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Referatsaker  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Røyrvik kommune 11.05.2022 06/22 
 
Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen 
Arkivkode FE - 033, TI - &17 
Arkivsaknr 22/99 - 1 
 
Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
Vedlegg 
Revisjonsnotat 2021 
 
 
 
 

1.  
 
 
 



 
 
 
 
 
Røyrvik kommune 
v/kommunedirektøren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revisjonsnotat 2021 
 

Vi vil i revisjonsnotatet ta opp mindre vesentlige forhold som ikke har medført omtale i revisors 
beretning. Det er avlagt en normalberetning datert 6.4.2022. 

 
Forskriftsmessige skjema 
 
De forskriftsmessige skjemaene er utarbeidet. Kommunen har valgt å legge oversikt etter samlet 
budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner etter § 5-9 i note 17. 
I den forbindelse vil vi peke på at den oversikten som gjelder investeringsregnskapet er mangelfull. 
 

Kapitalkonto 

I forbindelse med regnskapsavleggelsen utarbeider økonomisjefen en totalavstemming av 

årsregnskapet. Regnskapstallene lastes inn i et excelark og gir en automatisk avstemming av blant 

annet kapitalkonto. Avstemmingen viser et uvesentlig avvik på kr 14 727. Således ikke noe vi har hatt 

fokus på, men et avvik på kapitalkontoen er et tegn på at regnskapet ikke balanserer debet/kredit. 

 

Anleggsmodul – Avskrivninger 

En avstemming av anleggsmodulen mot bokførte anleggsmidler viste følgende avvik 

Balanseverdi anleggsmidler kr 171 979 368 

Anleggsmodul                      kr 168 956 183 

Avvik                                    kr     3 023 185 

Største avviket gjelder andeler i Stasjonsveien kr 3 022 110 som ikke er lagt inn i anleggsmodulen.  

Resterende avvik ble tatt opp i notatet for 2020 og det ble gitt tilbakemelding på at det skulle 

korrigeres uten at det synes å være gjort. 

Avskrivninger 

I notatet for 2019 ble det stilt spørsmål ved om prosjektene IKT investering 2013 Fiber og 

overføringsledning Småtjønnin ikke burde vært avskrevet. Vi kan ikke se at disse prosjektene er 

avskrevet i 2021 heller. 

 

 

 

Bidrar til forbedring 

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 

Kontaktperson: 

Heidi Galguften 

 
Dato og referanse: 

6.april 2022 

 



Noter  

Kommunen har med alle de forskriftsmessige notene som kreves. Vi har to kommentarer til innholdet i 

notene. Note 17 er nevnt ovenfor. I tillegg vil vi nevne at note 1 endring i arbeidskapital er feil og 

balanserer ikke. 

 

Budsjett 

Vi skal påse at kolonnene for opprinnelig og revidert budsjett i årsregnskapet er i samsvar med 

kommunestyrevedtak. I den forbindelse setter økonomisjefen opp en avstemming som vi kontrollerer 

opp mot budsjettvedtak i kommunestyret. I den forbindelse ble det stilt spørsmål ved tre saker hvor vi 

ikke så sammenhengen med det som var regulert inn og det som sto i vedtakene. 

Det gjelder følgende saker – K.sak 27 -94 og 107/2021. 

Økonomisjefen har i tilbakemelding gitt en forklaring på at reguleringene er korrekte, men at det er 

saksfremleggene som ikke har vært fullstendige. 

 

 

Svar imøteses innen 24.april 2022 

 

 

 

 
 
Heidi Galguften 
Oppdragsansvarlig revisor 
 
 

 
 
 
Kopi: Økonomisjef 
         Kontrollutvalget 



  
Kontrollutvalgets uttalelse til kommunens årsregnskap og 
årsberetning 2021  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Røyrvik kommune 11.05.2022 07/22 
 
Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen 
Arkivkode FE - 216 
Arkivsaknr 21/269 - 5 
 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse om kommunekassens årsregnskap og 
kommunens årsberetning 2021.  

2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet. 
Uttalelsen skal følge kommunens behandling av årsregnskap og årsberetning. 

 
Vedlegg 
Kontrollutvalgets uttalelse om kommunekassens årsregnskap og årsberetning for 2021 
Revisors beretning 2021 
Årsregnskap 2021 
Årsberetning 2021 
 
Saksopplysninger 
Kommunestyret er ansvarlig for å forvalte kommunens økonomi, herunder vedta årsregnskap 
og årsberetning, jf. kommuneloven § 14-2. Årsregnskapet skal vise kommunens inntekter og 
bruk av midlene den har til rådighet. Årsregnskapet må sees i sammenheng med 
kommunens årsberetning. Sammen utgjør disse noen av de viktigste dokumentene 
kommunestyret behandler i løpet av året. 
 
Fristen for å levere årsregnskap og årsberetning er henholdsvis 22.02. og 31.03, jf. 
kommuneloven §14-6 og 14-7. Revisjonsberetningen skal avlegges innen 15.04. 
Kommunestyret må behandle årsregnskap og årsberetning innen 30.06. 
 
Årsregnskapet skal bestå av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap, 
økonomisk oversikt og noteopplysninger. Årsregnskapet skal vise regnskapstall på samme 
detaljnivå som i årsbudsjettet.  
 
 
Kommunekassens årsregnskap  
Kommunekassens årsregnskap er utformet i samsvar med gjeldende lov, forskrift og god 
kommunal regnskapsskikk.  
 
Rammeområdene har et merforbruk på til sammen kr 3,5 mill. Kommunens frie inntekter, 
renteinntekter, renteutgifter, bruk av og avsetninger til fond har et mindreforbruk på kr 1,5 
mill. Regnskapet for 2021 er oppgjort i balanse ved bruk av næringsutviklingsfond med kr. 
1.150.332. 

Det gis en god beskrivelse av kommunens økonomiske stilling i årsrapportens kapitell 2, hvor 
utviklingstrekk er illustrert gjennom bruk av tidsserier. 
 
 
Et utvalg gjengis her: 
 
 



«Driftsresultat 
(i hele tusen) 2018 2019 2020 2021 
Sum driftsinntekter -97 047 -100 458 -99 916 -103 542 
Sum driftsutgifter 95 056 99 413 102 768 101 536 
Brutto driftsresultat -1 991 -1 045 2 852 -2 006 

 

Netto finansutgifter 6 738 4 443 4 921 4 672 
Motpost avskrivninger -3 830 -3 840 -6 123 -6 384 
Netto driftsresultat 917 -442 1 650 -3 718 

Brutto driftsresultat er driftsinntekter minus driftsutgifter og er det beløp kommunen har til 
rådighet 
til dekning av kapitalutgifter og investeringer/avsetninger.  

Netto driftsresultat er lik brutto driftsresultat fratrukket eksterne finanstransaksjoner og er 
det beløp kommunen kan bruke til finansiering av investeringer eller styrking av 
egenkapitalen. Dette viser kommunens økonomiske handlefrihet. 

Netto resultatgrad 
 2018 2019 2020 2021 
Netto resultatgrad i prosent -0,94 0,04 -1,65 3,59 

 
Dette nøkkeltallet viser netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene, dvs. hvor stor del som 
kan brukes til å finansiere investeringer og avsetninger. 
Det tekniske beregningsutvalget for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefalte 
tidligere kommunene å ha et netto driftsresultat som er 1,75 % av brutto driftsinntekter. Nå er 
denne anbefalingen 2%.  
 
Kommunestyret vedtatte finansielle måltall for netto driftsresultat er på minst 1,75%. Det 
målet er oppnådd, men det har ikke ført til at det er blitt avsatt noe til disposisjonsfond som 
vedtatt i revidert budsjett. Det må arbeides mot å oppnå en bærekraftig økonomi over tid 
med tanke på avsetning til disposisjonsfond.» 
 
Og, 
 

«Antall innbyggere pr 31.12 482 461 459 439 
Brutto gjeld pr innbygger i 
kroner 

241 068 242 860 224 040 222 398 

Brutto gjeld i % av 
driftsinntekter 

119,73 111,35 102,92 94,29 

Netto gjeld i % av 
driftsinntekter 

114,13 106,23 101,23 93,33 

Netto gjeld pr innbygger i 
kroner 

229792 231 490 220 350 220 136 

 

*)Netto lånegjeld er beregnet som lånegjeld minus utlån og ubrukte lånemidler. Det er denne 
definisjonen som benyttes i KOSTRA-tallene fra SSB. 

Kommunestyret har vedtatt at netto gjeldsgrad skal være mindre enn 115% av netto 
driftsinntekt. For 2021 er netto gjeldsgrad 93,33% og måltallet er dermed innfridd. 

Fond 



Tabellen viser utviklingen i fondsmidlene. 

(i hele tusen) 2018 2019 2020 2021 
Disposisjonsfond -3 129 -670 0 0 
Bundne fond -12 152 -14 808 -10 136 -15 585 
Ubundne/bundne 
investeringsfond 

-685 -4 505 -1 059 -4 724 

SUM FOND -15 966 -19 983 -11 195 -20 309 
 

Utviklingen på fondene er positive. For 2021 er det en fondsøkning på 9,114 mill kroner 

Måltallet som kommunestyret har vedtatt om avsetning til disposisjonsfond er minst 7,5% av 
driftsinntektene og ikke øremerkede disposisjonsfond bør sammen med udisponert 
driftsresultater utgjøre minst kr 15 mill. 7,5% av driftsinntektene utgjør kr 7,7 mill. 
Disposisjonsfondet pr 31.12 sammen med udisponert driftsresultat utgjør kr 0,-, som betyr at 
kommunen ikke har oppnådd dette måltallet. 

Likviditetsanalyse 
(i hele tusen) 2018 2019 2020 2021 
Omløpsmidler 35 564 36 600 24 504 32 328 
Fratrukket kortsiktig gjeld -15 730 -11 980 -11 780 -11 700 
ARBIEDSKAPITAL 19 834 24 619 12 742 20 628 

 

(prosent) 2018 2019 2020 2021 
Likviditetsgrad 1 2,26 3,05 2,08 2,76 
Likviditetsgrad 2 1,92 2,72 1,62 2,10 
Arbeidskapital i % av 
driftsinntekt 

20,44 24,50 12,75 19,92 

 

Nøkkeltall for likviditet er forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld. 
Likviditetsgrad 1 = omløpsmidler/kortsiktig gjeld som bør være større enn 2 
Likviditetsgrad 2 = mest likvide omløpsmiddel/kortsiktig gjeld som bør være større enn 1 
 

Likviditetsgraden varierer veldig i fireårsperioden. Ihht nøkkeltallene er likviditetsgraden 
tilfredsstillende.  

Det siste finansielle måltallet Kommunestyret har vedtatt er arbeidskapital. Arbeidskapitalen 
skal være minst 22% av driftsinntektene. For 2021 er dette måltallet ikke innfridd.» 

Det vises for øvrig til årsregnskapet og årsberetningen for ytterligere informasjon om 
kommunens økonomiske stilling. 
 
 
Noter til regnskapet 
Noter er opplysninger som gis som en del av årsregnskapet. Notene skal bidra til å øke 
forståelsen av regnskapet, og skal ha en klar henvisning til postene i regnskapet som 
kommenteres. 
 
Konsolidert årsregnskap   
Kommunen skal også levere et konsolidert regnskap ifølge kommuneloven. Kommunen har 



ingen særregnskap som skal konsolideres, slik at kommunekassens årsregnskap oppfyller 
lovkravene. 
 
Kommunens årsberetning  
Kommuner skal utarbeide en årsberetning for kommunens samlede virksomhet. 
Årsberetningen er avlagt innen fristen og inneholder opplysninger om regnskapet og 
redegjørelser som loven krever. 
 
Rådmannen skal minst to ganger i året rapportere til kommunestyret om forvaltningen av 
finansielle midler og gjeld. I tillegg skal rådmannen etter årets utgang legge fram en rapport 
som viser utviklingen gjennom året og status ved utgangen av året. Dette gjøres ofte 
sammen med eller i årsberetningen. 
 
Kommunens årsmelding  
Kontrollutvalget har ikke plikt til å uttale seg om kommunens årsmelding. Årsmeldingen gir 
utfyllende opplysninger om de enkelte områdene i kommunen. Den lovpålagte 
årsberetningen inngår som en del av denne.  
 
Andre kommentarer  
De grunnleggende kravene til økonomiforvaltningen skal bidra til at den økonomiske 
handleevnen blir ivaretatt over tid, at planene er realistiske, at finans- og gjeldsforvaltningen 
ikke innebærer vesentlig risiko og at betalingsforpliktelsene kan innfris ved forfall.  
 
Revisjonsberetning  
Kommunekassens årsregnskap og årsberetning er revidert av Revisjon Midt-Norge SA.  
 
Revisjonsberetningen er datert den 06.04.2022. Revisjonsberetningen er avgitt som ren ren 
beretning (uten merknader eller forbehold) 
 
Nummererte brev 
Ifølge kommuneloven § 24-7 plikter revisor å påpeke en del nærmere angitte forhold i 
nummerert brev. Dette gjelder vesentlige forhold, som for eksempel forhold som kan 
medføre feilinformasjon i årsregnskapet eller mangler i rutiner for økonomisk intern kontroll. 
Kontrollutvalget plikter å påse at eventuelle nummerte brev fra revisor blir tilfredsstillende 
fulgt opp.  
 
Kontrollutvalget har ikke nummererte brev fra revisor for 2021.  
 
Kontrollutvalgets uttalelse  
Kommuneloven og kontrollutvalgs- og revisjonsforskriften sier at kontrollutvalget skal avgi 
uttalelse til kommunestyret, med kopi til formannskapet før de avgir innstilling om 
årsregnskap og årsberetning.  
 
Utkast til kontrollutvalgets uttalelse er vedlagt. 
 
Vurdering 
Kontrollutvalget skal uttale seg om årsregnskapet er revidert på betryggende måte, utført i 
samsvar med lov, forskrift og god (kommunal) revisjonsskikk samt kontrollutvalgets 
eventuelle instrukser og avtaler med revisor. Uttalelsen skal også omfatte årsberetningen, 
om den omtaler forhold loven krever. 
 
Kommunens årsregnskap og årsberetning er revidert av Revisjon Midt-Norge SA, og avgitt 
ikke innen fristen. Oppdragsansvarlig revisor tilfredsstiller de kravene som er stilt i lov og 
forskrift. 
 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å gi en uttalelse i samsvar med vedlagt forslag. 
Kontrollutvalget har likevel anledning til å gi kommentarer til årsregnskap og årsberetning. 



 
 
 



 
Til 
Kommunestyret 
 
 
 
Kontrollutvalgets uttalelse om kommunekassens årsregnskap og årsberetning for 2021 
 
Kontrollutvalget har i møte 11.05.22, under sak 7/22, behandlet kommunekassens 
årsregnskap og årsberetning for 2021. 
 
Grunnlaget for behandlingen har vært avlagt årsregnskap, kommunedirektørens årsberetning 
datert 29.03.21 og revisors revisjonsberetning datert 06.04.21.  
 
Årsregnskapet viser et netto driftsresultat på kr 3 718 273. 
 
I forbindelse med gjennomgangen har kontrollutvalget fått muntlig orientering fra 
kommunedirektøren. Kontrollutvalget har også fått orientering fra oppdragsansvarlig 
regnskapsrevisor. Kontrollutvalget har fått alle opplysninger og dokumenter som de har bedt 
om. 
 
Kontrollutvalget mener at årsregnskap med tilhørende spesifikasjoner og noter tilfredsstiller 
brukernes informasjonsbehov. Etter kontrollutvalgets vurdering er regnskapet ført i samsvar 
med gjeldende lover og regler. 
 
Kontrollutvalget mener at årsberetningen tilfredsstiller lovens krav. 
 
Kontrollutvalget har ingen merknader til årsregnskap og årsberetning for 2021.  
 
 
Røyrvik 11.05.22 
 
 
Kontrollutvalget 
 
 
 
Kopi: Formannskapet  



 
 
 
 
 
Til kommunestyret i Røyrvik kommune 
 
 
 
 
 
 
 

Uavhengig revisors beretning 
 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

 
Konklusjon 
Vi har revidert Røyrvik kommunes årsregnskap som viser et netto driftsresultat på kr 3 718 273. 
Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2021, bevilgningsoversikter drift og investering, 
økonomisk oversikt drift og oversikt over samlet budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner, for 
regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av 
viktige regnskapsprinsipper. 
 
Etter vår mening  

• oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og  

• gir årsregnskapet en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til kommunekassen per 
31. desember 2021, og av resultatet for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med 
kommunelovens regler og god kommunal regnskapsskikk i Norge.  

 
Grunnlag for konklusjonen 
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, 
herunder de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre 
oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved 
revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av kommunen slik det kreves i lov og forskrift, og har 
overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er 
innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 
 
Årsberetningen og annen øvrig informasjon 
Kommunedirektøren er ansvarlig for informasjonen i årsberetningen og den øvrige informasjonen som 
er publisert sammen med årsregnskapet. Årsberetning er pliktige opplysninger i årsberetning etter 
kommuneloven § 14-7, og øvrig informasjon er all annen informasjon i samme dokument eller annen 
årsrapport som følger årsberetning og årsregnskap. Vår konklusjon om årsregnskapet ovenfor dekker 
verken informasjonen i årsberetningen eller annen øvrig informasjon. 
 
I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese årsberetningen og annen 
øvrig informasjon. Formålet er å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom 
årsberetningen, annen øvrig informasjon og årsregnskapet og den kunnskap vi har opparbeidet oss 
under revisjonen av årsregnskapet, eller hvorvidt informasjon i årsberetningen og annen øvrig 
informasjon ellers fremstår som vesentlig feil. Vi har plikt til å rapportere dersom årsberetningen eller 
annen øvrig informasjon fremstår som vesentlig feil. Vi uttaler oss om årsberetning mottatt 30.03.2022 
og har ingenting å rapportere i så henseende.  
 
Basert på kunnskapen vi har opparbeidet oss i revisjonen, mener vi at årsberetningen 

• inneholder de opplysninger som skal gis i henhold til gjeldende lovkrav og 

• at opplysningene om økonomi i årsberetningen stemmer overens med årsregnskapet. 
 
Vi henviser for øvrig til avsnittet «Uttalelse om redegjørelse for vesentlige budsjettavvik» under 
uttalelse om øvrige lovmessige krav. 

Bidrar til forbedring 

Revisjon Midt-Norge SA 
Brugata 2 
7715 Steinkjer  

 
Org nr:  919 902 310 mva 
Bank:   4270 18 38658 

M post@revisjonmidtnorge.no  

T   +47 907 30 300 



 
Kommunedirektørens ansvar for årsregnskapet 
Kommunedirektøren er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir en dekkende 
fremstilling i samsvar med kommunelovens bestemmelser og god kommunal regnskapsskikk i Norge. 
Kommunedirektøren er også ansvarlig for slik intern kontroll som vedkommende finner nødvendig for 
å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av 
misligheter eller utilsiktede feil. 
 
Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 
Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke 
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en 
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, 
men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk 
i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon 
kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig 
dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som 
brukerne foretar basert på årsregnskapet. 
 
For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til: 
www.nkrf.no/revisjonsberetninger – revisjonsberetning nr. 1 
 

Uttalelse om øvrige lovmessige krav 
 
Konklusjon om registrering og dokumentasjon 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet 
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell 
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering 
og dokumentasjon av kommunens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i 
Norge. 
 
Uttalelse om redegjørelse for vesentlige budsjettavvik 
Vi har utført et attestasjonsoppdrag som skal gi moderat sikkerhet, i forbindelse med Røyrvik kommunes 
redegjørelse for vesentlige budsjettavvik, enten det skyldes beløpsmessige avvik eller avvik fra 
kommunestyrets premisser for bruken av bevilgningene. 
 
Konklusjon 
Basert på de utførte handlingene og innhentet bevis er vi ikke blitt kjent med forhold som gir grunn til å 
tro at årsberetningen ikke gir dekkende opplysninger om budsjettavvik 
 
Se www.nkrf.no/revisjonsberetninger – revisjonsberetning nr. 1 
 
 
 
 
Namsos den 6.april 2022 
 
 
 
Heidi Galguften 
Oppdragsansvarlig revisor 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kopi: 
Kontrollutvalget 
Formannskapet 
Kommunedirektøren 

http://www.nkrf.no/revisjonsberetninger
http://www.nkrf.no/revisjonsberetninger










































































































































































































































































  
Oppfølging av kommunestyrets vedtak knyttet til interpellasjon 
11/2021 i møte den 14.12.2021  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Røyrvik kommune 11.05.2022 08/22 
 
Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen 
Arkivkode FE - 033 
Arkivsaknr 22/27 - 2 
 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget viser til kommunestyrets vedtak knyttet til interpellasjon 11/21 og 
ber revisor vurdere verdifastsettelsene i avviklingsbalansen, og da særlig 
verdifastsettelsen av Joma Eiendom AS. Samt i den forbindelse estimere 
kommunens eventuelle tap mht. dette selskapets eiendommer. 

2. Kontrollutvalget ber også revisor, så langt det lar seg gjøre, avklare hvorvidt de 
formelle krav i forbindelse med avviklingen av Joma Næringspark AS er fulgt. 

 
Vedlegg 
Avviklingsbalanse for Joma Næringspark AS 
Saksprotokoll kommunestyrets sak 11/21, møte 14.12.2021 
 
Saksopplysninger 
Ved behandling av interpellasjon 11/2021 i møte den 14.12.21 fattet kommunestyret slikt 
vedtak: 
 

«Kommunestyret ber kontrollutvaldet og revisjon etterøykja salet av næringsbygg i 
sentrum til private interessentar.  
 
Herunder prisfastsetjing, fullmakter til Joma Eiendom AS, samt kommunens 
medvirkning og eventuelle økonomiske tap.» 

 
Innsynsrett i selskapet fra kommunen og dens kontrollutvalg har vært oppe til debatt tidligere. 
 
Aksjeloven §16-6. Avviklingsbalanse mv. fastsetter imidlertid at: 
 

1. "Styret skal lage en oversikt over selskapets eiendeler, rettigheter og 
forpliktelser, og gjøre opp en balanse med henblikk på avviklingen. 

2. Oversikten og balansen skal revideres. Dette gjelder likevel ikke for selskap som 
har registrert beslutning i Foretaksregisteret om å unnlate revisjon etter § 7-6. 

3. Oversikten og balansen skal legges ut på selskapets kontor til ettersyn for 
aksjeeierne. Skal oversikten og balansen revideres etter annet ledd, skal disse 
legges ut i revidert stand. Det samme gjelder dersom oversikten og balansen er 
revidert. 

4. Kopi av balansen skal sendes til alle aksjeeiere med kjent adresse. Det samme 
gjelder revisors erklæring dersom balansen skal revideres etter annet ledd eller 
den er revidert." 

 
En ba derfor i første omgang kommunen om en kopi av avviklingsbalansen, se vedlegg. 
 
Kort tid etter fikk en telefonisk henvendelse fra styrets leder, hvor det ble opplyst 
avviklingsbalansen ville bli oversendt så snart den var blitt ferdigstilt. Slik en oppfattet styrets 
leder videre ville selskapet gjøre sitt slik at Røyrvik kommune får svar på sitt spørsmål. 



 
 
Vurdering 
Slik vi forstår kommunestyrets bestilling til kontrollutvalget er det verdifastsettelsene i 
avviklingsbalansen, og da særlig verdifastsettelsen av Joma Eiendom AS, som står i fokus 
for kommunestyrets interesse. Og, så langt det lar seg gjøre avklare hvorvidt de formelle 
krav i forbindelse med avviklingen av Joma Næringspark AS er fulgt. 
 
 



Fra: Sten Erling Jønsson
Til: Paul Ivar Stenstuen
Kopi: Sissel Anita Ditløv; Hans Oskar Devik; lars.krukhaug@gmail.com
Emne: VS: Avviklingsbalanse for Joma Næringspark AS
Dato: 9. mars 2022 14:11:01
Vedlegg: image001.png

image002.png

Hei
 
Etter oppdrag har jeg fått i oppgave å svare ut denne henvendelsen i første runde.
 
Kilden til den etterspurte informasjonen vil være Joma Næringspark AS. Dette selskapet, ved styret
vil vurdere eventuelle henvendelser og levere ut de dokumenter de finner å kunne offentliggjøre.
 
Røyrvik kommune er aksjeeier og har gjennom denne rollen rett å foreslå personer inn i selskapets
styre. Etter generalforsamlingens valg har disse styremedlemmer å følge selskapets vedtekter,
andre styringsdokumenter, og de bestemmelser som før øvrig regulerer aksjeselskapets
virksomhet, herunder egne internt fastsatte informasjonsrutiner.
 
Kommunen har derfor ikke rett til eller mulighet til å innhente informasjon fra heller dette
selskapet, på annen måte enn gjennom via offentlige kilder og når selskapet selv  for eksempel
velger å gi informasjon til sine aksjonærer. Dette fravær av særskilte informasjonsrettigheter
gjelder også i forhold til de styremedlemmer kommunen selv har foreslått.
 
 
Med vennlig hilsen
 
Sten Jønsson / konsulent
 
 
 
 
 
 
 

Fra: Sissel Anita Ditløv <Sissel.Anita.Ditlov@royrvik.kommune.no> 
Sendt: onsdag 9. mars 2022 13:34
Til: Sten Erling Jønsson <Sten.Erling.Jonsson@royrvik.kommune.no>
Emne: VS: Avviklingsbalanse for Joma Næringspark AS
 
Hei
Kan du svare ut dette
 
Sissel Anita Ditløv Hanssen
Våarhkoen åvtehke /Arkivleder / Tjaelije /Sekretær
 
 
Tlf: 948 29 041
e-post: sissel.anita.ditlov@royrvik.kommune.no
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mailto:sissel.anita.ditlov@royrvik.kommune.no




 

Fra: Paul Ivar Stenstuen <paul.ivar.stenstuen@konsek.no> 
Sendt: onsdag 9. mars 2022 12:18
Til: Sissel Anita Ditløv <Sissel.Anita.Ditlov@royrvik.kommune.no>
Kopi: Hans Oskar Devik <Hans.Oskar.Devik@royrvik.kommune.no>; lars.krukhaug@gmail.com
Emne: Avviklingsbalanse for Joma Næringspark AS
 
Hei!
 
Kan du/dere være vennlig å sende meg kopi av avviklingsbalansen for Joma Næringspark AS?
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Kommunestyrets behandling av interpellasjon 11/2021 i møte den 14.12.2021: 

Ordførerens svar: 

Interpellasjon fra Inge Staldvik: 

Mange innbyggjarar er lite kjent med korleis stoda er med avviklinga av Joma Næringspark 

AS, og eitt tema i denne samanheng er Joma Eiendom AS. Som kjent eig Joma Næringspark ca 

72 prosent av Joma Eiendom. 

Kommunestyret vedtok for lenge sidan at Joma Næringspark skulle avviklast. Eg vil be 

ordføraren gjera greie for korleis saka står i dag, og kva for tidsplan styret for næringsparken 

arbeider etter. Korleis blir situasjonen for Joma Eiendom etter avviklinga av Joma 

Næringspark? Blir også dette selskapet avvikla? 

Det ryktast at Joma Eiendom har selt næringsbygga i sentrum. Er det korrekt at begge 

næringsbygga er avhenda? Til kven? Kva er i så fall prisen? Har kommunestyret som ansvarleg 

majoritetseigar vedtatt å gje styret i Joma Eiendom fullmakt til å avhenda 

eigedom/realkapital? 

Og vidare: Kor store økonomiske tap har Joma Eiendom pådratt seg ved desse sala? Og kor 

store kostnader har Røyrvik kommune hatt i samband med etablering, bygging og sal av 

næringsbygga? Eg legg til grunn at alle kostnader, også eventuell kommunal annonsering, 

leige osb blir rekna inn i den totale kostnaden. 

Svar fra Ordfører 

Mitt svar til interpellanten er delt inn i en 1.del gjeldende rekkevidden av kommunens myndighet i 

forhold til Joma Næringspark AS.  

Andre del gjelder kommunen sin eventuelle styrings- og informasjons- /rett i dette selskap når det 

gjelder drift og dets forskjellige disposisjoner. Interpellasjonen er derfor oversendt til styret i Joma 

Næringspark AS med anmodning om å gi den informasjon som dette styret vurderer å være forsvarlig. 

Røyrvik kommune sin rolle 

Røyrvik kommunestyre vedtok i møte 17.12.2019, sak 99/19 å gå inn for styrt avvikling av Joma 

Næringspark AS. Saken har etter dette vært til behandling ved flere møter og sist 07.09.2021, sak 

81/21. 

De enkelte aksjonærer i Joma Næringspark AS har ingen særskilt styringsrett i denne prosessen ut 

over det som følger av de gitte styringsdokumenter. Dette gjelder også for eieren Røyrvik kommune.  



Kommunens eierstyring kommer til uttrykk gjennom kommunens generelle eierskapspolitikk 

beskrevet i den nylig vedtatte eierskapsmeldingen, herunder eierstrategi og formål for de enkelte 

virksomheter.  

De enkelte virksomheter/selskaper styres i tillegg av vedtektene, selskapsavtaler, aksjonæravtaler og 

eventuelle instrukser. 

Alle enkeltvedtak i kommunestyret på vegne av eieren Røyrvik kommune er nødt til å bli vurdert av 

Joma Næringspark AS sitt styre, eventuelt lagt fram for generalforsamlingen for at vedtaket skal være 

bindende for dette styret. Dette gjelder alle spørsmål rundt styringen av JNP AS som kommer i tillegg 

til styringsdokumentene referert over.  

Joma Næringspark AS sitt arbeid med avviklingen 

I denne delen vises til egen redegjørelse fra styret i Joma Næringspark AS v/ styrets leder, se vedlegg. 

Til aksjonærene i Joma Næringspark AS 

Statusrapport gjeldende avviklingen av Joma Næringspark AS 

Avviklingen ble vedtatt av generalforsamlingen 

Ved generalforsamlingen i JNP AS, som ble avholdt juni 2021, gjorde selskapet sitt formelle vedtak 

om avvikling i tråd med det tidligere vedtak i kommunestyret. 

Selskapet sitt styre har fra dette tidspunkt hatt iverksettelse av avviklingen som hovedoppgave. 

Reglene i aksjeloven kap. 16 gjeldende Oppløsning og avvikling er fulgt i denne sammenhengen. 

Aksjelovens regler innebærer at styret i Joma Næringspark AS er de som er ansvarlige for å iverksette 

generalforsamlingens vedtak om avvikling av selskapet. I dette inngår 

 å lage en oversikt over selskapets eiendeler, rettigheter og forpliktelser, 

 å sørge for at selskapets forpliktelser dekkes 

  å omgjøre selskapets eiendeler i penger så langt dette er nødvendig 

 å foreta eventuell utdeling til aksjeeierne 

I tillegg til de lovpålagte oppgaver vist til over har Røyrvik kommunestyre sitt vedtak i sak 81/21 blitt 

tatt inn av styret som retningsgivende for avviklingen. Dette sier: Kommunestyret delegerer til 

avviklingsstyret å finne løsninger, som er til Røyrvik sine interesser, på eierinteressene JNP har i 

samarbeidsselskapene Vaegkie, Naturdata og Joma Eiendom. 

Etter oppdrag fra styret i JNP AS har styrets leder avholdt et møte med aksjonærene i selskapet. 

Tema var å få bli enige om hvordan avviklingsarbeidet gjennomføres. På dette møte deltok 

regnskapsføreren. 



Styret sitt arbeid med avviklingen 

Her skal refereres to områder – rydding og sikring av Joma Industriområde og avvikling av selskapet. 

Styret har både før og etter generalforsamlingens vedtak om avvikling arbeidet med å rydde og sikre 

Joma Industriområde. Dette fordi disse tiltak oppfattes å være i henhold til de forpliktelser selskapet 

kan hevdes å ha. 

• Det elektriske anlegg er kontrollert og utbedret der dette har vært nødvendig 

• Uteområdet er ryddet fra utstyr, maskiner og kjøretøy. Disse er enten hentet av eierne eller delt 

opp i mindre deler og sendt til gjenvinning. 

• Det gamle overbygget over råmalmsiloen er fjernet og erstattet med et sikkert lokk. 

Når det gjelder avvikling / avhending / realisering av selskapet eiendeler har dette vært et 

omfattende arbeid. Et utgangspunkt for styrets arbeid har vært at eierne ønsker å komme til et 

punktum både når det gjelder forpliktelser og ansvar i Joma Næringspark AS. 

Styret har også erfart et ønske om å gjennomføre raskest mulig avviklingsprosess, likevel fult 

forsvarlig og økonomisk riktig. Dette innebærer særlig å være åpen for alle forslag og finne 

akseptable løsninger når det gjelder følgende eiendeler: 

• Gjenværende bygg relatert til gruvedrift i Joma 

• Verkstedbygget i Joma 

• Joma Eiendom AS, herunder Næringsbygg i sentrum 

• Naturdata AS 

• Vaegkie AS 

Åpenheten nevnt over er nødvendig, for i denne avviklingen er det på ingen måte noen selvfølge at 

avviklingsstyret sine beste ambisjoner er mulige å oppnå. Vi må være realistiske både når det gjelder 

muligheten å realisere de enkelte eiendelene og de priser som er mulige å oppnå. I hver situasjon er 

det to parter som skal bli enige. 

Gjenværende bygg relatert til gruvedrift i Joma 

o Her inngår det tidligere kontorbygget, oppredningsverket og råmalmsiloen. Joma Gruver AS har 

signalisert et ønske om å overta disse bygg ved eventuell oppstart av gruvedriften 

Verkstedbygget i Joma 

  Dette er i første runde leiet ut og leietakerne har signalisert et ønske om kjøp av bygget 

lengere fram. 

Joma Eiendom AS 

 Her er hele selskapet solgt, Med bygg og tilhørende låneforpliktelser. Her ble ulike 

muligheter vurdert, men styret var klar på at beste løsning for dette salget var at kjøperne, 



som hadde vist interesse, var lokalt og har kontor/leieforhold i begge byggene. Med dette 

mener styret at en er sikret god drift fremover. 

  Som nevnt over så følger det med store heftelser, ca. 3.5 mill. + stort vedlikeholdsetterslep, 

med salget av JE som ingen av JE`s aksjonærer ønsket å ta over. 

  Kjøpesummen ble satt til kr. 1. 

 Styret har hatt fortløpende kontakt med NTE under denne diskusjonen. De var enige i 

konklusjonen/vedtaket 

 Styret vurderte prisen og betingelsene for salget for å være akseptable, i tråd med 

kommunestyrets vedtak og i nivå med det som er mulig å oppnå i denne sammenheng. 

Naturdata AS 

  Det arbeides videre med denne realiseringen, uten at det er ønskelig å gå inn på ytterligere 

detaljer. 

Vaegkie AS 

 Det arbeides videre med denne realiseringen, uten at det er ønskelig å gå inn på ytterligere 

detaljer. 

Alle de nevnte tiltak over påfører styret et noe omfattende tidsbruk. For å spare på ressursene har vi 

mest mulig unngått å benytte oss av administrative ressurser og innleie av ekstern eksperthjelp. 

Vi er likevel et godt stykke på vei å fullføre vårt oppdrag 

Alt i alt vurderer derfor styret at avviklingen har blitt gjennomført i henhold til lovverket og eiernes 

intensjoner. 

Hvis ønskelig kan undertegnet gjerne besøke kommunestyret og svare på eventuelle spørsmål. 

For styret i Joma Næringspark AS 

Med hilsen 

Ola Peder Tyldum / styrets leder 

  

Forslag til vedtak fra Inge Staldvik til Interpellasjon 

Kommunestyret ber kontrollutvaldet og revisjon etterøykja salet av næringsbygg i sentrum til private 

interessentar. 



Herunder prisfastsetjing, fullmakter til Joma Eiendom AS, samt kommunens medvirkning og 

eventuelle økonomiske tap 

  

Forslag fra Inge Staldvik  enstemmig vedtatt. 

  

  

  

  

  



  
Kontrollutvalgets årsmelding for 2021  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Røyrvik kommune 11.05.2022 09/22 
 
Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen 
Arkivkode FE - 033, TI - &14 
Arkivsaknr 20/76 - 5 
 
Forslag til vedtak 
 

1. Det fremlagte forslag til ”Kontrollutvalgets årsmelding for 2021” vedtas som 
kontrollutvalgets årsmelding for 2021. 

2. Årsmeldingen oversendes kommunestyret. 

 
Forslag til innstilling til kommunestyret  
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2021 til orientering. 
 
Vedlegg 
Årsmelding 2021 
 
Saksopplysninger 
Ifølge kommunelovens § 22-1 har kommunestyret det øverste ansvar for å kontrollere 
kommunens virksomhet. Til å forestå den løpende kontroll på sine vegne, velger 
kommunestyret et kontrollutvalg, jfr. kommuneloven § 23-1.  
 
Kontrollutvalget har hatt den praksis at forhold som kontrollinstansen avdekker, løses på 
lavest mulig nivå, og bare unntaksvis resulterer i rapporter til kommunestyret. 
Kontrollutvalgets årlige rapport vil derfor være en oppsummering av utvalgets arbeid i løpet 
av året og er således viktig informasjon til kommunestyret om den kontroll utvalget utøver på 
kommunestyrets vegne. Møteinnkallinger og møteprotokoller sendes ordfører og 
kommunedirektøren. Dette fungerer som en fortløpende informasjon til kommunen og det 
politiske miljøet. Ordfører har møte- og talerett i kontrollutvalgets møter.  
 
Ut fra tidligere praksis er det også for 2021 utarbeidet en årsmelding til kommunestyret der 
det er redegjort for sentrale deler av kontrollutvalgets virksomhet og aktivitet i 2021.  
 
Vurdering  
Årsmeldingen anbefales oversendt kommunestyret med forslag om at kommunestyret tar 
kontrollutvalgets årsmelding 2021 til orientering. 
 
 



  

Kontrollutvalgets 
årsmelding 2021 

 
Røyrvik kommune 
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1. Om kontrollutvalget, mandat og sammensetning 
Alle kommuner skal ha et kontrollutvalg valgt av kommunestyret 1.Kontrollutvalget er 
kommunestyrets kontrollorgan, og skal føre løpende kontroll med den kommunale 
forvaltning.  
 
1.1 Kontrollutvalgets sammensetning i 2021 

Medlemmer Varamedlemmer  
 

Lars Arne Krukhaug 
Rune Skåren 
Roger Hanssen 
Helen Jønsson 
Marianne Ornæs 

 Linda V. Forbergskog 
Per Johan Rørvik 
Marianne Krutå 
Arnt Mickelsen 

 

    
    

 
Kommunestyrets representant i kontrollutvalget er Rune Skåren.  
 
Kontrollutvalget størrelse og representasjon i kommunestyret er i henhold til kravene i 
kommuneloven. Kravene i kommuneloven til jevn fordeling mellom kjønnene er i varetatt. 

1.2 Reglement for kontrollutvalget 
Kommunestyret har ikke vedtatt reglement for kontrollutvalget.  
 

1.3 Rammer for utvalgets arbeid 
Kontrollutvalgets hovedoppgave er å føre kontroll med den kommunale forvaltningen på 
vegne av kommunestyret og påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning.  
 
Kontrollutvalget skal ifølge kommuneloven sørge for at følgende oppgaver blir utført: 
• Regnskapsrevisjon – påse at kommunens regnskaper revideres på en betryggende 

måte, avgi uttalelse om årsregnskapet og påse at revisors påpekninger til årsregnskapet 
blir fulgt opp.  

• Forvaltningsrevisjon – utarbeide plan for forvaltningsrevisjon, basert på risiko og 
vesentlighetsvurdering, følge og rapportere resultatet til kommunestyret. 

• Eierskapskontroll – utarbeide plan for eierskapskontroll og føre kontroll med forvaltningen 
av kommunens interesser i selskaper, og rapportere resultatet til kommunestyret.  

• Vedtak – Påse at vedtak som kommunestyret treffer ved behandlingen av 
revisjonsrapporter blir fulgt opp 

• Valg av revisjonsordning – kontrollutvalget avgir innstilling om valg av revisjonsordning til 
kommunestyret og eventuelt innstiller på valg av revisor.  

• Budsjett – utarbeide forslag til budsjett for kontrollarbeidet i kommunen. 
 
Innenfor disse rammene skal kontrollutvalget utføre kontrollarbeidet på vegne av 
kommunestyret, for å bidra til god tjenestekvalitet, effektiv ressursutnyttelse og å sikre at 
politiske vedtak blir fulgt opp. 
 
I tillegg kan kontrollutvalget på eget initiativ, ta opp forhold som kan oppfattes som uønskede 
eller i strid med mål om en effektiv og forsvarlig forvaltning av kommunens ressurser.  

 
1 Jf. kommuneloven § 23.1 

https://www.konsek.no/wp-content/uploads/2018/01/Reglement-for-kontrollutvalget.pdf


 
Kommunestyret kan be kontrollutvalget utføre konkrete kontrolloppgaver på sine vegne. 
Dette har kommunestyret gjort i 2021, jf. interpellasjon 11/2021 i møte den 14.12.2021. 
 
1.4 Kontrollutvalgets ressurser 
 
1.4.1 Sekretariat  
Kontrollutvalget har sekretariatsbistand fra Konsek Trøndelag IKS, der kommunene er en av 
deltagerne/eierne sammen med 32 andre kommuner og fylkeskommunen. 
 
Sekretariatet utreder saker, bistår kontrollutvalget i praktisk tilrettelegging og oppfølging av 
møter, utarbeider forslag til plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll, samt følger opp 
vedtak.  
 
I det løpende arbeidet er sekretariatet bindeledd mellom kontrollutvalget og revisjonsselskap, 
og utfører oppgaver på vegne av kontrollutvalget. 
 
1.4.2 Revisjon  
Kommunen er medeier i Revisjon Midt-Norge SA. Kommunen har avtale om levering av 
samtlige revisjonstjenester der. 
 
1.4.3 Økonomi  
For å kunne utføre sin lovpålagte kontrollfunksjon på en god måte er det viktig at 
kontrollutvalget er gitt tilstrekkelig med resurser.  
 
Kontrollutvalget utarbeider årlig forslag til budsjett for kontroll og revisjon. Dette skal følge 
innstillingen til årsbudsjett til kommunestyret. 
 
Regnskap 2021 for kontrollutvalget følger i vedlegg. 
 

2. Lovpålagte oppgaver 
 
2.1 Regnskapsrevisjon 
Kontrollutvalget behandler saker om regnskapsrevisjon på flere møter gjennom året. Det er 
etablert rutiner for orienteringer fra oppdragsansvarlig regnskapsrevisor i forbindelse med 
avleggelse av revisjonsberetning, samt informasjon om planlegging og status for finansiell 
revisjon og eventuelle områder det arbeides spesielt med.  

Kontrollutvalget skal uttale seg om kommunens årsregnskap. Kontrollutvalgets uttalelse er 
lagt fram for formannskapet og inngikk som beslutningsgrunnlag ved kommunestyrets 
behandling av regnskapet for 2020.  

2.2 Forvaltningsrevisjon 
Kontrollutvalget skal utrede behovet for, planlegge og bestille forvaltningsrevisjoner i 
kommunen og resultatene fra arbeidet skal rapporteres til kommunestyret.  
 
Det er ikke gjennomført forvaltningsrevisjon i 2021. 
 
2.3 Eierskapskontroll 
Kontrollutvalget skal kontrollere at selskapene som kommunen er eier i blir drevet i tråd med 
politiske vedtak og lovverket. Utvalget skal også føre kontroll med at formålet med eierskapet 
blir ivaretatt og at eierstyringen er god. 



 
Det er ikke foretatt eierskapskontroll i 2021. 
 

2.4 Påse-ansvar overfor revisor 
Kontrollutvalget skal påse at de formelle kravene til revisor blir overholdt, for eksempel krav 
til utdanning, vandel, uavhengighet og objektivitet. Disse forholdene hviler det et ansvar på 
revisor å dokumentere, og det er etablert rutiner for at dette skjer.  
 
For å følge opp ansvaret slik det går fram av krav i forskriftene, har kontrollutvalget lagt vekt 
på en god dialog med revisor og løpende informasjon om det løpende revisjonsarbeidet. For 
regnskapsrevisjon orienterer oppdragsansvarlig revisor rutinemessig i utvalgets møter.  
 
Når det gjelder forvaltningsrevisjon er dialogen knyttet til den enkelte undersøkelse. 
 

3. Annet arbeid i utvalget 
3.1 Møter 
Kontrollutvalget har i 2021 avholdt 5 møter og behandlet 32 saker, hvorav 1 av saken ble 
sendt til kommunestyret. 
 
Saker 
En stor del av kontrollutvalgets saksbehandling omfatter forhold de er pålagt å arbeide med, 
gjennom kravene i kommunelovens kapitel 7 (§ 23-1 t.o.m. § 23-7) og forskrift om 
kontrollutvalg og revisjon. Hvilket fokus som velges i de ulike arbeidsoppgavene er det i stor 
grad opp til utvalget å definere selv.  
 
Både ordfører og kommunedirektør har blitt innkalt og orientert kontrollutvalget i enkelt saker 
i 2021, se vedlagte saksliste. 
 
 
Opplæring og faglig samarbeid 
Alle medlemmer i kontrollutvalget har fått tilbud om å delta i opplæring og faglig samarbeid 
gjennom Konsek Trøndelag IKS, Norges kommunerevisorforbund og Forum for kontroll og 
tilsyn.  
 
 

4. Avslutning 
Årsmeldingen er en oppsummering av årets virksomhet i kontrollutvalget, utvalgets saker er 
publisert på sekretariatets hjemmesider: www.konsek.no/royrvik/ 

Kontrollutvalgets arbeid skal bidra til å styrke tilliten til lokaldemokratiet. Utvalget mener å ha 
bidratt til dette og vil takke kommunestyret og administrasjonen for samarbeidet. 
 
 
Røyrvik 11.05.2022 
 
Kontrollutvalget 
 
 
 

http://www.konsek.no/royrvik/


5. Vedlegg: Saker behandlet i kontrollutvalget i 2021 
 
Møtedato Saksnr Sakstittel 

09.02.2021 

01/21 Referatsaker 
02/21 Orientering fra ordfører - næringsarbeidet i kommunen 
03/21 Kommunal næringsstøtte 

04/21 Invitasjoner om å delta i samarbeidsprosjekter mht. kontroll av Indre 
Namdal IKT IKS og Brannvesenet Midt IKS 

05/21 Kontrollutvalgets årsrapport 2020 
06/21 Reglement for kontrollutvalget 
07/21 Eventuelt 
08/21 Godkjenning av møteprotokoll 

18.05.2021 

09/21 Referatsaker 

10/21 Orientering fra ordføreren om arbeidet med kommunens 
eierskapsmelding 

11/21 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2020 
12/21 Eventuelt 
13/21 Godkjenning av møteprotokoll 

08.06.2021 

14/21 Referatsaker 
18/21 Orientering fra ordfører 
15/21 Orientering fra kommunedirektør 
16/21 Eventuelt 
17/21 Godkjenning av møteprotokoll 

14.09.2021 

19/21 Referatsaker 

20/21 Orientering fra kommunedirektøren vedrørende status for kommunens 
økonomi 

21/21 Orientering om næringsarbeidet og om status vedrørende 
omstillingsmidler 

22/21 Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors vurdering av egen uavhengighet 
23/21 Kontrollutvalgets budsjett for 2022 
24/21 Eventuelt 
25/21 Godkjenning av møteprotokoll 

16.11.2021 

26/21 Referatsaker 

27/21 Orientering fra kommunedirektøren om status vedrørende kommunens 
økonomi og budsjettarbeidet 

28/21 Orientering fra kommunedirektøren vedrørende arbeidsmiljø og 
sykefravær ved Helse og omsorg 

29/21 Orientering fra kommunedirektøren om varslingsrutiner og 
tilbakemeldingskultur 

30/21 Kontrollutvalgets årsplan og møteplan for 2022 
31/21 Eventuelt 
32/21 Godkjenning av møteprotokoll 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Vedlegg: Regnskap for kontrollutvalget 2021 
 
 

 
 
 
 
 



  
Kontrollutvalgets budsjett - fordeling av tildelt ramme for 2022  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Røyrvik kommune 11.05.2022 10/22 
 
Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen 
Arkivkode FE - 033 
Arkivsaknr 20/82 - 14 
 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget vedtar følgende detaljbudsjett for kontroll og revisjon for 2022. 

Spesifisering  2022 
10802 Ledergodtgjørelse  5 000 
10803 Møtegodtgjørelse 10 000 
10804 Erstatning for tapt arbeidsfortjeneste  10 000 
10990 Arbeidsgiveravgift  1 000 
11001 Faglitteratur/tidsskrifter 3 000 
11151 Bevertning 4 000 
11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter  25 000 
11600 Kjøregodtgjørelse  5 000 
11702 Reiseutgifter  24 000 
13751 Kjøp av tjenester fra Konsek Trøndelag IKS  158 000 
13752 Kjøp av tjenester fra Revisjon Midt-Norge SA  330 000 
Medlemskap i foreninger 7000 
Sum  582 000 

 
2. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren foreta de nødvendige budsjettekniske 

registreringer. 

 
 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget behandlet forslag til budsjettramme for 2022 den 14.09.21 sak 23/21. 
Kontrollutvalget foreslo en budsjettramme på kr. 582.000. Denne omfattet kontrollutvalgets 
samlede virksomhet, herunder kjøp av revisjonstjenester og kjøp av sekretariatstjenester.  
 
Kommunestyrets behandlet kontrollutvalgets budsjett for 2022 den 14.12.21, sak 106/21.  
Det fremkom ikke andre forslag til budsjett for kontrollutvalget. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ut fra dette foreslås slik fordeling av den bevilgede rammen: 

Spesifisering  2022 
10802 Ledergodtgjørelse  5 000 
10803 Møtegodtgjørelse 10 000 
10804 Erstatning for tapt arbeidsfortjeneste  10 000 
10990 Arbeidsgiveravgift  1 000 
11001 Faglitteratur/tidsskrifter 3 000 
11151 Bevertning 4 000 



11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter  25 000 
11600 Kjøregodtgjørelse  5 000 
11702 Reiseutgifter  24 000 
13751 Kjøp av tjenester fra Konsek Trøndelag IKS  158 000 
13752 Kjøp av tjenester fra Revisjon Midt-Norge SA  330 000 
Medlemskap i foreninger 7000 

  
Sum  582 000 

 
 
Vurdering 
En tilrår kontrollutvalget å vedta en spesifisering av det samlede budsjett for 2022 for kontroll 
og tilsyn som fremgår av forslaget til vedtak. 
 
 
 
 



  
Eventuelt  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Røyrvik kommune 11.05.2022 11/22 
 
Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen 
Arkivkode FE - 033, TI - &17 
Arkivsaknr 22/99 - 2 
 
Forslag til vedtak 
Det fattes ikke vedtak under eventuelt. 
 
 
Det fattes ikke vedtak under eventuelt. 
 
 
 
 
 



  
Godkjenning av møteprotokoll  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Røyrvik kommune 11.05.2022 12/22 
 
Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen 
Arkivkode FE - 033, TI - &17 
Arkivsaknr 22/99 - 3 
 
Forslag til vedtak 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget godkjennes. 
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