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Orientering fra kommunedirektøren – Kommunens plassering i 
Åpenhetsbarometeret 2021  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Meråker kommune 22.09.2022 19/22 
 
Saksbehandler Karoline Lorentzen 
Arkivkode FE-033 
Arkivsaknr 20/288 - 12 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.  
 
Saksopplysninger 
I kontrollutvalgets møte 12.05.2022 (sak 16/22) fikk kontrollutvalget fremlagt rapport fra 
åpenhetsbarometeret 2021 som referatsak. Rapporten viser at Meråker kommune fikk nest 
dårligst poengscore i Trøndelag, med en score på 5,5 av 34,5 mulige poeng. Undersøkelsen 
består av 23 måleparametere, hvor blant annet følgende ble undersøkt:  
  

• Respons på krav om innsyn i kommunedirektørens arbeidsavtale og godtgjørelsen til 
ordfører og varaordfører.  

• Søkefunksjoner på kommunens postliste.  
• Om kommunen legger ut klikkbare fulltekstdokumenter på postlisten.  
• Har nettsiden kontaktinformasjon til politikerne?  
• Har kommunen sitt byggesaks-system på nett?  
• Gir kommunens nettsider informasjon om innsynsretten etter offentlighetsloven?  
• Er politikernes saksdokumenter tilgjengelige i fulltekst på nettsiden?  
• Er kommunens politikere og ansatte registrert i styrevervsregisteret?  
• Hvor lenge er kommunens postlister tilgjengelige på nett?  
• Har kommunen retningslinjer som sikrer rask publisering?  
• Hvor mange virkedager er det mellom journalføring og publisering av postliste?  
• Journalføres organinterne dokumenter i kommunens postliste?  
• Flere spørsmål om offentliggjøring av politiske dokumenter.  
• Journalføres SMS? 
• Er kommunale foretak inkludert i kommunens postliste?  
• Fører og publiserer kommunale foretak egen postliste på nett?  

  
Kontrollutvalget fattet enstemmig følgende vedtak i møtet:  
Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om å gi en orientering om kommunens plassering i 
åpenhetsbarometeret 2021 i kontrollutvalgets møte 22.09.2022.  
  
Kontrollutvalgets sekretariat har i brev av 20.05.2022 bedt kommunedirektøren om å gi 
kontrollutvalget en orientering om det ovennevnte i kontrollutvalgets møte 22.09.2022.  
  
Vurdering:  
Kontrollutvalgets sekretariat legger til grunn at kontrollutvalget kan ta redegjørelsen til 
orientering. 
 
 



  
Budsjettkontroll pr. 31.08.2022  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Meråker kommune 22.09.2022 20/22 
 
Saksbehandler Karoline Lorentzen 
Arkivkode FE-033 
Arkivsaknr 20/125 - 45 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar budsjettkontroll pr. 31.08.2022 til orientering.  
 
Vedlegg 
Budsjettkontroll meråker pr. 31.08.2022 
 
Saksopplysninger 
For å holde kontrollutvalget godt informert om sin økonomiske status legger sekretariatet 
herved frem en økonomisk oversikt per 31.08.2022. 
 
Kontrollutvalgets sekretariat anbefaler kontrollutvalget å ta budsjettkontrollen til orientering. 
 
 



Konto Tekst
 Regnskap pr.
 31.08.2022 Budsjett 2022 Til disp

1080 Godtgjørelse folkevalgte 21 293                    29 300                           8 007                   
1082 Tapt arb.fortjeneste -                          15 000                           15 000                 
1099 Arbeidsgiveravgift 2 257                      3 100                              843                      
1103 Abonnement aviser/tidskrifter 2 125                      2 600                              475                      
1116 Bevertning 1 160                      4 000                              2 840                   
1150 Opplæring/kurs, ikke oppg.pl. -                          28 000                           28 000                 
1160 Bilgodtgjøring -                          5 000                              5 000                   
1178 Reiseutgifter -                          5 000                              5 000                   
1196 Kontigenter -                3 500                              3 500                   

Sum - kontrollutvalgets drift 26 835                    95 500                           68 665                 
1370 Andre tjenester (revisjon) 342 668                  514 000                         171 332              
1380 Kjøp fra særbedrifter (Konsek) 111 000                  222 000                         111 000              
1470 Overføring til andre private (1 373)                     (1 373)                 

Total sum 479 130                  831 500                         349 624               

Konto 1082
Kontrollutvalgets medlemmer må huske å 
levere inn krav om tapt arbeidsfortjeneste

Konto 1370 Kjøp av revisjonstjenester er t.o.m august 2022
Konto 1380 Kjøp av sekretariattjenester er t.o.m juni 2022
Konto 1470 Det er uklart for sekretariatet hva dette er



  
Forslag til budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026 for 
kontrollutvalget  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Meråker kommune 22.09.2022 21/22 
 
Saksbehandler Karoline Lorentzen 
Arkivkode FE-033 
Arkivsaknr 20/125 - 46 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget slutter seg til fremlagt forslag til økonomiplan for 2023-2026 og forslag til 
budsjett for 2023 med en ramme på kr. 850 064.  
 
Kontrollutvalget ber om at budsjettforslaget følger formannskapets innstilling til årsbudsjettet 
for 2023 til behandling i kommunestyret. 
 
Vedlegg 
Forslag til budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026 - Meråker KU 
 
Saksopplysninger 
Det følger av forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 2 at kontrollutvalget skal utarbeide 
forslag til budsjett for kontrollarbeidet i kommunen. Kontrollutvalgets forslag skal følge 
formannskapets budsjettinnstilling etter kommuneloven § 14-3 tredje ledd til kommunestyret.  
 
Kontrollutvalgets budsjett inneholder utgiftene til selve driften av utvalget, herunder f.eks 
møtegodtgjøring og tapt arbeidsfortjeneste, samt utgifter knyttet til kjøp av 
sekretariatstjenester og revisjonstjenester.  
 
Kjøp av sekretariats- og revisjonstjenester utgjør i det aller vesentligste ressursbehovet for 
kontrollarbeidet i kommunen. Sekretariatsfunksjonen utøves av Konsek Trøndelag IKS. 
Revisjonstjenester leveres av Revisjon Midt-Norge SA. Honoraret til Konsek Trøndelag IKS 
ble vedtatt i representantskapet 25.04 2022. Honoraret til revisjon blir vedtatt i løpet av 
høsten 2022, det er derfor benyttet kun tall fra vedtatt økonomiplan for Revisjon Midt-Norge 
SA. Erfaringsmessig blir stipulert honorar i økonomiplanen ikke endret ved endelig 
behandling i årsmøtet.  
 
Ved oppsett av budsjettforslag for 2023 for kontrollutvalgets egen virksomhet, har 
sekretariatet tatt utgangspunkt i kontrollutvalgets budsjett for 2022. Sekretariatet har i 
beregningene tatt utgangspunkt i at kontrollutvalget består av 5 medlemmer og avvikler inntil 
5 møter i året.  
 
Posten “møtegodtgjørelse folkevalgte” er redusert med 300 kr i forslaget til tross for at 
godtgjøringen for folkevalgte har økt det siste året. Dette begrunnes med at denne posten 
antakelig var noe overbudsjettert i 2022.  
 
Posten “arbeidsgiveravgift” er økt med ca. 1500 fra årets budsjett. Arbeidsgiveravgift 
beregnes ut fra godtgjørelse og tapt arbeidsfortjeneste, og det ser ut til at det i budsjettet for 
2022 var glemt å regne med tapt arbeidsfortjeneste.  
 
Videre har posten “kontigenter” blitt økt med 200 kr ettersom at medlemskontigenten til FKT 
har blitt økt det siste året.  
Posten “abonnement” er redusert med 400 kr fra 2600 til 2200 kr, tilsvarende 5 abonnement 
av fagbladet Kontroll og revisjon.  



 
Det er ellers lagt inn en økning på ca 5 % per år videre i økonomiplanperioden. Nivået må 
vurderes årlig i forbindelse med budsjettet.  
 
Vurdering og konklusjon  
Budsjettforslaget gir etter sekretariatets vurdering et realistisk bilde av forventede utgifter for 
kontrollutvalgets virksomhet i kommende år. Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å vedta 
det vedlagte budsjettforslaget for 2023 med økonomiplan for 2023-2026. 
 
 



Budsjettforslag 2023 Budsjett 2022

Godtgjørelse folkevalgte 29 000,00                             29 300,00                     

Tapt arb.fortjeneste 15 000,00                             15 000,00                     

Arbeidsgiveravgift  4 664,00                               3 100,00                        

Abonnement aviser/tidsskrifter 2 200,00                               2 600,00                        

Bevertning 4 000,00                               4 000,00                        

Opplæring/kurs, ikke oppg.pl. 28 000,00                             28 000,00                     

Bilgodtgjørelse, oppg. Pl 5 000,00                               5 000,00                        

Reiseutgifter 5 000,00                               5 000,00                        

Kontigenter 3 700,00                               3 500,00                        

Sum ‐ kontrollutvalgets drift 96 564,00                             95 500,00                     

Kjøp fra private (revisjon) 525 000,00                           514 000,00                   

Kjøp fra særbedrifter (Konsek) 228 500,00                           222 000,00                   

Total ramme kontrollutvalget 850 064                                831 500                         

*Honorar revisjon er kun et anslag, endelig budsjett vil bli fastsatt av Revisjon Midt‐Norge SA sitt årsmøte høsten 2022

Økonomiplan for perioden 2022‐2025

Budsjettforslag 2023 Anslag for 2024 Anslag for 2025 Anslag for 2026

Kontrollutvalget 96 564 101 392 106 462 111 785

Sekretariat 228 500                                236 000 243 000 250 000

Revisjon 525 000 536 000 547 000 558 000

Sum driftsutgifter 850 064 873 392 896 462 919 785



  
Referatsaker  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Meråker kommune 22.09.2022 22/22 
 
Saksbehandler Karoline Lorentzen 
Arkivkode FE-033, TI-&17 
Arkivsaknr 22/173 - 2 
 
Forslag til vedtak 
Referatsakene tas til orientering 
  
 
Vedlegg 
Må velge hele utvalget på nytt 
Møteoffentlighet – tidspunkt for møter i folkevalgte organer 
Avslag på etterlønn var ulovlig vedtak 
Epost fra RMN om kapasitetsutfordringer 
Invitasjon til samling for kontrollutvalg 2022 
Epost - Oppfølging av etterlevelseskontroll for 2021 
Årsberetning og åpenhetsrapport for Revisjon Midt-Norge SA 
Årsberetning 2021 sign 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget har fått følgende dokumenter som referatsaker:  

• Må velge hele utvalget på nytt 
• Møteoffentlighet - tidspunkt for møter i folkevalgte organer 
• Avslag på etterlønn var ulovlig vedtak 
• Epost fra RMN om kapasitetsutfordringer 
• Invitasjon til samling for kontrollutvalg 
• Epost fra fagleder lønn og kommuneregnskap - oppfølging av etterlevelseskontroll 

2021 
• Revisjon Midt-Norge SA sin årsberetning og åpenhetsrapport 

 
 



Må velge hele utvalget på nytt 
Kommunal Rapport 20.06.2022, Jan Fridthjof Bernt, professor emeritus ved Universitetet i Bergen. 
 
Hva gjør vi med medlemmer som ikke møter opp på møtene? 
 
SPØRSMÅL: Vi har et kommunalt medvirkningsråd (ikke lovpålagt) som har sju medlemmer, 
der ett av de fem medlemmene fra brukerorganisasjonene aldri møter. Vedkommende 
melder ikke forfall til møtene, responderer ikke på innkallinger, og svarer ikke på våre 
henvendelser på telefon eller e-post. Rådet er opprettet med hjemmel i  
kommuneloven § 5–7. 
 
Hvordan kan vi gå fram for å få valgt et nytt medlem til rådet uten at medlemmet søker fritak 
fra sitt verv? 
 
SVAR: Medlemmer av utvalg etter § 5–7 velges av kommunestyret. Utvalget velges da som 
helhet etter reglene i lovens kapittel 7 og valget gjelder som utgangspunkt for hele – 
eventuelt resten av – valgperioden for kommunestyret. Det er ikke adgang til å foreta 
utskifting av enkeltmedlemmer annet enn ved vedtak av kommunestyret etter søknad om 
fritak fra medlemmet selv, se § 7–9 andre avsnitt. 
 
Men hvis medlemmet mister sin valgbarhet, for eksempel ved utflytting fra kommunen, trer 
hun umiddelbart ut av vervet (§ 7–9 første setning), og det skal da velges et nytt medlem 
etter reglene i § 7–10 fjerde avsnitt. 
 
I § 8–1 fastslås at den som velges, har plikt til å delta i organets møter hvis ikke hun har 
gyldig forfall. Manglende fremmøte kan anses som en tjenesteforsømmelse som vil kunne 
straffes etter straffeloven § 172 om «grovt uaktsomt tjenestefeil», eller § 173 bokstav a, om 
straff for «den som ved utøving av offentlig myndighet – mot bedre vitende grovt bryter sin 
tjenesteplikt». 
 
Dette er imidlertid lite aktuelt i praksis, og vil i alle fall ikke medføre tap av vervet. 
 
Hvis kommunestyret ønsker å skifte ut et medlem av et utvalg, må det derfor i tilfelle foreta et 
fullstendig nyvalg av hele utvalget, se § 5–7 siste avsnitt om adgang til å «omorganisere» 
utvalg. Valg skjer da etter reglene i §§ 7–4 til 7–7. 
 
Ved et utvalg av den type det er her tale om, med medlemmer fra brukerorganisasjoner, vil 
jeg anta at man vil benytte avtalevalg etter § 7-7, men dette krever enstemmig vedtak i 
kommunestyret om å benytte denne valgformen. I motsatt fall må det benyttes forholdsvalg 
med lister etter reglene i §§ 7–4 og 7–5. 
 

https://lovdata.no/LTI/lov/2018-06-22-83/%C2%A75-7
https://lovdata.no/LTI/lov/2018-06-22-83/%C2%A75-7
https://lovdata.no/LTI/lov/2018-06-22-83/%C2%A77-9
https://lovdata.no/LTI/lov/2018-06-22-83/%C2%A77-10
https://lovdata.no/LTI/lov/2018-06-22-83/%C2%A78-1
https://lovdata.no/lov/2005-05-20-28/%C2%A7172
https://lovdata.no/lov/2005-05-20-28/%C2%A7173
https://lovdata.no/LTI/lov/2018-06-22-83/%C2%A77-4
https://lovdata.no/LTI/lov/2018-06-22-83/%C2%A77-7


§ 11-5: Møteoffentlighet – tidspunkt for møter i folkevalgte 
organer 
Tolkningsuttalelse | Dato: 20.06.2022 
 
Mottaker: Lillehammer kommune 
Vår referanse: 22/4255-2 
 
Spørsmål om møteoffentlighet - kan ulike møter i folkevalgte organer i kommunen avholdes 
på samme tidspunkt? 
Vi viser til henvendelse 10. mai 2022 fra det politiske sekretariatet i Lillehammer kommune 
som spør om kommunen bryter reglene om møteoffentlighet når ulike politiske møter 
avholdes på samme tidspunkt. Bakgrunnen for henvendelsen er at sekretariatet har fått inn 
dette spørsmålet fra en som ikke får muligheten til å overvære alle de politiske møtene når 
de avholdes parallelt. 
 
Departementets vurdering 
Regelen om møteoffentlighet for folkevalgte organer i kommunen er tatt inn i kommuneloven 
§ 11-5. Bestemmelsens første ledd lyder: 
 
«Alle har rett til å være til stede i møter i folkevalgte organer dersom ikke noe annet følger av 
denne paragrafen». 
Det følger av dette at allmennheten har rett til å være til stede når folkevalgte organer i 
kommunen har møter. 
Spørsmålet er om denne retten medfører en plikt for kommunen til å avholde de politiske 
møtene til ulike tidspunkter, slik at innbyggerne får anledning til å følge alle møtene. Dette er 
ikke direkte regulert i kommuneloven. Ordlyden i kommuneloven § 11-5 oppstiller ikke en 
plikt for kommunen til å sørge for en slik koordinering av møtene i de folkevalgte organene. 
Problemstillingen er heller ikke berørt i forarbeidene til loven eller rettspraksis. 
 
Etter departementets vurdering tilsier heller ikke reelle hensyn en slik utvidende tolkning. 
Departementet ser at det vil være uheldig for innbyggere som ønsker å følge flere møter når 
møtene avholdes samtidig. Disse får ikke anledning til å være til stede i alle møtene. 
Kommunen unnlater likevel ikke allmennheten innsikt og kontroll med de folkevalgtes 
virksomhet, selv om den enkelte ikke får fulgt alle møtene. Kommunen må ta mange hensyn 
når den planlegger møtene, og det vil ikke alltid være mulig å få møtekabalen til å gå opp 
uten at noen møter overlapper i tid. 
Departementet kan derfor ikke se at det er holdepunkter for å tolke § 11-5 slik at den 
inneholder en plikt for kommunene til å holde møtene på ulike tidspunkter. 
Selv om møter legges til samme tid, rokker ikke dette ved innbyggernes rett til å være til 
stede i møtene. Etter dette er departementets vurdering at det ikke er strid med 
kommuneloven § 11-5 om møteoffentlighet å avholde møter i ulike folkevalgte organer på 
samme tidspunkt. 
 
 
Med hilsen 
Siri Halvorsen (e.f.) 
avdelingsdirektør 
 
 
Ida Bakke Husom 
seniorrådgiver 
 



 
Avslag på etterlønn var ulovlig vedtak 
KommunalRapport 01.08.2022, Jan Fridthjof Bernt er professor emeritus ved Universitetet i Bergen. 
 
Kan kommunestyret innvilge fritak, men avslå etterlønn? 
 
SPØRSMÅL: Jeg leser i Kommunal Rapport om en ordfører som søkte om fritak fra 
ordførervervet under forutsetning om innvilgelse av tre måneders etterlønn. Alternativt søkte 
han om fritak fra 1. august, med 1,5 måneders etterlønn. 
 
Da kommunestyret skulle behandle saken, vedtok de å innvilge fritak fra ordførervervet for 
resten av valgperioden, men avslo – i strid med innstillingen fra kommunedirektøren – å gi 
noen etterlønn. 
 
Kan kommunestyret gjøre dette? 
 
SVAR: Fritak fra verv som folkevalgt kan etter kommuneloven § 7–9 andre avsnitt etter 
søknad gis til den som «ikke kan ivareta vervet sitt uten at det fører til vesentlig ulempe». 
 
Kommunestyret har ingen plikt til å gi slikt fritak selv om lovens vilkår for dette er oppfylt, men 
om det skjer, er utgangspunktet søknaden om fritak fra den folkevalgte. Kommunestyret kan 
derfor ikke gi fritak med andre rammer eller annet innhold en det som er angitt der. 
 
Hvis ikke dette er akseptabelt for kommunestyret, må de avslå søknaden og eventuelt be om 
en ny søknad som det kan innvilge. 
 
Når ordfører her søker om slik etterlønn den første tiden etter at han fratrer, må det anses 
som en bindende forutsetning for søknaden, og vedtaket i kommunestyret må derfor anses 
som et avslag på denne. 
 
Neste spørsmål bli så om kommunestyret hadde adgang til å avslå søknaden om etterlønn. 
Ut fra lovens ordlyd kan det se ut som om kommunestyret står fritt her. I kommuneloven § 8–
8 første avsnitt står det at folkevalgte «som har vervet som sin hovedbeskjeftigelse, kan søke 
om ettergodtgjøring når de fratrer vervet». 
 
Men i andre avsnitt omtales dette i en regel om avkorting som «Retten til ettergodtgjøring», 
og i forarbeidene fremgår det at det er slik loven skal forstås: Den folkevalgte må altså søke 
om etterlønn, men når det er gjort, har hun en rett til slik etter reglene i denne paragrafen. 
 
Det betyr at kommunestyrets vedtak om fritak uten etterlønn var ulovlig, og søknad om fritak 
må behandles på nytt. I mellomtiden er utgangspunktet at når det ikke foreligger lovlig vedtak 
om fritak, er ordføreren fortsatt ordfører. 
 
Men hvis ordfører rent faktisk har fratrådt på grunnlag av kommunestyrets vedtak, og ikke 
mottar godtgjøring fra kommunen etter dette, må han ha krav på etterlønn fra dette 
tidspunktet. 
 
Slik godtgjøring vil han da ha krav på i alminnelig oppsigelsestid (tre måneder) hvis ikke 
annet er fastsatt i kommunal forskrift, se kommuneloven 8–6 første avsnitt andre setning. 
 

https://www.kommunal-rapport.no/politikk/fikk-fritak-men-ikke-etterlonn/144452!/
https://www.kommunal-rapport.no/politikk/fikk-fritak-men-ikke-etterlonn/144452!/
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Karoline Lorentzen

Emne: VS: Status forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll

Viktighet: Høy

Fra: Tor Arne Stubbe <tor‐arne.stubbe@revisjonmidtnorge.no> 
Sendt: Monday, July 4, 2022 1:23:41 PM 
Til: Torbjørn Berglann <Torbjorn.Berglann@konsek.no>; Tobias Langseth 
<Tobias.Langseth@alstahaug.kommune.no>; Knut Soleglad <Knut.Soleglad@hemnes.kommune.no>; Torill Bakken 
<TB@kontrollutvalgfjell.no>; edel@asjord.no <edel@asjord.no> 
Kopi: Arnt Robert Haugan <arnt.robert.haugan@revisjonmidtnorge.no>; Unni Romstad 
<unni.romstad@revisjonmidtnorge.no> 
Emne: Status forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll  
  
Konsek Trøndelag IKS v/Torbjørn Berglann 
SE‐KON v/Tobias Langseth 
Indre Helgeland Kontrollutvalgssekretariat v/Knut Soleglad 
Kontrollutvalg Fjell IKS v/Torill Bakken 
Sekretariatet for kontrollutvalget Nærøysund kommune v/Edel Åsjord 
  
  
Revisjon Midt‐Norge opplever pt stor etterspørsel etter tjenester innen forvaltningsrevisjon, eierskapskontroll og 
hendelsesbaserte undersøkelser. Vi har våren 2022 sluttført 32 prosjekter, og har per dato 57 aktive prosjekter 
(ulike faser) og 11 nye bestillinger. Dette gjelder både ordinære oppdrag i henhold til leveranseavtaler og ekstra 
bestillinger fra våre deltakerkommuner. Den økte etterspørselen de siste 12 måneder har dessverre utfordret RMN 
sin kapasitet, noe som har medført enkelte forsinkede leveranser. Et visst fravær i henhold til lov og avtaleverk 
(permisjoner, sykemelding osv) bidrar også til redusert kapasitet. 
  
Flere tiltak er iverksatt for å øke kapasiteten hos RMN, blant annet engasjement i kortere og lengre perioder, 
deltakelse fra masterstudenter i vårt arbeid og ansettelse i faste stillinger. RMN har tilsatt to nye medarbeidere 
innen forvaltningsrevisjon i løpet av juni, henholdsvis en samfunnsøkonom (PhD) og en sosiolog. Disse vil tiltre 
stillingene i perioden oktober/november 2022. I tillegg vil en ansatt være tilbake fra permisjon pr 1.november. RMN 
forventer derfor at kapasiteten øker betraktelig inn mot 2023. Flere tiltak vurderes kontinuerlig for å kunne innfri 
kontrollutvalgenes forventning til leveranse av forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. 
  
RMN håper at sekretariatene kan bidra til å kommunisere denne kapasitetsutfordringen til kontrollutvalgene 
dersom det skulle bli aktuelt. Det vil gjennom høsten fortsatt bli utfordrende å levere alle rapporter og 
prosjektplaner til rett tid.  
  
Den enkelte oppdragsansvarlige i RMN vil ha direkte kontakt med den ansvarlige sekretær for det enkelte 
kontrollutvalg med hensyn til avtalte leveranser. RMN ber derfor om at denne henvendelsen formidles til alle 
ansatte i sekretariatene.   
  
Ta gjerne kontakt med undertegnede dersom dere har spørsmål til eksisterende eller nye bestillinger hos RMN! 
  
  
Med vennlig hilsen 

  
Tor Arne Stubbe 
Fagleder forvaltningsrevisjon 
  
M +47 98608070  | Skype for business 
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Velkommen til samling for 
kontrollutvalg   
1. november ! 

PROGRAM 
 
KL. 09.30 – 10.00 REGISTRERING, enkel servering 
 
KL. 10.00 – 10.05 ÅPNING  

v/ Torbjørn Berglann, daglig leder i Konsek Trøndelag 
 
 

KL. 10.05 – 10.50 FREMTIDENS KOMMUNEØKONOMI  
v/ Lars Erik Borge 

  
KL. 10.50 – 11.05 Spørsmål fra salen 
 
KL. 11.05 – 11.20 PAUSE 
 
KL. 11.20 – 12.10 ØKONOMISK INTERNKONTROLL I PRAKSIS 
   v/ Tone Jæger Karlstad.  
                                          KomRev NORD har gjennomført kontroller i flere kommuner som har  
                                  avdekket svikt i grunnleggende internkontroll. 
 
 
KL. 12:10 – 12.25 Spørsmål fra salen 
 
 
KL. 12.30 – 13.30 LUNSJ 
 
 
KL. 13.30 – 14.15 KONTROLLUTVALGETS HJØRNE 

Aktuelle tema for kontrollutvalgene 
 

 
KL. 14:15 – 14.30 PAUSE 
 
 
KL. 14.30 – 15.15 POLITISK STYRING OG KONTROLL MED ØKONOMIEN 

 V/ Leidulf Skarbø.  
             Erfaringer fra forvaltningsrevisjoner om økonomistyring   

  
KL. 15:15 – 15.30 AVSLUTNING 
 

  



 

PRAKTISK INFORMASJON 
PÅMELDING: post@konsek.no.  

NB ! Dersom du ikke kan møte fysisk, så 
er det mulig å delta via Teams. Meld fra 
om dette når du melder deg på 
samlingen.  

PÅMELDINGSFRIST: 25.09.2022 

PRIS: kr 1.500 pr. person.  

Scandic Solsiden ligger i krysset mellom 
Innherredsveien og Beddingen på 
Solsiden i Trondheim, rett ved Solsiden 
kjøpesenter. Det er gode 
parkeringsmuligheter ved hotellet. Det er 
gåavstand fra Trondheim sentralstasjon 
(ca 900 meter). Følgende busser stopper 
på Solsiden: 1, 2, 10, 12, 21, 22, 23 og 25. 

OM FOREDRAGSHOLDERNE 
 

Lars-Erik er professor i samfunnsøkonomi ved NTNU og leder av Det tekniske beregningsutvalg 
for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU). Han har publisert en rekke artikler i tidsskrifter 
og bøker, nasjonalt og internasjonalt. I tillegg utfører han jevnlig utredninger for 
beslutningstakere, spesielt for Kommunal- og distriktsdepartementet. 
 
 

Tone er forvaltningsrevisor i KomRev NORD IKS, hun har en master i rettsvitenskap fra 
Universitetet i Tromsø og har jobbet i KomRev Nord IKS siden 2017 

Leidulf er forvaltningsrevisor i Revisjon Midt-Norge SA, han er siviløkonom og har jobbet 
med kommunal økonomistyring i over 30 år, de siste 6 årene som revisor.  
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Emne: Etterlevelseskontroll for 2021 kapt 9 Just i mva loven med tilhørende forskrift - Mer¨ker 
kommune 
Kopi: Auran Arne Ketil <Arne.Ketil.Auran@meraker.kommune.no> 
Til: Karoline Lorentzen <karoline.lorentzen@konsek.no>, Monica Nordvik Larsen 
<monica.larsen@revisjonmidtnorge.no> 
Sendt: 30.06.2022 15:37:15 
Fra: Ytterås Anne-Elise <Anne-Elise.Ytteras@meraker.kommune.no> 
Hei, 
  
Viser til sak i Kontrollutvalget 24/3 samt tilbakemelding etter revisjon av årsregnskapet for 2021. 
  
Meråker kommune har nå utarbeidet oversikt over kapitalvarer og årlig justering samt dokumentasjon 
tilhørende dette. Dokumentasjonen ligger i Teams mappen Årsregnskap 2021 – Justeringsforpliktelsen. 
  
Til orientering så er det en feil i regnearket slik at justeringen kommer ikke riktig med hensyn til år. Dette 
ber jeg om at revisjon tilbakemelder den som har utviklet regnearket slik at vi får en korreksjon på det.  
  
Med vennlig hilsen 
  
Anne-Elise Ytterås 
Fagleder lønn og kommuneregnskap 
Meråker kommune 
Tlf 900 98 977 
Epost: anne-elise.ytteras@meraker.kommune.no 
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Emne: Årsberetning og åpenhetsrapport for Revisjon Midt-Norge SA 
Til: Post <post@konsek.no>, Karoline Lorentzen <karoline.lorentzen@konsek.no> 
Sendt: 05.07.2022 13:07:07 
Fra: Frid M Welde Evjen <frid.evjen@revisjonmidtnorge.no> 
Att: Kontrollutvalget i Meråker kommune v/ Konsek Trøndelag IKS! 
  
Til kontrollutvalgets orientering vedlegges Revisjon Midt-Norge SA sin årsberetning og åpenhetsrapport 
for 2021.  
  
Denne rapporten er fremlagt for årsmøtet og eierkommunene i selskapet, men det er ikke sikkert 
kontrollutvalget har fått denne informasjonen fra sine kommuner. Åpenhetsrapporten gir en beskrivelse 
av selskapets aktivitet i 2021 og herunder selskapets arbeid med kvalitetssikring og gjennomførte 
kvalitetskontroller. 
  
Dette til orientering. 
  
Mvh 
  
Arnt R. Haugan 
Daglig leder 
  
M +47 922 53 981  Teams 
  

 
  
Revisjon Midt-Norge SA, Brugata 2, 7715 Steinkjer  
W www.revisjonmidtnorge.no  |  M +47 907 30 300  
  
Revisjon Midt-Norge SA er sertifisert Miljøfyrtårn. Tenk på miljøet før du eventuelt skriver ut  
denne e-posten 
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Eventuelt  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Meråker kommune 22.09.2022 23/22 
 
Saksbehandler Karoline Lorentzen 
Arkivkode FE-033, TI-&17 
Arkivsaknr 22/173 - 3 
 
Forslag til vedtak 
Saken legges frem uten forslag til vedtak 
 
 
 



  
Virksomhetsbesøk - Meråker helsetun  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Meråker kommune 22.09.2022 24/22 
 
Saksbehandler Karoline Lorentzen 
Arkivkode FE-033 
Arkivsaknr 20/125 - 44 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar dagens virksomhetsbesøk til orientering.  
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget har vedtatt (sak 15/21) at de ønsker å besøke Meråker Helsetun i 
kontrollutvalgets møte 22.09.2022.  
  
Meråker Helsetun er Meråker kommunes sykehjem. Sykehjemmet er et tilbud til eldre som 
har et stort behov for omsorg og pleie hele døgnet, men som ikke trenger behandling på 
sykehus.  
  
Utvalget ønsker blant annet orientering om omorganiseringsprosess og sykefravær. Videre 
er det interessant å høre hvilke eventuelle utfordringer virksomheten har og hvordan de 
opplever dialogen mellom politisk og administrativt nivå, satsningsområder mv. 
Virksomhetsbesøk er også en fin anledning til å gjøre kontrollutvalget kjent i kommunen.  
  
Kontrollutvalget har vedtatt følgende tidsplan for virksomhetsbesøket:  
09.00-09.15: Innledning - kort presentasjon av kontrollutvalget, hensikten med møte og 
presentasjon av de som er tilstede  
09.15-10.00: Presentasjon av sykehjemmet fra ledere, tillitsvalgte og verneombud.  
10.00-10.30: omvisning  
10.30-10.45: Oppsummering og avslutning 
 
Pga et kurs for alle ansatte på Helsetunet fra kl. 09.00-12.00 denne dagen blir 
virksomhetsbesøket flyttet til kl. 12.00. Klokkeslettene i tidsplanen er derfor endret: 
 
12.00-12.15: Innledning - kort presentasjon av kontrollutvalget, hensikten med møte og 
presentasjon av de som er tilstede  
12.15-13.00: Presentasjon av sykehjemmet fra ledere, tillitsvalgte og verneombud.  
13.00-13.30: omvisning  
13.30-13.45: Oppsummering og avslutning 
  
Det legges ikke opp til at det skal skrives noe notat eller rapport etter dette besøket, men for 
å trekke erfaring og lærdom ut av besøket er det ønskelig at kontrollutvalget gir en 
oppsummering og vurdering umiddelbart etter at besøket er avsluttet. 
 
 
Vurdering: 
Sekretariatet legger til grunn at kontrollutvalget kan ta dagens besøk til orientering.  
 
 



  
Godkjenning av møteprotokoll  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Meråker kommune 22.09.2022 25/22 
 
Saksbehandler Karoline Lorentzen 
Arkivkode FE-033, TI-&17 
Arkivsaknr 22/173 - 4 
 
Forslag til vedtak 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget godkjennes. 
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