser, eller tilsvarende 
interesser i selskaper, foretak og andre virksomheter. 

En eierskapsmelding gir et visst grunnlag for nødvendige styringssignaler fra 
kommunestyre til selskap, men den vil aldri kunne dekke alle eventualiteter. Det vil være 
behov for kommunikasjon mellom kommunestyret og eierorganet (generalforsamling og 
representantskap). Oppnevnelse av sentrale folkevalgte til eierorganet kan være et tiltak 
for å bidra til å forenkle samhandlingen og kommunikasjonen mellom kommunestyret og 
eierorganet. 

Har kommunestyret og fylkestinget myndighet til å instruere sin eierrepresentant? 

Det bør ikke overlates til en fullmektig eller representant for kommunen å ta stilling til hva 
som skal være kommunens syn i en sak som angår et selskap som kommunen eier eller 
er deleier i. I utgangspunktet følger dette av ordinære styrings- og ansvarslinjer: Jf. IKS-
loven, § 7: «Deltakerne utøver sin myndighet i selskapet gjennom representantskapet», 
og Aksjeloven, § 5-11: «En aksjeeier har rett til å få behandlet spørsmål på 
generalforsamlingen». 

KS’ anbefalinger om eierstyring er tydelig på at kommunestyret har instruksjonsrett 
overfor eierrepresentanten i interkommunale selskaper. Jf. s.4: «Kommunestyret har 
instruksjonsrett overfor sine medlemmer i representantskapet.» 

Videre står det om aksjeselskap at gjennom generalforsamlingen utøver eierne den 
øverste myndigheten i selskapet. Her kan eierne gjennom vedtekter, instrukser og andre 
generalforsamlingsvedtak fastsette rammer og gi nærmere regler for styret og daglig 
leder. 

Kommunens eierskapsmelding bør, uavhengig av selskapsform, inneholde retningslinjer 
for hvordan løpende saker som knytter seg til utøvelsen av eierskapet, skal håndteres og 
forankres i kommunen. I forarbeidene til kommuneloven (kap. 26.1.2.3), framgår det at 
det ikke er uvanlig at kommunene krever at selskapene skal utforme sakspapirer i god tid 
forut for et møte, slik at kommunen får anledning til å forankre sakene i politiske 
prosesser i egen kommune før møtet i eierorganet. Mange kommuner har prosedyrer for 
hvordan dette skal skje, for eksempel ved at sakene skal behandles av formannskapet 
eller et annet utvalg, f. eks et eierforum[1], som gir signaler til eierrepresentanten (ofte 
ordfører) om hvordan kommunens interesser bør ivaretas i eierorganet. På denne måten 
forankres den løpende eierskapsutøvelsen i kommunen på en bred måte og utøvelsen 
av eierskapet blir ikke overlatt til eierrepresentanten alene. 

Eierskapskontroll 

Det er kontrollutvalgets oppgave å påse at det føres kontroll med forvaltningen av 
kommunens eierinteresser i selskaper mv. (eierskapskontroll). Eierskapskontroll 
innebærer blant annet å kontrollere om den som utøver kommunens eierinteresser, gjør 
dette i samsvar med kommunestyrets vedtak mm. 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-22-83#KAPITTEL_7-5
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-01-29-6/
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-01-29-6/
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1997-06-13-44/KAPITTEL_5-3#KAPITTEL_5-3
https://www.ks.no/contentassets/fb95418a8bab40d69235844e212abb6f/ks-anbefalinger-eierstyring_digital.pdf
https://www.fkt.no/nyheter/uttalelse-fra-fkt-om-kommunestyrets-og-fylkestingets-myndighet-til-a-instruere-eierrepresentant/#_ftn1


Kontrollutvalget skal utarbeide en plan for eierskapskontrollen og rapportere resultatene 
av sitt arbeid til kommunestyret. Samtidig kan og bør kontrollutvalget gi råd til 
kommunestyret om eventuelle signaler og instrukser som bør gis til eierrepresentanten. 

[1] Et eierforum kan f. eks bestå av ordfører, varaordfører, en gruppeleder og 
økonomisjef som sekretær. 

 

https://www.fkt.no/nyheter/uttalelse-fra-fkt-om-kommunestyrets-og-fylkestingets-myndighet-til-a-instruere-eierrepresentant/#_ftnref1


Rettslig avklaring av kombinasjon av fysiske møter og fjernmøte 

Kommuneloven § 11-7: Fjernmøte 
Tolkningsuttalelse | Dato: 11.09.2020 

Mottager: Asker kommune 
Vår referanse: 20/4421-2 

Om det er adgang til kombinasjon av alminnelig (fysisk) møte og fjernmøte. 

Brevdato: 1. september 2020 

Svar på henvendelse om rettslig avklaring av kombinasjon av fysiske møter og 

fjernmøte for enkelte representanter 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til henvendelse 27. august 2020, hvor 

dere ber om en rettslig avklaring av kombinasjonen av fysiske møter og fjernmøte for enkelte 

representanter. 

Departementet legger til grunn at folkevalgte organer enten må holde fysisk møte eller 

fjernmøte. Det er ikke adgang til å kombinere de to møteformene. Departementet deler 

således Asker kommunes syn på dette spørsmålet. 

Asker kommune viser til KS' nettsider, hvor departementets syn på saken er gjengitt. 

Departementet ser at vårt syn er noe upresist gjengitt, når det heter at de [KMD] skriver at 

enkeltrepresentanter kan delta digitalt selv om resten av de folkevalgte møtes i et fysisk 

møte. 

Det er riktig at departementet har gitt uttrykk for at enkelte representanter kan delta digitalt, 

mens resten av organets medlemmer sitter fysisk samlet i et møtelokale. Når kommunen 

velger denne løsningen er det imidlertid ikke et alminnelig (fysisk) møte i kommunelovens 

forstand, men et fjernmøte etter lovens § 11-7. Dette kommer til uttrykk på KS' nettsider, hvor 

det står Forutsetningen er at kommunelovens bestemmelser om fjernmøter er ivaretatt. 

Asker kommune tar videre opp forholdet mellom fjernmøter etter kommuneloven § 11-7 og 

møteplikten etter § 8-1. Departementet vil først peke på at det er kommunestyret selv som 

etter § 11-7 første ledd beslutter om folkevalgte organer (inkludert kommunestyret) skal ha 

adgang til å holde møter som fjernmøte. Bestemmelsen stiller ingen vilkår som må være 

oppfylt for å kunne treffe en slik beslutning. Kommunestyret står derfor nokså fritt til å åpne 

opp for fjernmøter. Kommunestyret har imidlertid ingen plikt til å åpne opp for fjernmøter, selv 



om det kan være mange hensyn som taler for å avholde ett eller flere møter som fjernmøte. 

Slike hensyn kan for eksempel være lang reisevei eller andre årsaker som gjør at man ikke 

kan reise til møtelokalet. Dette er imidlertid bare momenter som kommunestyret kan ta i 

betraktning når det vurderer adgangen til fjernmøte eller når et folkevalgt organ vurderer om 

det aktuelle møtet skal være fjernmøte. Dersom kommunestyret ikke har åpnet for fjernmøte 

og det er innkalt til et alminnelig (fysisk) møte, vil møteplikten etter § 8-1 innebære at man 

må delta fysisk i møtet, så lenge det ikke foreligger en gyldig forfallsgrunn. Dersom det 

foreligger en gyldig forfallsgrunn, skal varamedlem innkalles til det alminnelige (fysiske) 

møtet. Det altså i de tilfellene ikke adgang for faste enkeltrepresentanter til å delta digitalt i 

kommunestyrets alminnelige (fysiske) møte. 

Med hilsen 

 

Ragnhild Spigseth (e.f.) 

kst. avdelingsdirektør 

 

Erland Aamodt 

utredningsleder 
 



  
Svar fra administrasjonen - forvaltningsrevisjon - Bosetting av 
flykninger. Se Arkivsak ID 19/253 
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Grong kommune 03.12.2020 22/20 
 
Saksbehandler Jorunn Sund 
Arkivkode FE - 217, TI - &30 
Arkivsaknr 20/9 - 9 
 
Forslag til vedtak 
 
Vedlegg 
Svar fra kommunen forvatningsrevisjone - Bosetting av flykninger 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget fikk administrasjonens / kommunens oppfølging av revisjonens anbefalinger 
forvaltningsrevisjon - bosetting av flykninger innen dato som var satt 01.05.2020. 
Administrasjonen skriver at det på de ulike punktene er avholdt møter med sentrale 
avdelinger i forhold til hver enkelt problemstilling. Arbeidet med å vurdere tiltak og sikre 
oversikter har blitt gjennomgått i gruppene og forslag til tiltak er referert i punkter. 
Se vedlegg. 
 
 
Vurdering 
Kommunen har gjennom sine tiltak imøtekommet revisors anbefalinger.  
Sekretæriatet mener administrasjonen med sine tiltak har oppfylt revisors anbefalinger. 
Sekretæriatet anbefaler at kontrollutvalget etterser om de faktiske og praktiske tiltak fører til 
forbedring på sikt. Dette kan gjøres ved at kontrollutvalget ber revisjonen evaluere 
kommunens tiltak etter to år som en undrsøkelse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 















  
Fjernmøter i kontrollutvalget  til orientering m.v.  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Grong kommune 03.12.2020 23/20 
 
Saksbehandler Jorunn Sund 
Arkivkode FE - 033 
Arkivsaknr 20/4 - 7 
 
Forslag til vedtak 

1. Saken oversendes kommunestyret til orientering. 

 
 
 
Vedlegg 
MØTEPROTOKOLL - MØTE I GRONG KOMMUNESTYRE DEN 19.11.2020 
MØTEPROTOKOLL - MØTE I GRONG FORMANNSKAP DEN 19.11.2020 (1) 
 
 
Saksopplysninger  
Vedtak i kommunestyret ang. digitale møter i folkevalgte organ. 
Den 19.11.2020 Sak 87/20 behandlet formannskapsmøte i Grong i digitalt møte.  
Den 19.11.2020 Sak 62/20 tilleggssak til sakslista i kommunestyret. 
 
Enstemmig vedtatt i kommunestyret: 

1. Kommunestyret i Grong kommune vedtar at folkevalgte organer i kommunen skal ha 
adgang til å holde møter som fjernmøte jvf. kommunelovens § 11-7. 

2. Det er opp til det enkelte organ å beslutte dette i det konkrete tilfellet, og beslutningen 
treffes normalt av organets leder. Dette skjer fortrinnsvis i forbindelse med innkalling 
til møte, men grunnet forhold som oppstår etter innkalling kan endringer 
gjennomføres frem til møtet avholdes. Dette så fremt møtet kan gjennomføres i hh til 
gjeldende lovver. 

3. Krav og rutiner som ellers gjelder for møter i folkevalgte organ i henhold til lovverket, 
gjelder også for fjernmøter. 

4.    Lokale retningslinjer for ulike folkevalgte organer oppdateres i henhold til dette vedtak. 
 
Forskrift om fjernmøter 
Forskrift om fjernmøter og skriftlig saksbehandling av 13. januar 1993 nr. 4035, forbød 
kontrollutvalg å avholde fjernmøter. Denne forskriften ble opphevet med midlertidig forskrift 
av 13. mars 2020 nr. 278. Midlertidig forskrift ble vedtatt for å hindre spredning av Covid-19 
og skulle lette gjennomføringen av fjernmøter i kommuner og fylkeskommuner.  
 
Etter de vanlige bestemmelsene i kommuneloven kan imidlertid alle organer, også 
kommunestyret og kontrollutvalget, ha fjernmøte i nesten alle saker forutsatt at 
kommunestyret/fylkestinget har gjort vedtak om dette. I kommuneloven (koml). § 11-7 heter 
det: 
 
 

§ 11-7.Fjernmøter 
Kommunestyret og fylkestinget kan selv beslutte at folkevalgte organer i kommunen eller 
fylkeskommunen skal ha adgang til å holde møter som fjernmøte. 
 
Fjernmøte innebærer at deltakerne ikke sitter i samme lokale, men at de via tekniske 
hjelpemidler likevel kan se, høre og kommunisere med hverandre. Kravene som ellers 



gjelder for møter, gjelder også for fjernmøter. 
 
Et møte som skal lukkes etter § 11-5 andre ledd, kan ikke holdes som fjernmøte. 
 
Departementet kan gi forskrift om krav til gjennomføring av fjernmøter, unntak fra kravet i 
andre ledd om at møtedeltakerne skal se hverandre og unntak fra tredje ledd 

 
Fjernmøte er omtalt i reglement for folkevalgte organ pkt. 18, men reglementet sier ikke noe 
om adgangen til å benytte dette. Dersom kommunestyret åpner for dette, må det tas inn i 
reglementet. For fjernmøter skal for øvrig de samme reglene gjelde som for fysiske møter, 
herunder at allmennheten sikres tilgang til følge møtet. 
 
Kommunaldepartementet har 07.09.20 sendt et lovendringsforslag, med høringsfrist 
14.09.20, som åpner for at møter som skal lukkes, frem til 01.07.21, også kan avholdes som 
fjernmøte. 
 
Vurdering 
Grong kommunestyret har vedtatt at kontrollutvalget kan gjennomføre fjernmøter jfr. koml. § 
11-7 første ledd den 19.11.2020 sak 62/20 i kommunestyret. 
 
Fysiske møter vil normalt være den beste måten å gjennomføre et møte på. Under Covid 19-
pandemien våren 2020 har ordningen med fjernmøter fungert godt som alternativ møteform, 
også for kontrollutvalget.  Pandemien har vist nye lokale utbrudd, eller at det oppstår andre 
forhold som gjøre det vanskelig å avvikle fysiske møter, vil det være hensiktsmessig at det 
åpnes opp for å gjennomføre møter som fjernmøter i kontrollutvalget også for fremtiden.  
 
 
 
 



Grong kommune 
  

Møteprotokoll 
 

Utvalg: Grong kommunestyre 
Møtested: Grong kommunehus, kommunestyresalen 
Dato: 19.11.2020  
Tidspunkt:  Kl. 18:00  Møtet hevet kl. 18:40 

 
 
Til stede på møtet: 
Funksjon Navn Forfall Møtt for 
Leder Borgny Grande   
Nestleder Erlend Fiskum   
Medlem Audun Fiskum   
Medlem Torgeir Hermanstad   
Medlem Gjertrud Strand   
Medlem Stig Magne Fiskum   
Medlem Johan-Petter Bergin   
Medlem Joar Leer   
Medlem Silje Andrea Rohde   
Medlem Linda Renate Linmo   
Medlem Oddny Lysberg FD Forfall i sak 62/20 
Medlem Jon Lauve Rønning   
Medlem Ottar Egil Heia   
Medlem Yngve Lerfald FD Forfall i sak 62/20 
Medlem Steinar Sæternes   
Medlem Anders Kiær   
Medlem Karin Nordstad FD Forfall i sak 62/20 
 
Fra adm. (evt. andre): Kommunedirektør Bjørn Ståle Aalberg 

Rådgiver Britt Line T. Wold, IKT-rådgiver Emil Forsbakk,  
Økonomisjef Tone Røttesmo, personalsjef Tore Kirkedam kommunalsjefene 
Stig Moum, Ola Agle og Eyvind Gartland 

Innkalling/   
merknader: Det var ingen merknader til innkallingen. Vedr. saklisten ble det enstemmig 

vedtatt å ta opp tilleggssak 62/20 – Digitale møter for folkevalgte organ. 
Sak 62/20 ble behandlet som første sak i møtet. Tre representanter hadde 
forfall i saken. 
Etter vedtak av sak 62/20, ble resten av møtet gjennomført som delvis 
digitalt møte i hht. kommunelovens § 11-7. Tre representanter deltok 
digitalt, mens 14 representanter var til stede i kommunestyresalen. 
 
Etter behandling av sakene, var det en orientering om, og gjennomgang av 
årsbudsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024. 
 
Til å signere protokollen sammen med ordfører, ble repr. Linda Linmo og 
Erlend Fiskum valgt.  

Behandlede saker: 54/20-62/20 
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Underskrifter: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader, som vi har signert, er ført i samsvar med det 
som ble bestemt på møtet. 
 
 
 
 
 
 
 
Saksnr. Arkivsaksnr. 
 Tittel 

 
 
54/20 20/7417   
 REFERATER - KOMMUNESTYRET  
55/20 20/7189   
 SELSKAPSAVTALE KONSEK TRØNDELAG IKS - FRA 01.01.2021 
56/20 20/7204   
 ANMODNING OM BOSETTING 2021  
57/20 20/991   
 SLUTTREGNSKAP:INVESTERINGSPROSJEKT 7677 

SIKRINGSTILTAK KJERKEGGA  
58/20 20/6501   
 NYE VANNLEDNINGER UNDER NAMSEN  
59/20 20/7345   
 FORSLAG TIL ØKONOMIREGLEMENT INKL. 

FINANSREGLEMENT  
60/20 20/7235   
 HOVEDREGULERING NR. 3 INVESTERING 2020  
61/20 20/7289   
 HOVEDREGULERING DRIFT NOVEMBER 2020.  
62/20 20/7571   
 DIGITALE MØTER I FOLKEVALGTE ORGAN  
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54/20   
REFERATER - KOMMUNESTYRET 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Referatene tas til orientering. 
 
 
 
 
Grong kommunestyres vedtak: 
Enstemmig vedtatt som kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Referatene tas til orientering. 
 
 
 
 
55/20   
SELSKAPSAVTALE KONSEK TRØNDELAG IKS, FRA 01.01.2021 
 
Grong formannskaps innstilling: 
Enstemmig vedtatt som kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Kommunestyret i Grong kommune godkjenner forslag til ny selskapsavtale for Konsek 
Trøndelag IKS gjeldende fra 01.01.2021. 
 
 
 
 
Grong kommunestyres vedtak: 
Enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling: 
Kommunestyret i Grong kommune godkjenner forslag til ny selskapsavtale for Konsek 
Trøndelag IKS gjeldende fra 01.01.2021. 
 
 
 
 
56/20   
ANMODNING OM BOSETTING 2021 
 
 
Grong formannskaps innstilling: 
Enstemmig vedtatt som kommunedirektørens forslag til innstilling m/tillegg: 

1. Grong kommune bosetter som anmodet 10 personer i 2021. 
 

2. Grong kommune mener Staten bør etterstrebe å faktisk bosette det antallet som det 
anmodes om, slik at kommunene kan planlegge driften innenfor dette området. Ved 
vedvarende mindre bosetting er det vanskelig å opprettholde et forsvarlig tilbud. 
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3. Grong kommune kan være i stand til å bosette 12 personer totalt i 2021 dersom 

bosettingsbehovet øker i løpet av året. 
 

4. Dersom bosettingsbehovet øker ut over dette og det blir behov for en ny nasjonal 
dugnad, kan Grong kommune behandle en ny forespørsel på eget grunnlag og ut fra det 
vurdere om vi en periode kan øke tjenesteyting til bosatte flyktninger ut over 12 
personer i 2021. 

 
 
 
 
Grong kommunestyres vedtak: 
Enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling: 

1. Grong kommune bosetter som anmodet 10 personer i 2021. 
 

2. Grong kommune mener Staten bør etterstrebe å faktisk bosette det antallet som det 
anmodes om, slik at kommunene kan planlegge driften innenfor dette området. Ved 
vedvarende mindre bosetting er det vanskelig å opprettholde et forsvarlig tilbud. 

 
3. Grong kommune kan være i stand til å bosette 12 personer totalt i 2021 dersom 

bosettingsbehovet øker i løpet av året. 
 

4. Dersom bosettingsbehovet øker ut over dette og det blir behov for en ny nasjonal 
dugnad, kan Grong kommune behandle en ny forespørsel på eget grunnlag og ut fra det 
vurdere om vi en periode kan øke tjenesteyting til bosatte flyktninger ut over 12 
personer i 2021. 

 
 
 
 
57/20   
SLUTTREGNSKAP:INVESTERINGSPROSJEKT 7677 
SIKRINGSTILTAK KJERKEGGA 
 
Grong formannskaps innstilling: 
Enstemmig vedtatt som kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Sluttregnskap for investeringsprosjekt 7677, sikringstiltak Kjerkegga, godkjennes med en 
samlet utgift på kr. 271.889,19,-, et mindreforbruk på kr. 178.110,81,-. 
 
 
 
 
Grong kommunestyres vedtak: 
Enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling: 
Sluttregnskap for investeringsprosjekt 7677, sikringstiltak Kjerkegga, godkjennes med en 
samlet utgift på kr. 271.889,19,-, et mindreforbruk på kr. 178.110,81,-. 
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58/20   
NYE VANNLEDNINGER UNDER NAMSEN 
 
Grong formannskaps innstilling: 
Enstemmig vedtatt som kommunedirektørens forslag til innstilling: 

1. Prosjektet godkjennes og det startes bygging av 2 nye elvekryssinger, Mediå – Leksås 
og Dal –Jørem innenfor en kostnadsramme på 1 315 668. 

2. Utbyggingen finansieres med låneopptak og vil i sin helhet inngå i avgiftsgrunnlaget for 
vannforsyning. 

3. Nødvendig budsjettregulering av investeringsbudsjettet foretas ved kommende 
hovedregulering. 

4. Det delegeres til kommunedirektøren å inngå de nødvendige avtaler for gjennomføring. 
 
 
 
 
Grong kommunestyres vedtak: 
Enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling: 

1. Prosjektet godkjennes og det startes bygging av 2 nye elvekryssinger, Mediå – Leksås 
og Dal –Jørem innenfor en kostnadsramme på 1 315 668. 

2. Utbyggingen finansieres med låneopptak og vil i sin helhet inngå i avgiftsgrunnlaget for 
vannforsyning. 

3. Nødvendig budsjettregulering av investeringsbudsjettet foretas ved kommende 
hovedregulering. 

4. Det delegeres til kommunedirektøren å inngå de nødvendige avtaler for gjennomføring. 
 
 
 
 
59/20   
FORSLAG TIL ØKONOMIREGLEMENT INKL. FINANSREGLEMENT 
 
Grong formannskaps innstilling: 
Enstemmig vedtatt som kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Kommunestyret vedtar vedlagt økonomireglement inkl. finansreglement, som Grong kommunes 
økonomireglement gjeldende f.o.m. vedtaksdato.  
 
 
 
 
Grong kommunestyres vedtak: 
Enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling: 
Kommunestyret vedtar vedlagt økonomireglement inkl. finansreglement, som Grong kommunes 
økonomireglement gjeldende f.o.m. vedtaksdato.  
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60/20   
HOVEDREGULERING NR. 3 INVESTERING 2020 
 
Grong formannskaps innstilling: 
Enstemmig vedtatt som kommunedirektørens forslag til innstilling: 

1. Bevilgningsoversikt investering endres som følger;  
Investeringer i varige driftsmidler reduseres fra 31.848.000,- til 28.433.000,- 
Kompensasjon for merverdiavgift økes fra -4.216.000,- til- -4.533.000,- 
Tilskudd fra andre økes fra kr -429.000,- til kr -1.389.000,- 
Mottatte avdrag på utlån økes fra kr 0,- til kr -50.000,- 
Bruk av lån reduseres fra kr -24.023.000,- til kr – 19.331.000,- 
Netto avsetning til ubundet inv.fond økes fra kr 0,- til kr 50.000,-. 

 
2. Detaljert oppstilling punkt 1 investering i varige driftsmidler endres som følger; 

Sum         31 848 000  
Kapasitetsutvidelse Formofoss           -5 000 000  
Vannrenseanlegg dialyse                385 000  
Brannsentral GHO                375 000  
Rehabilitering lekkasje GBU                825 000  
SUM 28 433 000  
 

3. Grong kommune tar opp inntil kr 19.331.000,- i lån til finansiering av investeringer jfr. 
Kommunelovens §14-15 første ledd. 

 
 
 
 
Grong kommunestyres vedtak: 
Enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling: 

1. Bevilgningsoversikt investering endres som følger;  
Investeringer i varige driftsmidler reduseres fra 31.848.000,- til 28.433.000,- 
Kompensasjon for merverdiavgift økes fra -4.216.000,- til- -4.533.000,- 
Tilskudd fra andre økes fra kr -429.000,- til kr -1.389.000,- 
Mottatte avdrag på utlån økes fra kr 0,- til kr -50.000,- 
Bruk av lån reduseres fra kr -24.023.000,- til kr – 19.331.000,- 
Netto avsetning til ubundet inv.fond økes fra kr 0,- til kr 50.000,-. 

 
2. Detaljert oppstilling punkt 1 investering i varige driftsmidler endres som følger; 

Sum         31 848 000  
Kapasitetsutvidelse Formofoss           -5 000 000  
Vannrenseanlegg dialyse                385 000  
Brannsentral GHO                375 000  
Rehabilitering lekkasje GBU                825 000  
SUM 28 433 000  
 

3. Grong kommune tar opp inntil kr 19.331.000,- i lån til finansiering av investeringer jfr. 
Kommunelovens §14-15 første ledd. 
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61/20   
HOVEDREGULERING DRIFT NOVEMBER 2020. 
 
Grong formannskaps innstilling: 
Enstemmig vedtatt som kommunedirektørens forslag til innstilling: 

1. Budsjettskjema bevilgningsoversikt drift endres som følger;  
Rammetilskudd økes fra - 110.070.000,- til – 110.891.000,- 
Inntekts og formuesskatt økes fra -56.037.000,- til -56.466.000,- 
Andre generelle driftsinntekter økes fra -25.458.000,- til 25.659.000,- 
Sum bevilgninger drift netto, økes fra 193.340.000- til 193.545.000,- 
Renteinntekter reduseres fra -1.369.000,- til -1.329.000,- 
Utbytter reduseres fra -4.000.000,- til -2.700.000,- 
Overføring til investering reduseres fra 883.000,- til 841.000,- 
Netto avsetninger til eller bruk av bunden fond reduseres fra 494.000,- til -546.000,- 
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond reduseres fra -7.964.000,- til -
6.976.000,-.  
 

2. Detaljert oppstilling pkt 6 i bevilgningsoversikt drift endres som følger: 
Adm. og fellesutgifter reduseres fra 11.548.000,- til 11.113.000,- 
Oppvekst og familie reduseres fra 83.574.000,- til 81.805.000,- 
Helse og omsorg reduseres fra 82.930.000,- til 79.563.000,- 
Kultur, næring og utvikling reduseres fra 21.647.000,- til 20.465.000 
Politisk styring, kontroll og fellesutg. reduseres fra -6.792.000,- til -349.000,- 
Konsesjonsavg. reduseres fra –1.971.000,- til -1.456.000,-. 

 
Behandling i kommunestyret 19.11.20: 
Steinar Sæternes ba på vegne av Grong SV om følgende protokolltilførsel: 
 
«I lys av en stram kommuneøkonomi og en halvering av utbytte fra NTE til Grong kommune i 
2020, ber Grong SV om at Grongs representant i regionrådet reiser en debatt om kommunenes 
bidrag til regionrådet i 2020. 
Slik SV ser det, er det to alternativ: 
1. Bortfall av bidrag for 2020 
2. En halvering av bidrag (altså 10 %).» 
Protokolltilførselen støttes av Anders Kiær, Grong Høyre. 
 
 
Grong kommunestyres vedtak: 
Enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling: 

1. Budsjettskjema bevilgningsoversikt drift endres som følger;  
Rammetilskudd økes fra - 110.070.000,- til – 110.891.000,- 
Inntekts og formuesskatt økes fra -56.037.000,- til -56.466.000,- 
Andre generelle driftsinntekter økes fra -25.458.000,- til 25.659.000,- 
Sum bevilgninger drift netto, økes fra 193.340.000- til 193.545.000,- 
Renteinntekter reduseres fra -1.369.000,- til -1.329.000,- 
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Utbytter reduseres fra -4.000.000,- til -2.700.000,- 
Overføring til investering reduseres fra 883.000,- til 841.000,- 
Netto avsetninger til eller bruk av bunden fond reduseres fra 494.000,- til -546.000,- 
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond reduseres fra -7.964.000,- til -
6.976.000,-.  
 

2. Detaljert oppstilling pkt 6 i bevilgningsoversikt drift endres som følger: 
Adm. og fellesutgifter reduseres fra 11.548.000,- til 11.113.000,- 
Oppvekst og familie reduseres fra 83.574.000,- til 81.805.000,- 
Helse og omsorg reduseres fra 82.930.000,- til 79.563.000,- 
Kultur, næring og utvikling reduseres fra 21.647.000,- til 20.465.000 
Politisk styring, kontroll og fellesutg. reduseres fra -6.792.000,- til -349.000,- 
Konsejonsavg. reduseres fra –1.971.000,- til -1.456.000,-. 

 
Protokolltilførsel fra Steinar Sæternes, Grong SV: 
I lys av en stram kommuneøkonomi og en halvering av utbytte fra NTE til Grong kommune i 
2020, ber Grong SV om at Grongs representant i regionrådet reiser en debatt om kommunenes 
bidrag til regionrådet i 2020. 
Slik SV ser det, er det to alternativ: 
1. Bortfall av bidrag for 2020 
2. En halvering av bidrag (altså 10 %). 
 
Protokolltilførselen støttes av Anders Kiær, Grong Høyre. 
 
 
 
 
62/20   
DIGITALE MØTER I FOLKEVALGTE ORGAN 
 
Grong formannskaps innstilling: 
Enstemmig vedtatt som kommunedirektørens forslag til innstilling: 

1. Kommunestyret i Grong kommune vedtar at folkevalgte organer i kommunen skal ha 
adgang til å holde møter som fjernmøte jvf. kommunelovens § 11-7. 

2. Det er opp til det enkelte organ å beslutte dette i det konkrete tilfellet, og beslutningen 
treffes normalt av organets leder. Dette skjer fortrinnsvis i forbindelse med innkalling til 
møte, men grunnet forhold som oppstår etter innkalling kan endringer gjennomføres 
frem til møtet avholdes. Dette så fremt møtet kan gjennomføres i hh til gjeldende lover. 

3. Krav og rutiner som ellers gjelder for møter i folkevalgte organ i henhold til lovverket, 
gjelder også for fjernmøter.  

4. Lokale retningslinjer for ulike folkevalgte organer oppdateres i henhold til dette vedtak. 
 
Behandling i kommunestyret 19.11.20: 
Saken ble behandlet som første sak i møtet. 
I denne saken deltok 14 av kommunestyrets 17 medlemmer.  
 
 
Grong kommunestyres vedtak: 
Enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling: 
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1. Kommunestyret i Grong kommune vedtar at folkevalgte organer i kommunen skal ha 
adgang til å holde møter som fjernmøte jvf. kommunelovens § 11-7. 

2. Det er opp til det enkelte organ å beslutte dette i det konkrete tilfellet, og beslutningen 
treffes normalt av organets leder. Dette skjer fortrinnsvis i forbindelse med innkalling til 
møte, men grunnet forhold som oppstår etter innkalling kan endringer gjennomføres 
frem til møtet avholdes. Dette så fremt møtet kan gjennomføres i hh til gjeldende lover. 

3. Krav og rutiner som ellers gjelder for møter i folkevalgte organ i henhold til lovverket, 
gjelder også for fjernmøter.  

4. Lokale retningslinjer for ulike folkevalgte organer oppdateres i henhold til dette vedtak. 
 
 
 



Grong kommune 
  

Møteprotokoll 
 

Utvalg: Grong formannskap 
Møtested: Grong kommunehus, kommunestyresalen 
Dato: 19.11.2020  
Tidspunkt:  17:30  Møtet hevet kl. 17.35 

 
 
Til stede på møtet: 
 
Funksjon Navn Forfall Møtt for 
  
Leder Borgny Grande   
Nestleder Erlend Fiskum   
Medlem Audun Fiskum   
Medlem Steinar Sæternes   
Medlem Karin Nordstad FO  
Medlem Linda Renate Linmo   
Medlem Oddny Lysberg FO  
Varamedlem Gjertrud Strand  Karin Nordstad 
Varamedlem Anders Kiær  Oddny Lysberg 
 
Fra adm. (evt. andre): Kommunedirektør Bjørn Ståle Aalberg 

Rådgiver Britt Line T. Wold 
Innkalling/   
merknader: Det var ingen merknader til innkalling eller sakliste. 
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Behandlede saker: 87/20-87/20 
 
Underskrifter: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader, som vi har signert, er ført i samsvar med det 
som ble bestemt på møtet. 
 
 
 
 
 
 
 
Saksnr. Arkivsaksnr. 
 Tittel 

 
 
87/20 20/7571   
 DIGITALE MØTER I FOLKEVALGTE ORGAN  
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87/20   
DIGITALE MØTER I FOLKEVALGTE ORGAN 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

1. Kommunestyret i Grong kommune vedtar at folkevalgte organer i kommunen skal ha 
adgang til å holde møter som fjernmøte jvf. kommunelovens § 11-7. 

2. Det er opp til det enkelte organ å beslutte dette i det konkrete tilfellet, og beslutningen 
treffes normalt av organets leder. Dette skjer fortrinnsvis i forbindelse med innkalling til 
møte, men grunnet forhold som oppstår etter innkalling kan endringer gjennomføres 
frem til møtet avholdes. Dette så fremt møtet kan gjennomføres i hh til gjeldende 
lovver. 

3. Krav og rutiner som ellers gjelder for møter i folkevalgte organ i henhold til lovverket, 
gjelder også for fjernmøter.  

4. Lokale retningslinjer for ulike folkevalgte organer oppdateres i henhold til dette vedtak. 
 
 
 
 
Grong formannskaps innstilling: 
Enstemmig vedtatt som kommunedirektørens forslag til innstilling: 

1. Kommunestyret i Grong kommune vedtar at folkevalgte organer i kommunen skal ha 
adgang til å holde møter som fjernmøte jvf. kommunelovens § 11-7. 

2. Det er opp til det enkelte organ å beslutte dette i det konkrete tilfellet, og beslutningen 
treffes normalt av organets leder. Dette skjer fortrinnsvis i forbindelse med innkalling til 
møte, men grunnet forhold som oppstår etter innkalling kan endringer gjennomføres 
frem til møtet avholdes. Dette så fremt møtet kan gjennomføres i hh til gjeldende 
lovver. 

3. Krav og rutiner som ellers gjelder for møter i folkevalgte organ i henhold til lovverket, 
gjelder også for fjernmøter.  

4. Lokale retningslinjer for ulike folkevalgte organer oppdateres i henhold til dette vedtak. 
 
 
 
 



  
Plan for eierskapskontroll 2020-2024  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Grong kommune 03.12.2020 24/20 
 
Saksbehandler Jorunn Sund 
Arkivkode FE - 037, TI - &30 
Arkivsaknr 20/428 - 1 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget legger frem plan for eierskapskontroll 2020-2024 for kommunestyret med 
følgende forslag til vedtak: 

1. Kommunstyret vetar plan for eierskapskontroll 2020-2024 og slutter seg til 
kontrollutvalgetsprioriteringeri planen: 

a. Grong Eiendom AS 
b. IKT Indre Namdal IKS 
c. Namdal Rehabilitering IKS 

2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i planen. 

 
 
Saksopplysninger 
Vurdering av behovet for eierskapskontroll. 
En eierskapskontroll handler om hvordan kommunen utøver eierskapet sitt og hvordan 
kommunen bruker årsmøter/generalforsamlinger til å utøve eierskapet. En viktig del av 
eierskapet er å velge et styre for selskapene og hvordan styrene settes sammen med tanke 
på for eksempel kompetanse og kjønn, samt å følge opp og vurdere styrets arbeid. 
Grong kommune har en eiermelding som gir god oversikt over kommunens eierinteresser. 
 
Forvaltningsrevisjon i selskaper er først og fremst relevant i selskaper hvor kommunen har 
storeierandel og selskaper som ivaretar sentrale oppgaver for kommunen. For selskaper 
som utfører oppgaver for kommunene er ofte samhandlingen og grenseoppgavene mellom 
selskapet og kommunen en relevant del av en forvaltningsrevisjon. 
 
Det er økt risiko i selskaper hvor kommunen har en eierinteresse over 50 prosent. Slike 
selskaper vil være mer aktuelle for eierskapskontroll, heleide aksjeselskap er spesielt 
aktuelle. Selskaper som trekkes fram til å ha høy eller moderat risiko, bør få gjennomført 
både eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon. Forvaltningsrevisjon i selskaper bør på 
generelt grunnlag undersøke selskapenes måloppnåelse både opp mot eiers ønsker og 
selskapets formål. Videre er selvkost i selskaper som er omfattet av dette spesielt relevant. 
Selskaper som utøver viktige tjenester for kommunen bør få tjenesteutøvelsen revidert.  
 
Grong Eiendom AS er det eneste heleide kommunale aksjeselskapet og dermed aktuelt å 
vurdere for forvaltningsrevisjon. Revisor vil også trekke fram Namas Vekst AS som er et 
aksjeselskap som eies sammen med andre kommuner. 
Av de interkommunale selskapene vurderes Namdal Rehabilitering IKS og IKT Indre Namdal 
som relevante selskaper. Namdal rehabilitering IKS vurderes som aktuelt på grunn av ny 
driftsmodell. IKT Indre Namdal IKS vurderes som aktuelt fordi selskapet har en viktig rolle for 
å ivareta IKT og at det er usikkerhet omkring antallet deltakere i selskapet. 
 
 
IKT Indre Namdal IKS har ansvaret for å drifte kommunens IKT-system. I en tid hvor 
digitalisering konstant er i fokus, er det viktig at det driftes trygt. Det kan også være aktuelt å 
se nærmere på håndteringen av GDPR. Risikoen vurderes til høy. 
 
 



 
Vurdering 
Sammen med forvatningsrevisjonen er eierskapskontrollen viktig for å kunne forbedre 
tjenestene til kommunens innbyggere også på de områdene som er lagt ut til ulike selskaper. 
Kontrollutvalget bør være en besvist bestiller av prosjektet, slik at kommunen får svar på 
sentrale spørsmål om hvordan eierskapet forvaltes. 
 
 
 



  
Årsplan 2021  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Grong kommune 03.12.2020 25/20 
 
Saksbehandler Jorunn Sund 
Arkivkode FE - 033 
Arkivsaknr 20/4 - 6 
 
Forslag til vedtak 

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

 
 
Saksopplysninger 
Årsplanen for 2021 viser kontrollutvalgets planer for sin virksomhet og er utarbeidet på et 
overordnet nivå. Planen er ikke en detaljert beskrivelse av kontrollutvalgets virksomhet. Det 
legges opp til 5 møter i 2021.  
 
Utkast til årsplan må ses på som en skisse over de aktiviteter kontrollutvalget vil ta for seg i 
løpet av året, jfr.tabellen. Kontrollutvalget må uansett ha rom til å omprioritere dersom 
vanskelige eller viktige saker skulle komme frem gjennom året. Noe usikkerhet ved 
gjennomføring og planlegging av fysiske møter og besøk pga covid -19.  
 
Årsplanen vedtas av kontrollutavlget selv og sendes kommunestyret til orientering. 
 
Forslag til kontrollutvalgets årsplan for 2021 følger vedlagt. 
 
Kontakten med kommunestyret 
Som kommunestyrets organ for å drive kontrollarbeid, bestreber kontrollutvalget seg for å 
være kjent og synlig for medlemmene i kommunestyret. Utvalgets leder ønsker med visse 
mellomrom å orientere kommunestyret om utvalgsarbeidet. Når kontrollutvalget oversender 
saker til behandling, vil utvalgsleder være til stede i kommunestyremøtet, og sakene må 
være presentert slik at kommunestyret kan oppleve dem som nyttige og informative. Dette 
gjelder ikke minst rapporter fra forvaltningsrevisjon og eierskaps-kontroll, som skal hjelpe 
kommunen til å forbedre tjenestekvaliteten. Undersøkelse er også et aktuelt redskap for 
kontrollutvalget for å klargjøre fakta og ansvar i konkrete saker. Kontrollutvalget skal følge 
opp forvaltningsrevisjoner i dialog med administrasjonen, og bør i større grad involvere 
kommune-styret for å se til at vedtatte tiltak blir gjennomført. 
Henvendelser fra publikum 
Alle skriftlige henvendelser som kommer inn til sekretariatet blir lagt fram for kontrollutvalget, 
som tar stilling til om utvalget vil behandle saken og hvordan den skal følges opp. 
Kontrollutvalget har en stor oppgave i å informere innbyggerne om både utvalgets muligheter 
og begrensninger på dette området. Innbyggerne bør oppmuntres til å kontakte utvalget når 
kommunale tjenester svikter, samtidig som utvalget forklarer at det ikke tar stilling i 
enkeltsaker, men kan benytte slike saker til å påpeke mangler i system og praksis. 
 
  
 
Virksomhetsbesøk 
For å ha god kjennskap til kommunens virksomhet og kunne kommunisere med ansatte, 
besøker kontrollutvalget kommunale avdelinger/institusjoner og selskaper der kommunen har 
eierinteresser. Utvalget bestemmer hvor ofte det ønsker å gjennomføre slike besøk. Pga 
Covid-19 vil denne aktiviteten fortsatt bli begrenset, og det kan være mer aktuelt å få 
orienteringer fra administrasjonen i utvalgsmøtene. 



Media 
Kontrollutvalget er fortsatt for ukjent for innbyggerne, og utvalget bør drøfte hvordan det vil 
bruke lokale media for å nå ut med informasjon. Dette inkluderer presentasjonen av 
kontrollarbeidet på kommunens nettside. 
Utvalgets faglige oppdatering 
Medlemmene i kontrollutvalget får tilbud om å delta på faglige samlinger. Som følge av 
smitteverntiltak kan mange av disse bli erstattet av digitale konferanser og kurs. 
 
Koronapandemien gjør kommunens risiko- og vesentlighetsbilde mer uforutsigbart, og dette 
kan virke inn på hva som må prioriteres i kontrollarbeidet. Fjernmøter (Teams) vil være et 
alternativ til fysiske møter. 
 
Møteplan for kontrollutvalget  

Aktiviteter/saker 10.feb. 24.mars 05.mai 15.sept 01.des 
Godkjenning av protokoll X X X X  X 
Referatsaker X X X X X 
Orientering fra 
kommunedirektøren/administrasjonen  

X X X X X 

Årsmelding for kontrollutvalget  X     
Årsplan for kontrollutvalget     X 
Årsregnskap, årsberetning og 
revisjonsberetning 

  X   

Bestilling av forvaltningsrevisjon X     
Prosjektplan forvaltningsrevisjon  X    
Rapport fra forvaltningsrevisjon      X 
Bestilling av eierskapskontroll      X 
Prosjektplan eierskapskontroll 2022     
Rapport fra eierskapskontroll     2022 
Bestilling av undersøkelse       
Rapport fra undersøkelse      
Sak etterlevelseskontroll - revisjon    X  
Virksomhetsbesøk     (X) 
Revisjonsstrategi og 
uavhengighetserklæring 

   X  

Budsjett for kontrollutvalget     X  
Oppfølging av saker     X 

 
Vurdering 
Utkastet til årsplanen legges frem for utvalget til behandling  og anbefales vedtatt med de 
endringer som kontrollutvalget selv finner å gjøre. 
 
 
 
 
 
 



  
Revisjonsstrategi 2020  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Grong kommune 03.12.2020 26/20 
 
Saksbehandler Jorunn Sund 
Arkivkode FE - 037, TI - &30 
Arkivsaknr 20/10 - 13 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering. 
 
 
 
 
Vedlegg 
Presentasjon KU- Revisjonsstrategi 2020 
 
Saksopplysninger 
Revisor skal i samsvar med gjeldende revisjonsstandarder utarbeide en strategi og 
plan for sitt revisjonsoppdrag.  
Revisjonsstrategien skal utarbeides på faglig grunnlag og vil ha sitt utgangspunkt i 
risiko og vesentlighetsvurderinger. Formålet med å utarbeide en revisjonsstrategi er 
primært å avdekke områder med risiko for feilrapportering, samt hvilke 
revisjonshandlinger som må gjennomføres for at revisor skal kunne avgi sin 
revisjonsberetning. 
Revisors strategi og plan for hvordan det enkelte revisjonsoppdrag skal løses er 
interne vurderinger og interne dokumenter hos revisor. 
 
Regnskapsrevisor vil presentere revisjonsstrategien for regnskapet 2019 i møtet. I 
forbindelse med dette vil regnskapsrevisor gi en orientering om: 

· Regnskapsrevisors risiko og vesentlighetsvurdering.  
· Regnskapsrevisors arbeidsmetodikk – hvordan velges områder og utvalg ut for 

nærmere kontroll 
· Hva vil regnskapsrevisor fokusere på for regnskapet 2019 og hva vil 

regnskapsrevisor ikke prioritere 
· Regnskapsrevisors kontroll med kommunens økonomiforvaltning – herunder 

kommunens etterlevelse av aktuelle lovregler og kommunale vedtak. 
· Regnskapsforskriftene og hva revisor gjør av revisjon knyttet opp til regnskapet på en 

enkel å lett forklarlig måte. 

 
 
 



Revisjon Midt-Norge SA

Revisjonsstrategi 2020
Grong kommune



Innhold

• Revisjonsteamet
• Kap 24 i ny kommunelov – Revisjon

• Hva gjør vi?

• Etterlevelsesrevisjon
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Oppdraget Grong

Revisjonsteamet:

• Oppdragsansvarlig: Linda Pettersen
• Revisorer: Svein Vikestad
• Kontaktperson FR: Margrete Haugum

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisjon:  Egen oppdragsansvarlig 
for hvert forvaltningsrevisjonsprosjekt.
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Kommuneloven Kap 24 - Revisjon

• § 24-2 Ansvar og myndighet
• Planlegge, gjennomføre, dokumentere og rapportere i samsvar med lov og 

forskrift og god kommunal revisjonsskikk

• §24-5 Regnskapsrevisjonens innhold
• Årsregnskap avlagt i samsvar med lov og forskrift
• Vurdere om registrering og dokumentasjon er i samsvar med lov og forskrift
• Vurdere om årsberetningen inneholder opplysningene som lov og forskrift 

krever
• Bidra til å forebygge og avdekke misligheter og feil
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§ 24-6 Revisor plikter å påse at
• Økonomisk internkontroll ordnet på betryggende måte
• Vurdere risiko for at årsregnskapet ikke gir riktig 

informasjon som følge av misligheter og feil
• Innhente tilstrekkelig informasjon for å vurdere lov- og 

forskriftsbrudd
• Vurdere risiko for brudd på kommunestyrets premisser 

for bruk av bevilgningene
• Innhente tilstrekkelig informasjon for å vurdere vesentlige 

avvik fra premissene

Kapittel 24 - Revisjon
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§ 24-7 Skriftlige påpekninger fra revisor
• Vesentlige feil i regnskapet
• Vesentlige mangler ved registrering og dokumentasjon
• Vesentlige mangler ved økonomisk internkontroll
• Mangelfull redegjørelse i årsberetningen for vesentlige budsjettavvik
• Enhver mislighet
• Manglende signatur på oppgaver til off.myndighet som revisor skal bekrefte
• Hvorfor revisor sier fra seg revisjonsoppdraget

Årlig skriftlig oppsummering til KU om forhold som ikke er rettet eller fulgt opp

Kapittel 24 - Revisjon
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Kapittel 24 - Revisjon

• §24-9 Forenklet etterlevelseskontroll
• Gjelder økonomiforvaltningen
• Se etter at denne i hovedsak foregår i samsvar med bestemmelser og vedtak
• Baseres på risiko- og vesentlighetsvurdering
• Innhente tilstrekkelig informasjon til å vurdere om det foreligger brudd på 

lover, forskrifter eller vedtak, der bruddet er av vesentlig betydning for 
økonomiforvaltningen

• Skriftlig uttalelse til KU senest 30. juni



Etterlevelsesrevisjon 2020
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Eventuelt  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Grong kommune 03.12.2020 27/20 
 
Saksbehandler Jorunn Sund 
Arkivkode FE - 033, TI - &17 
Arkivsaknr 20/482 - 2 
 
Forslag til vedtak 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
Godkjenning av protokoll 03.12.2020  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Grong kommune 03.12.2020 28/20 
 
Saksbehandler Jorunn Sund 
Arkivkode FE - 033, TI - &17 
Arkivsaknr 20/482 - 1 
 
Forslag til vedtak 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 03.12.2020, godkjennes. 
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