
 

 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Steinkjer kommune 
 
Arkivsak: 22/91 

Møtedato/tid: 29.04.2022 kl 09:00-12:25 

Møtested: Fylkets hus, Steinkjer 

 
 
Møtende medlemmer: 

 

Arnhild Bilstad Opdal, nestleder og møteleder  
Eirik Forås  
Kai-Jørgen Lorvik  
Helen Fines  

 
Forfall: 

 

Benthe Asp hadde meldt forfall og Helen Fines møtte i hennes sted  
Lars Eric Sæther møtte ikke  

 
 
Andre møtende: 
Liv Tronstad, Konsek Trøndelag IKS 
Knut Tanem, Revisjon Midt-Norge SA 
Bjørn Kalmar Aasland, Kommunedirektør, sak 16/22 - 21/22  
Pål Malmo, Skogsjef, sak 18/22 og 19/22 
Frode Nordgård, Administrerende direktør Steinkjerbygg KF sak 16/22, 18/22 og 20/22 
Øystein Larsen, Økonomisjef Steinkjer kommune, sak 16/22 - 21/22  
Johan Rodum, økonomisjef Steinkjerbygg KF, sak 16/22, 18/22 og 20/22 
 

 
 
 
 
Merknader:  
Ingen merknader til innkalling og sakliste. 
Leder hadde forfall, og nestleder ledet møtet 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Saktittel 
15/22 Referatsaker 29.04.2022 

16/22 Forenklet etterlevelseskontroll - justeringsreglene i merverdiavgiftsloven - 
Steinkjerbygg KF 

17/22 Forenklet etterlevelseskontroll - justeringsreglene i merverdiavgiftsloven - 
Steinkjer kommune 

18/22 Orientering fra oppdragsansvarlig regnskapsrevisor 

19/22 Kontrollutvalgets uttalelse om Steinkjer kommuneskoger Ogndalsbruket KF - 
årsregnskap og årsberetning 2021 

20/22 Kontrollutvalgets uttalelse om Steinkjerbygg KF - årsregnskap og årsberetning 
2021 

21/22 Kontrollutvalgets uttalelse om kommunekassens årsregnskap, konsolidert 
årsregnskap og årsberetning 2021 

22/22 Godkjenning av møteprotokoll 29.04.2022 



 
 
 
 
  



Sak 15/22 Referatsaker 29.04.2022 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune 29.04.2022 15/22 

 
Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 

 
 
Behandling: 
 
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt 

 
Vedtak: 
Referatsakene tas til orientering 

 

 
 

Sak 16/22 Forenklet etterlevelseskontroll - justeringsreglene i 
merverdiavgiftsloven - Steinkjerbygg KF 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune 29.04.2022 16/22 

 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget tar revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av 
bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen til orientering. 

2. Kontrollutvalget rapporterer dette særskilt i kontrollutvalgets årsmelding. 

 

 
 
Behandling: 
Regnskapsrevisor orienterte 
 
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt 

 
Vedtak: 

1. Kontrollutvalget tar revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av 
bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen til orientering. 

2. Kontrollutvalget rapporterer dette særskilt i kontrollutvalgets årsmelding. 

 
 

 
 

Sak 17/22 Forenklet etterlevelseskontroll - justeringsreglene i 
merverdiavgiftsloven - Steinkjer kommune 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune 29.04.2022 17/22 

 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget tar revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av 
bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen til orientering. 



2. Kontrollutvalget rapporterer dette særskilt i kontrollutvalgets årsmelding. 

. 

 
 
Behandling: 
Regnskapsrevisor orienterte 
 
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt 

 
Vedtak: 

1. Kontrollutvalget tar revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av 
bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen til orientering. 

2. Kontrollutvalget rapporterer dette særskilt i kontrollutvalgets årsmelding 
 

 
 

Sak 18/22 Orientering fra oppdragsansvarlig regnskapsrevisor 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune 29.04.2022 18/22 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar den gitte informasjonen til orientering. 

 
 
Behandling: 
Regnskapsrevisor orienterte 
 
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt 

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar den gitte informasjonen til orientering 

 

 
 

Sak 19/22 Kontrollutvalgets uttalelse om Steinkjer kommuneskoger 
Ogndalsbruket KF - årsregnskap og årsberetning 2021 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune 29.04.2022 19/22 

 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse om Steinkjer kommuneskoger 
Ogndalsbruket KF årsregnskap og foretakets årsberetning 2021.  

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

 
 
Behandling: 
Skogsjef orienterte. 
 
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt 

 
Vedtak: 

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse om Steinkjer kommuneskoger 



Ogndalsbruket KF årsregnskap og foretakets årsberetning 2021.  
2.  Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet. 

Uttalelsen skal følge kommunens behandling av årsregnskap og årsberetning 
 

 

 
 

Sak 20/22 Kontrollutvalgets uttalelse om Steinkjerbygg KF - årsregnskap 
og årsberetning 2021 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune 29.04.2022 20/22 

 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse om Steinkjerbygg KF årsregnskap og 
foretakets årsberetning 2021.  

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

 
 
Behandling: 
Administrerende direktør og økonomisjef i Steinkjerbygg KF orienterte. 
 
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt 

 
Vedtak: 

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse om Steinkjerbygg KF årsregnskap og 
foretakets årsberetning 2021.  

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

 

 
 

Sak 21/22 Kontrollutvalgets uttalelse om kommunekassens årsregnskap, 
konsolidert årsregnskap og årsberetning 2021 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune 29.04.2022 21/22 

 
Forslag til vedtak 

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

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

. 

 
 
Behandling: 
Årsrapport 2021 – låneportefølje var ettersendt til informasjon. 
 
Kommunedirektør og økonomisjef orienterte. 
 
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt 

 
Vedtak: 



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

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

 
 

 
 

Sak 22/22 Godkjenning av møteprotokoll 29.04.2022 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune 29.04.2022 22/22 

 
Forslag til vedtak 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 29.04.2022, godkjennes. 
 

 
 
Behandling: 
Møteprotokollen ble gjennomgått i møtet 
 
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt 

 
Vedtak: 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 29.04.2022, godkjennes 

 

 
 
 
 
 


