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Meråker kommune Arkiv: 151 

Arkivsaksnr: 2021/833-16 

Saksbehandler:  Rune Frengen 
 

 
 

Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskap 84/21 25.11.2021 

Kommunestyret 89/21 29.11.2021 
 

Timeressurser for forvaltningskontroll/eierskapskontroll - utvidet ramme 
til kontrollutvalget 

Journalposter i sak 
1 X Budsjettrundskriv - Budsjett 2022 og 

økonomiplan 2022-2025 
Elisabeth Johansen m.fl. 

2 S Mål- og strategidokument 2022-2025 - 
Strategiske prioriteringer for budsjett 
2022 og økonomiplanperioden 2022-
2025 

 

3 X Mål og strateginotat SSOK- 2022-2025 Arne Ketil Auran m.fl. 
4 X Mål- og strategidokument 2022 - 2025  
5 I Rundskriv H-2/21 - 

Beregningsforutsetninger for 
pensjonskostnader regnskapsåret 2022 

KOMMUNAL- OG 
MODERNISERINGSDEPARTEMENT
ET 

6 X Særutskrift Mål- og strategidokument 
2022-2025 - Strategiske prioriteringer 
for budsjett 2022 og 
økonomiplanperioden 2022-2025 

 

7 I Rundskriv H-3/21 
Kommuneproposisjonen 2022 og 
revidert nasjonalbudsjett 2021 

KOMMUNAL- OG 
MODERNISERINGSDEPARTEMENT
ET 

8 I Kvalitetssikring av kriteriedata for 
kommunene 2022 

KOMMUNAL- OG 
MODERNISERINGSDEPARTEMENT
ET 

9 I Ettersendelse av kriteriedata for 
inntektssystemet for kommunene for 
2022 

KOMMUNAL- OG 
MODERNISERINGSDEPARTEMENT
ET 

10 I Forslag til budsjett 2022 med 
økonomiplan 2022 - 2025 for 
kontrollutvalget 

KONSEK TRØNDELAG IKS 

11 X Budsjettkommentarer SSOK 2022-2025 Arne Ketil Auran m.fl. 
12 S Budsjett 2022 og økonomiplan for 2022 

- 2025 
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13 X Budsjett 2022 - Menighetsrådet  
14 X Økonomiplan 2022 - 2025 - 

Menighetsrådet 
 

15 I Budsjett og økonomiplan 2022 Utdanningsforbundet i Meråker 
16 S Timeressurser for 

forvaltningskontroll/eierskapskontroll - 
utvidet ramme til kontrollutvalget 

 

  
 
Vedlegg: 
Vedtaksbrev - ressurser til eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon 
Plan eierskapskontroll 2020 - 2024 
Plan forvaltningsrevisjon 2020 - 2024 

  
 

Kommunedirektørens forslag til  

Innstilling:   
 
Budsjettet for kontrollutvalget økes med kr. 100.000,- i 2022 for å gjennomføre 
eierskapskontroll i tråd med kravene i kommunelovens § 23-4. 
 
 

Behandling i Formannskap - 25.11.2021 : 
 

Innstilling i Formannskap - 25.11.2021 : 
 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Behandling i Kommunestyret - 29.11.2021 : 
 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Kommunestyret - 29.11.2021 : 
 
Budsjettet for kontrollutvalget økes med kr. 100.000,- i 2022 for å gjennomføre 
eierskapskontroll i tråd med kravene i kommunelovens § 23-4. 
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Saksopplysninger 
Kontrollutvalget har i sin sak 23/21 av 11.11.2021 bedt om tilførsel av kr. 500.000 i sitt 
budsjett for revisjonskostnader. Bakgrunnen for henvendelsen er at timeforbruket så langt i 
valgperioden på forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll er såpass høyt at det ikke er 
tilgjengelig ressurser i perioden til å utføre de bestillinger kommunestyret tidligere har foretatt 
i sakene 64/20 og 65/20. Kontrollutvalget ber derfor om mere midler til å gjennomføre en 
kombinert eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon av Meråker alpinsenter AS. 
 
Av totalt 1000 timer tilgjengelig er det nå kun igjen ca. 60 timer til rådighet for den resterende 
perioden. Det er særlig forvaltningsrevisjonsprosjektet «Undersøkelse Myra» som har tatt 
mye ressurser. Rapporten ble behandlet av kommunestyret i sak 68/21 hvor rapporten ble tatt 
til orientering. 
 

Vurdering 
Selv om det er første gangen det skjer i Meråker kommune, er det ikke uvanlig at et 
kontrollutvalg ber om mere midler for å få gjennomført bestillinger som kommunestyret har 
vedtatt.  
 
Kontrollutvalget skal føre tilsyn og kontroll med kommunens virksomhet på vegne av 
kommunestyret. Et velfungerende system for kontroll er avgjørende i kommunens arbeid for å 
forebygge og avdekke uetisk atferd og korrupsjon. Gode kontrollrutiner øker sjansen for at 
uetisk atferd og korrupsjon blir oppdaget og virker dermed forbyggende. 
 
I forskrift om kontrollutvalg og revisjon heter det i § 5 at «Kontrollutvalget skal påse at 
kommunestyrets eller fylkestingets vedtak om regnskapsrevisjoner, forvaltningsrevisjoner og 
eierskapskontroller blir fulgt opp og skal rapportere til kommunestyret eller fylkestinget om 
vedtaket er fulgt opp.» 
 
I forbindelse med forvaltningsrevisjonsprosjektet «Undersøkelse Myra» ble den bestilt av 
kontrollutvalget selv og ikke som en bestilling av kommunestyret. Kontrollutvalget er gitt 
fullmakt av kommunestyret til å gjøre endringer i planen, noe som i dette tilfellet påførte et 
timeforbruk som gjør at det ikke er rom for å utføre bestillingen om forvaltningsrevisjon av 
Meråker alpinsenter AS eller en fullstendig eierskapskontroll som kommunestyret har bestilt. 
Kontrollutvalget har valgt å ikke prioritere bort noe forvaltningsrevisjonsprosjekt på bakgrunn 
av sine tidligere prioriteringer, men ber om tilførsel av midler for å gjennomføre opprinnelig 
plan. 
 
Når det gjelder prioriteringen av forvaltningsrevisjon av Meråker alpinsenter AS er 
kommunedirektøren av den oppfatning av at den bestillingen som kommunestyret foretok i 
september 2020 kanskje ikke er like aktuell som den var når planen ble vedtatt. Meråker 
alpinsenter AS og eierskapet der har vært oppe til behandling i flere saker og har ennå ikke 
fått sin konklusjon. Kommunedirektøren anser derfor verdien av å gjennomføre dette 
forvaltningsrevisjonsprosjektet til å ha begrenser verdi slik saken står nå. 
 
Henstillingen fra kontrollutvalget kommer etter at kommunedirektøren har lagt fra sitt forslag 
til budsjett. Dette ønsket var heller ikke en del av kontrollutvalgets forslag til eget budsjett 
som de vedtok i sak 17/21 den 16.09.2021. Dette forslaget er innarbeidet i 
kommunedirektørens budsjettforslag. Det er derfor spesielt utfordrende å finne rom for ønsket 
økt tilførsel av midler etter at budsjettet for 2022 er framlagt. 
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Kommunedirektøren er av den oppfatning at kontrollutvalget skal bli tilført kr. 100.000,- til å 
utføre lovbestemt eierskapskontroll i 2022. Med bakgrunn i kommunens økonomiske stilling 
samt endrede forutsetninger rundt eierskapet i Meråker alpinsenter AS, finner ikke 
kommunedirektøren rom for å øke bevilgningen med de ytterligere 400.000,- kontrollutvalget 
har bedt om. 
 

Konklusjon 
Kommunedirektøren innstiller på at budsjettet for kontrollutvalget økes med kr. 100.000,- i 
2022 for å gjennomføre eierskapskontroll i tråd med kravene i kommunelovens § 23-4. 


