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1.  
-6 som et lite 

foretak f -1. 
rsberetningen er derfor bare en oppsummering av fjor , slik at deltakerne i selskapet 

utfyllende informasjon om i 2021. 

2. Selskapets virksomhet
ble opprettet 27.8.17 og kom i drift 1.1.2018, etter en fusjon mellom 

Konsek Midt- . Selskapets hovedkontor 
Fosen Kontrollutvalgssekretariat ble  1.1.2021. 

Selskapet leverer  og har 9 
 

 
.  

-kommunene ble deltakere , ble 
brukt til samordning av sekretariat og kontrollutvalg for disse kommunene. 

1. Under 
gjennomgang av hvordan disse er oppfylt i 2021: 

1. 
til eierkommunene.  

 

viktige  og 
kommunal forvaltning. saker med komplekse 
juridiske problemstillinger juridiske kompetansen. Etter 
nyrekruttering i 2021 har selskapet .  

bidro og i 2021 ulike faglige samlinger og var representert i de 
faglige organisasjonene; enten i styrende organer, som medlem i fagkomite, som 
bidragsytere i veiledningsmateriell eller . Deltakelsen i det nasjonale faglige 

 og for selskapet, og 
kommer dermed kontrollutvalg og kommunestyre til gode. 

Med sin relativt store krevende saker for 
ett eller flere av kontrollutvalgene. Selskapet har 1 hatt 
tilstrekkelig . 

2. 
relevante saker for kommunestyre/fylkesting.  

Strate
kontroll- 
mulig kan ivareta funksjonen som kommunestyrets/fylkestingets kontrollorgan.  

har lagt nye kontrollutvalg 
etter valget. Arbeidet er  gjennom evaluerings- og diskusjonssaker i 
kontrollutvalgene,  2021. Samlingen 
var viet kontrollutvalgets rolle ved kontroll av kommunale eierskap. I underkant av 50 

1 www.konsek.no/om  
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medlemmer fra kontrollutvalgene deltok noe som  av 
det totale antallet. 

referat , referatsaker. 
Sakene omhandler ulike sider av politiker- og kontrollutvalgsrollen og er en form for 

. De er godt mottatt av medlemmene. 

Sekretariatet forberedte til sammen 171 i kontrollutvalgene i 2021. Kontrollutvalgene 
behandlet 1220 saker, hvorav 120 ble sendt til kommunestyrene.  

3.
samarbeid med kontrollutvalgene.  

 kompetanse om kommunal forvaltning, 
 

selskapets tjenesteleveranse er avhengig av medarbeidernes kompetanse. Vi 
 at  og at 

vi bruker ressursene best mulig. Alle de planlagte tiltakene i kompetanseplanen ble 
 i 2021. 

4.  

 

Det kom ikke formelle 2021. Mot slutten av 
det kan komme en henvendelse om dette i  

5. 
herunder videreutvikle samarbeidet med statlige tilsyn.  

Strategi: Selskapets medarbeidere skal bidra aktivt i den faglige utviklingen av 
sekretariatene gjennom deltakelse i faglige organisasjoner og faglige samarbeid. Konsek 

 

Selskapets medarbeidere er aktive i styre- og komitearbeid i de faglige organisasjonene 
innenfor kommunalt kontrollarbeid, og i utvikling av veiledere og faglige normer.  

2021 t mellom statlige tilsyn 
og kontrollutvalgssekretariatene. Statsforvalteren er ansvarlig for 
koordineringen, som skal bidra til statlige tilsyn og kontrollutvalgenes 
kontrollarbeid kommunene.  

6.  

faglig utvikling.  

vi vi leverer til 
kommunene. 
utvikle det interne samarbeidet. Dette vil bli gjort  

Medarbeiderne opprettet tidlig i koronapandemien en digital morgenkaffe. Det er en uformell 
 som onene har sett mer til hverandre 

og blitt bedre kjent  

Personalgruppa er stabil, det kan som at medarbeiderne er tilfreds med Konsek 
arbeidsgiver. En av medarbeiderne gikk av med avtalefestet pensjon i 2021.  
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3. Fortsatt drift 
Regnskapet for 2021 viser et overskudd  kr 280.129,86   

Konsek arbeid om sekretariatsfunksjonen for 
kontrollutvalg. Selskapet tjenesteleveransen og 
tilpasse den til den enkelte eier. Styret mener at det er et godt grunnlag for fortsatt drift.  

4. Regnskapet for 2021
Regnskapet for 2021  9.852.525, som i hovedsak er 
honorarinntekter fra deltakerkommunene, og et overskudd  280.129.  er en 
kombinasjon av mindre- og merforbruk: Mindreforbruket skyldes en vakanse, refusjon av 

- og kursvirksomhet 

reguleringspremie til KLP. 

at egenkapitalen blir styrket. Det gir bedre likviditet 
misk buffer. Selskapet 

utgifter og investeringer . 

5.  
Selskapet har verneombud, selv om dette ikke 
enn ti ansatte. Det er laget en HMS-plan med rutiner for varsling.  
Ett av press fra de som er involvert i kontrollutvalgenes 
saker. Sammen med reiseaktivitet t et.  

Ingen medarbeidere utsatt for skade eller involvert i ulykker i 
forbindelse med arbeidet. 
arbeidsplassen. S et var  1,88 %, det var ikke relatert til arbeidet.  

 

6. Likestilling 
Selskapet har ni personer i faste ansettelse, fem kvinner og fire menn. Daglig leder er mann.
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7.
Selskapet har ikke 
arbeidet i deltakerkommunene. 

Trondheim, 22. februar 2022

           

_____________________
Randi Dille
styrets leder

_____________________
Inga Balstad
styrets nestleder

_____________________
Kjetil Klepp
styremedlem

_____________________

styremedlem

_____________________

styremedlem

_____________________
Hans Kristian Norset
styremedlem

_____________________
Einar Sandlund
styremedlem/ans. repr.

_____________________

daglig leder


