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Referatsaker 02.09.2022  

Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune 02.09.2022 29/22 
 
Saksbehandler Liv Tronstad 
Arkivkode FE-033 
Arkivsaknr 22/7 - 5 

 
Forslag til vedtak 
  
Kontrollutvalget tar referatene til orientering 
 
  
 
Vedlegg 
1. Tilsynsrapport Beredsskapsplikt og helseberedsskap 
1.1 Avslutning av tilsyn beredskapsplikt og helseberedskap 
2. Steinkjer24 - Arbeidtilsynet på tilsyn Henning skole 
3. RMN Årsberetning og åpenhetsrapport 2021 sign 
4. RMN - Status Forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 
5. RMN - Oversikt Oppdragsansvarlig revisor 
6. Må kommunale oppgavefellesskap lage årsregnskap 
7. KDD - Høyringar - endringar i IKS-lova 
 
Saksopplysninger 
  
Følgende referater vil bli presentert i møtet: 
  
1.Tilsynsrapport – Beredskapsplikt og helseberedskap             
 Avslutning av tilsyn 
2. Arbeidstilsynet på tilsyn i Henning - Steinkjer24 
3. RMN årsmelding og åpenhetsrapport 
4. RMN forsinkelser med FR og EK 
5. RMN bytte av oppdragsansvarlig regnskapsrevisor 
6. Må kommunale oppgavefellesskap lage årsregnskap? 
7. KDD – Høyringar – endringar i IKS-lova 
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Tidspunkt for tilsynet 16.2.2022 

Tilsynssted Digitalt 

Kontaktperson i 

kommunen 
Per Morten Bjørgum 

 
Statsforvalterens 

tilsynsgruppe 

Dag Otto Skar, samfunnssikkerhet og beredskap, tilsynsleder 

Kaja Kristensen, Samfunnssikkerhet og beredskap, 

tilsynskoordinator, Marit Dypdal Kverkild, Fagdirektør helse- og 

samfunn, Siri Ramberg Stav, seniorrådgiver helse- og omsorg, 

Tore Brønstad, samfunnssikkerhet og beredskap (observatør) 

Tilsynsrapporten er 

godkjent av 

Fylkesberedskapssjef Dag Otto Skar 

Fagdirektør helse- og samfunn Marit Dypdal Kverkild 

Foreløpig rapport 

sendt 
10.03.2022 

Endelig rapport 

sendt 
09.05.2022 

Kommunens frist for 

oppfølgingsplan 
15.06.2022 
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1. Sammendrag 

Tilsynet er gjennomført med hjemmel i lov om kommunal beredskapsplikt, sivile 

beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) §29, forskrift om kommunal 

beredskapsplikt §10 og lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m.m. 

(helsetilsynsloven) §2. 

Målet med tilsynet var å undersøke om kommunens arbeid med kommunal beredskap og 

helseberedskap er i samsvar med kravene til kommunal beredskapsplikt og kommunal 

helseberedskap. 

Statsforvalterens hovedinntrykk av kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og 

beredskap og helseberedskap, samt resultater fra tilsynet, er beskrevet under kapitel 4 i 

rapporten. 

Statsforvalteren avdekket 1 avvik under tilsynet i Steinkjer kommune. 

 

2. Bakgrunn/Formål 

Helseberedskap og kommunal beredskapsplikt er basert på de samme prinsippene og 

har et felles mål om beskyttelse av befolkningen. 

Kommunene har ansvar for å utvikle trygge og robuste lokalsamfunn, og opprettholde 

nødvendige tjenester også når lokalsamfunnet rammes av uønskede hendelser som 

utfordrer kommunen, enten de forekommer i fredstid, ved sikkerhetspolitiske kriser eller 

i væpnet konflikt. 

Tilsynet ble gjennomført med hjemmel i Sivilbeskyttelsesloven §29, forskrift om 

kommunal beredskapsplikt §10 og Helsetilsynsloven §2. I tillegg finnes tilsynshjemler i 

ulike særlover på helseberedskapsområdet. 

Tilsynet skal følge bestemmelsene i kapittel 10 A i Kommuneloven. 

Målet med tilsynet var å undersøke om kommunens arbeid med kommunal beredskap og 

helseberedskap er i samsvar med kravene i sivilbeskyttelsesloven §§14 og 15, forskrift om 

kommunal beredskapsplikt, helseberedskapsloven, forskrift om krav til 

beredskapsplanlegging, helse- og omsorgstjenesteloven, smittevernloven, 

folkehelseloven, forskrift om miljørettet helsevern og forskrift om ledelse og 

kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten. 
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Statsforvalteren ville undersøke om kommunen, i tråd med kravene i lov og forskrift, 

hadde: 

• En beredskapsplanlegging som bygger på risiko- og sårbarhetsanalyser av 

uønskede hendelser som kan inntreffe i egen kommune 

• En forberedt kriseorganisasjon for håndtering av uønskede hendelser, herunder; 

o en forberedt kriseledelse 

o en kriseorganisasjon som kjenner egne beredskapsplaner 

o om kommunen har sikker informasjonsstyring og plan for krisekommunikasjon 

o om alle som har en rolle i beredskapen har fått opplæring 

o om beredskapen er øvet, evaluert og oppdatert 

 

3. Rammer for tilsynet 

Tilsynet er gjennomført etter prinsippene for systemrettet tilsyn. Skriftlig revisjonsvarsel 

ble sendt 10.1.2022. 

På grunn av pågående pandemiutbrudd ble tilsynet gjennomført digitalt 16.2.2022. 

Deltakerne var lokalisert på ulike kontorsteder, og kommuniserte via videokonferanse. 

Tilsynet ble gjennomført iht. plan, med åpningsmøte, intervju med relevante personer i 

kommunen samt sluttmøte. Foreløpig oppsummering og avvik ble presentert i sluttmøtet. 

Denne rapporten omhandler avvik og andre inntrykk som er avdekket under revisjonen. 

Avvik er manglende etterleving av krav i lov og forskrifter som kommunen har plikt til å 

etterleve innenfor kommunal beredskapsplikt og kommunal helseberedskap. 

Vi gjør oppmerksom på at Statsforvalteren kun undersøker om kommunens arbeid med 

kommunal beredskap og kommunal helseberedskap er i tråd med lov og forskrift. 

Tilsynet gir derfor ikke en fullstendig vurdering av kommunens arbeid med dette. 

 

4. Hovedinntrykk 

4.1 Kommunal beredskapsplikt 

Steinkjer og Verran kommune ble slått sammen til Steinkjer kommune 1. januar 2020. 

Steinkjer kommune framstår engasjert og kompetent i arbeidet med samfunnssikkerhet 

og beredskap, og det jobbes meget godt med beredskap i organisasjonen. 

Kommuneplanens samfunnsdel tar opp tema som angår samfunnssikkerhet og 

beredskap, men kunne synliggjort bedre de mål og strategier kommunen har for dette 

arbeidet. 
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Kommunen startet jobben med å utarbeide helhetlig ROS-analyse for ny kommune, men 

arbeidet ble utsatt pga. pandemihåndtering. I tilsynet framkommer det at arbeidet med 

helhetlig ROS-analyse skal gjenopptas. Kommunen må sikre at relevante offentlige og 

private aktører inviteres inn i arbeidet. På bakgrunn av den helhetlige ROS-analysen må 

kommunen videre sikre at det utarbeides langsiktige mål, strategier, prioriteringer og 

plan for oppfølging av samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet. 

Overordnet beredskapsplan er oppdatert. Kommunens ledergruppe sitter i kriseledelsen 

og medlemmer i kriseledelsen har stedfortredere. Kommunen benytter 

krisestøtteverktøyet CIM, men flere kan med fordel få opplæring i verktøyet. Kommunen 

må i tillegg sikre at de har et system for opplæring som sikrer at alle som er tiltenkt en 

rolle i kommunens krisehåndtering har tilstrekkelige kvalifikasjoner. Kommunen har 

tradisjon for å gjennomføre øvelser og iht. plan skal det gjennomføres årlige 

beredskapsøvelser. 

Kommunen har etablert beredskapsråd og har godt samarbeid med eksterne aktører og 

nabokommuner. 

 
 

4.2 Helseberedskap 

Steinkjer kommune har siste året oppdatert en rekke planer. Plan for helsemessig og 

sosial beredskap ble revidert i 2021.Plan for kriseteam ble revidert i 2021. Smittevernplan 

ble revidert i januar 2022. Plan for massevaksinering ble revidert i januar 2022. Ulykkes- 

og katastrofeplan ble revidert i januar 2022. 

Sektorlederne er opptatt av beredskapsarbeid. Sektorlederne skal delta i arbeidet med 

helhetlig ROS, og jobbe videre med ROS i egen sektor. Det er planer om å utarbeide en 

overordnet ROS for helseetatene. Enhetene har ansvar for beredskapen i egen 

virksomhet. 

Brannberedskapen i enhetene er god, både med hensyn til forebyggende brannvern og 

øvelser, men øvelsesomfanget er redusert de siste to årene. Alle enhetene har egne 

evakueringsplaner og kommunen har planer for opprettelse av evakuerings- og 

pårørendesenter. Ved helseinstitusjonene er det beredskapskasser med nødlys og 

diverse utstyr. 

Strømbortfall er det mest risikofylte området. Det er ikke strømaggregat på noen av 

helseinstitusjonene. Det foreligger ikke adekvate planer for å håndtere bortfall av strøm 

som varer i flere dager. Kommunen må vurdere behovet for nye og hensiktsmessige tiltak 

som reduserer konsekvensene ved langvarig bortfall av strøm. 

 

Kommuneoverlegefunksjonen 
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Kommuneoverlegen har 100% stilling, og hun har egen stedfortreder. 

Kommuneoverlegen er med i kriseledelsen. Hun har under pandemien hatt utstrakt 

delegasjon i hht smittevernloven, og har jobbet strategisk og fremoverlent under 

pandemien. Dette har bidratt til at Steinkjer kommune har håndtert utfordringene med 

Koronapandemien på en god måte. 

Kommuneoverlegen har jobbet aktivt med planverk. Kommunen har interaktivt planverk. 

Kommuneoverlegen skal delta i arbeidet med helhetlig ROS. 

Psykososial beredskap 

Kriseteamet er tverrfaglig sammensatt med ulik kompetanse og erfaring. Det er ikke 

problemer med å rekruttere til teamet. Det er god kompetanse i teamet. Mange har 

deltatt i teamet i flere år. Ved behov koples legevaktoverlegen på de aktuelle hendelsene. 

Teamet har bemanning på rundt 10 personer og samarbeider med kriseteamet i Snåsa 

kommune. Teamet har gjennomgått kompetanseheving. Dette ble utført av kommunens 

psykolog. I ferier og fravær er det etablert egen vaktliste for å ivareta beredskapen. 

Kriseteamet har en sentral rolle ved etablering av evakuerings- og pårørendesenter i 

kommunen. 

 

5. Resultater fra tilsynet 
 

Avvik: 

Kommunen har ikke en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse iht krav i 

sivilbeskyttelsesloven § 14 og forskrift om kommunal beredskapsplikt § 2. 

Utfyllende kommentar: 

Kommunen må utarbeide en helhetlig ROS-analyse for den nye kommunen, som 

forankres i kommunestyret. På bakgrunn av den helhetlige ROS-analysen må kommunen 

sikre at det utarbeides langsiktige mål, strategier, prioriteringer og plan for oppfølging av 

samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet. Overordnet beredskapsplan må oppdateres 

med bakgrunn i ny helhetlig ROS-analyse. 
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6. Grunnlagsdokumenter 
 

Plan/dokument Gyldig til 

Planstrategi 2020-2024, vedtatt av 

kommunestyret 23.09.20 

Kommuneplanens samfunnsdel 2021 – 2032, vedtatt av 

kommunestyret 27.10.2021 

Kommuneplanens arealdel Steinkjer kommune 

Kommuneplanens arealdel Verran kommune 

Revisjon 2018 

2011-2015 

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse Steinkjer kommune 

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse Verran kommune 

2016-2019 

2016 

Plan for kommunal kriseledelse med varslingsliste 2013, sist oppdatert 

01.02.2022 

Plan for helsemessig og sosial beredskap 24.02.2021 

Plan for kommunal atomberedskap 29.01.2020 

Smittevernplan 12.01.2022 

Beredskapsplan for miljørettet helsevern 24.02.2021 

Ulykkes- og katastrofeplan 12.01.2022 

Plan for kriseteam 01.02.2021 

Evakueringsplan for befolkningen 23.03.2020 

Plan for massevaksinering 13.01.2022 

Tilsynsplan miljørettet helsevern (MHV) og covid-19, 2019-23 03.12.2020 
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7.  Deltakere 
 

Navn Funksjon/rolle Virksomhet 

Å
p

n
in

g
s 

m
ø

te
 

In
te

rv
ju

 

S
lu

tt
m

ø
te

 

Anne Berit Lein Ordfører Steinkjer 

kommune 

X X X 

Bjørn Kalmar Aasland Kommunedirektør Steinkjer 

kommune 

X X X 

Per Morten Bjørgum Plansjef/beredskapsleder Steinkjer 

kommune 

X X X 

Sunniva J.N. Rognerud Kommuneoverlege Steinkjer 

kommune 

X X X 

Anita Ulstad Helsesjef Steinkjer 

kommune 

X X X 

Marthe Solnes 

Persgård 

Sektorleder Institusjon, 

rehabilitering og 

legetjenester 

Steinkjer 

kommune 

X X X 

Torill Strugstad Sektorleder hjemmetjenester Steinkjer 

kommune 

X X X 

Annette Høin Sektorleder/leder for 

boligomsorgen 

Steinkjer 

kommune 

X X X 

Karin Randi Grøttum Enhetsleder legevakten/leder 

kriseteam 

Steinkjer 

kommune 

X X X 

Dag Otto Skar Fylkesberedskapssjef 

Tilsynsleder 

Statsforvalteren i 

Trøndelag 

X X X 

Kaja Korsnes 

Kristensen 

Seniorrådgiver beredskap 

Tilsynssekretær 

Statsforvalteren i 

Trøndelag 

X X X 

Marit Kverkild Dypdal Fagdirektør 

Helse og samfunn 

Statsforvalteren i 

Trøndelag 

X X X 

Siri Ramberg Stav Seniorrådgiver 

Helse og omsorg 

Statsforvalteren i 

Trøndelag 

X X X 

Tore Brønstad Seniorrådgiver beredskap 

Observatør 

Statsforvalteren i 

Trøndelag 

X X X 

 

 
 

Steinkjer, 29.04.2022 

 
Dag Otto Skar Marit Dypdal Kverkild 

Fylkesberedskapssjef Fagdirektør helse- og samfunn 

Kommunal- og justisavdelingen Helse- og omsorgsavdelingen 
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Avslutning av tilsyn med kommunal beredskapsplikt og helseberedskap - 

tilbakemelding på oppfølgingsplan 

Statsforvalteren i Trøndelag gjennomførte tilsyn med kommunal beredskapsplikt, samordnet med 

tilsyn med helseberedskap i Steinkjer kommune den 16.02.2022. Rapport fra tilsynet ble sendt ut 

den 28.04.2022. Kommunen ble bedt om å sende inn en plan for lukking av avvik innen 15.06.2022. 

 

Steinkjer kommune har i brev av 05.07.2022 oppgitt følgende plan for lukking av avvikene. 

 

Kommunal beredskapsplikt 

Avvik Plan for lukking av avvik Frist 

 
Kommunen har ikke en helhetlig 
risiko- og sårbarhetsanalyse iht 
krav i sivilbeskyttelsesloven § 14 
og forskrift om kommunal 
beredskapsplikt § 2. 
 
Utfyllende kommentar: 
Kommunen må utarbeide en 
helhetlig ROS-analyse for den nye 
kommunen, som forankres i 
kommunestyret. På bakgrunn av 
den helhetlige ROS-analysen må 
kommunen sikre at det 
utarbeides langsiktige mål, 
strategier, prioriteringer og plan 
for oppfølging av 
samfunnssikkerhets- og 
beredskapsarbeidet. Overordnet 
beredskapsplan må oppdateres 
med bakgrunn i ny helhetlig ROS-
analyse. 

 
Vi er allerede godt i gang med å utarbeide helhetlig ROS- 
og med det lukke avviket. 
 
Foreløpig framdriftsplan for arbeidet (kan bli endret 
underveis): 

Når  Hva 

Juni  
Reetablering av intern arbeidsgruppe for 
ROS- arbeidet 

28.06  
Første møte i arbeidsgruppen- foreløpig 
arbeidsplan mv 

Juli-medio 
august  

Digital innspillfase (bred involvering fra 
interne og eksterne) 

Sept-des  
Bearbeidelse av innspill og utarbeidelse av 
ROS 

Desember  
1.gangs politisk behandling i formannskap- 
høringsvedtak 

Februar  
Politisk sluttbehandling formannskap og 
kommunestyre 

 
Kommuneoverlege Sunniva Rognerud er prosjektleder for 
overordnet ROS, og deltok i juni på digitalt kurs i regi DSB. 
Per Morten Bjørgum er prosjekteier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.02.2023 



  Side: 2/2 

 

 

Statsforvalterens tilbakemelding på plan for lukking av avvik – kommunal beredskapsplikt 

Statsforvalteren har vurdert kommunens plan for lukking av avvik innenfor kommunal 

beredskapsplikt og anser den til å være adekvat for lukking av avviket. Tilsynet innenfor kommunal 

beredskapsplikt avsluttes med dette fra Statsforvalteren side. Statsforvalteren ber om at ny revidert 

risiko- og sårbarhetsanalyse oversendes Statsforvalteren når denne er ferdigstilt.   

 

Dersom kommunen har spørsmål eller ønsker bistand i arbeidet med lukking av avvik, er følgende 

kontaktpersoner hos Statsforvalteren i Trøndelag: 

 

Samfunnssikkerhet og beredskap: Tore Brønstad, fmtltbr@statsforvalteren.no 

Helse- og omsorgsavdelingen: Marit Dypdal Kverkild, fmtlmdk@statsforvalteren.no  

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Dag Otto Skar 

Fylkesberedskapssjef 

  

 

Tore Brønstad 

seniorrådgiver 

Samfunnssikkerhet og beredskap  Samfunnssikkerhet og beredskap 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent 

 

 

 

 

Kopi til: 

Beredskapskontakt    

kommunedirektør    

 

 

 

mailto:fmtltbr@statsforvalteren.no
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Steinkjer24 den 7. mai 2022 

 

Arbeidstilsynet dro på tilsyn på 
Steinkjer-skole – skal ha avdekket seks 
lovbrudd 

Arbeidstilsynet skal ha avdekket flere kritikkverdige forhold 
i forbindelse med vold og trusler. Nå har Henning skole fått 
flere varsel om pålegg. 

 
Arbeidstilsynet har kommet med rapport etter tilsyn på Henning skole. FOTO: LORNS 

BJERKAN 

 
Lorns Bjerkan 
Sist oppdatert: 7. mai 2022 (13:38) 

I starten av februar var Arbeidstilsynet med to inspektører på tilsyn 
på Henning skole. 

Tilsynet ble gjennomført med et innledende møte med arbeidsgiver, 
verneombud, tillitsvalgte og bedriftshelsetjenesten. Arbeidstilsynet 
har også intervjuet ansatte og hatt et oppsummeringsmøte. De har i 
tillegg fått tilsendt dokumentasjon før møtet. 

Under tilsynet skal de ha avdekket seks brudd på arbeidsmiljøloven. 

Fikk flere varsel 

Tidligere denne uka fikk Steinkjer kommune sendt tilsynsrapport 
med flere reaksjoner fra Arbeidstilsynet. 

Rapporten har kommunen nå rett til å kommentere innen 27. mai, 
før Arbeidstilsynet vedtar pålegg. 

mailto:lorns@steinkjer24.no


Forholdene som Arbeidstilsynet skal ha avdekket går på vold og 
trusler, samt håndteringen og oppfølgingen av dette. 

 
Vold, trusler og uheldige belastninger har vært en utfordring på skolen. FOTO: LORNS 

BJERKAN 

I tilsynsrapporten beskrives det at mangel på ledelse har vært en 
hovedutfordring på skolen over mange år. Fravær blant ansatte har 
også gjort det krevende å få hverdagene til å gå opp. 

Videre står det: 

«Vold, trusler og uheldige belastninger har vært en stor utfordring 
på flere trinn i mange år. Det har vært lite dokumentert systematisk 
HMS-arbeid på grunn av lederskiftene. Det er ikke gjennomført 
kartlegging og risikovurdering i tråd med minimumskravene i 
forskrift», heter det i tilsynsrapporten. 

Samtidig går det frem av rapporten at ansatte opplever å ha et godt 
faglig og sosialt arbeidsmiljø med raushet, omsorg, at de hjelper 
hverandre og er selvgående. 

– Ingen store overraskelser 

Gisle Almlid-Larsen, sektorleder for skole i Steinkjer kommune, 
forteller at de så langt har lest rapporten og hatt noen møter, så skal 
de svare den ut etter hvert. 

– Det er en del punkter som var forventet. Det er ingen store 
overraskelser. Det som er påpekt i tilsynsrapporten har vi jobbet 
med i forkant av tilsynet, også før vi fikk varsel om tilsyn, og dette vil 
vi jobbe med videre. Det gjelder ikke bare Henning, men også andre 
skoler i Steinkjer. Vi har høyt fokus på trygt og godt arbeidsmiljø, 
sier han. 

– Tror du det er noen spesiell grunn til at tilsynet er gjennomført på 
Henning? 



– Det er tilfeldig at de er valgt ut for tilsyn, men dette er utfordringer 
vi er kjent med, og det gjelder også på andre skoler. Årsakene til 
utfordringene er sammensatte herunder også menneskelige årsaker. 
Elever som utagerer har utfordringer som kan komme fra andre 
områder enn skole, noe som gjør det vanskelig for skolen å ta tak i. 
Slike saker består av mange elementer og krever ofte et tverrfaglig 
samarbeid. 

Sektorlederen sier at de bruker tilbakemeldinger fra tilsyn i 
forbedringsarbeid, og at de har hatt et sterkt fokus på 
arbeidssituasjoner med vold og trusler. 

– Dette tar vi på høyeste alvor. Vi har flere treffpunkt i løpet av året 
der vi jobber med ansattes læringsmiljø. Henning har vært i en 
særstilling med en del lederskifter som har ført til at arbeidet ikke 
har vært så systematisk som vi ønsker. Det har vi tatt tak i både i 
forkant og etterkant av tilsynet, sier Almlid-Larsen. 

Han vil ikke kommentere enkeltfunnene i rapporten eller gå inn på 
om det er noe konkret i rapporten de bestrider. 

– Vi forventer å løse ut det meste her. De er her en dag, og det er 
ikke sikkert vi får fram alt under tilsynet. 

Dette er avvikene 

I tilsynsrapporten er det varslet at det kan komme seks pålegg som 
da må rettes opp. Disse avvikene omtales som brudd på 
arbeidsmiljøloven i rapporten. 

Dette er de seks punktene: 

1. Oppfølging av arbeidstaker som har vært utsatt for vold og 
trussel om vold: Her skal ansatte og ledelsen ha beskrevet at det 
har vært lite oppfølging av ansatte etter hendelser. Dette skal blant 
annet skyldes mange lederskifter over flere år. Dette har gjort det 
krevende å følge opp ansatte som er blitt utsatt for hendelser og 
truende situasjoner. Disse hendelsene kan føre til frykt for nye 
situasjoner og opplevelsene blir forsterket. Ansatte beskriver at de 



over tid har stått i mange hendelser som helt eller delvis ikke er blitt 
fulgt opp av tidligere rektorer eller sektorleder. 

2. Kartlegging, risikovurdering, tiltak og plan knyttet til vold, 
trusler om vold og uheldige belastninger: Arbeidstilsynet skal ha 
fått opplyst at vold, trusler og uheldige belastninger er en risiko ved 
skolen. Det kan både handle om elever som utagerer og foreldre som 
er truende eller krevende å samarbeide med. Det er gjort noen tiltak 
for å redusere faren for vold og trusler. Disse tiltakene skal ikke 
være dokumentert i HMS-arbeidet, men blitt besluttet av ansatte 
etter behov. Det er eksempelvis tettere oppfølging av noen elever, 
selv om det går ut over budsjettet og oppgavene som også burde 
vært gjennomført. Arbeidstilsynet stiller også spørsmål ved risiko- 
og sårbarhetsanalysen som er utarbeidet, og ifølge dem ivaretar ikke 
den minimumskravene i forskriften. 

 
Henning skole har nå fått varsel om flere pålegg. FOTO: LORNS BJERKAN 

3. Rutiner rundt vold og trusler: Arbeidstilsynet beskriver dette 
som mangelfullt og at den er ukjent for arbeidstakerne. Rutinen er 
også utarbeidet av Egge skole, og Arbeidstilsynet mener skolen må 
vurdere om det er behov for en egen rutine tilpasset skolen. 

4. Opplæring rundt vold og trussel om vold: Arbeidstilsynet skal 
ha fått beskrevet flere alvorlige hendelser som ansatte har opplevd 
på eller i tilknytning til skolen. Ifølge Arbeidstilsynet er det ikke 
gjennomført opplæring og øvelse i hvordan skolen skal forebygge og 
håndtere vold og trusler på skolen. 

5. Manglende bistand fra 
bedriftshelsetjeneste: Bedriftshelsetjenesten har ifølge 
Arbeidstilsynet ikke bistått tidligere med kartlegging eller 
risikovurdering. Arbeidstilsynet anser det nødvendig at de bistår i 
arbeidet med kartlegging og risikovurdering av vold og trusler og 
uheldige belastning. 



6. Plan for bedriftshelsetjeneste: Arbeidstilsynet skal ha fått 
opplyst at det er samarbeid med bedriftshelsetjenesten for å starte 
systematisk HMS-arbeid, lederstøtte og sykefraværsoppfølging. Men 
det er ikke blitt utarbeidet plan for bistand fra 
bedriftshelsetjenesten. 

Publisert: fredag 6. mai 2022 kl. 19:18Sist oppdatert: 7. mai 2022 (13:38) 
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Nå er fristen gått ut for å avvise funnene 
på Henning skole – kommunen har ikke 
gitt svar 

Arbeidstilsynet konkluderte med å ha avdekket seks brudd 
på arbeidsmiljøloven på Henning skole. Dette har 
kommunen fått anledning til å kommentere, men de har ikke 
gitt svar. 

 
Vold, trusler og uheldige belastninger har vært en utfordring på skolen. FOTO: LORNS 

BJERKAN 

 
Lorns Bjerkan 
Sist oppdatert: 2. juni 2022 (10:11) 

I starten av mai kom Arbeidstilsynet med sin tilsynsrapport etter å 
ha vært på Henning skole. 

De konkluderte med at de skal ha avdekket seks brudd på 
arbeidsmiljøloven. Forholdene som Arbeidstilsynet mente å ha 
avdekket gikk på vold og trusler fra elever, samt håndteringen og 
oppfølgingen av dette. 

Men før Arbeidstilsynet ville vedta pålegg, har kommunen hatt rett 
til å kommentere dette. 

Nå har fristen for å komme med tilbakemelding gått ut. Kommunen 
har valgt å ikke sende inn kommentarer. 

 

mailto:lorns@steinkjer24.no
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Vold og trusler er utfordinger på Steinkjer-skolen – nå skal 
Arbeidstilsynet ha avdekket seks lovbrudd 

 

– Har et forbedringspotensial 

Gisle Almlid-Larsen, sektorleder for skole i Steinkjer kommune, sier 
at de ønsker å ha et fokus på å bedre arbeidet de gjør istedenfor å 
jobbe med å dokumentere hva de har gjort. 

Kommunen fikk også i november i fjor varsel fra tillitsvalgte om 
kritikkverdige forhold om hvordan ansatte blir ivaretatt etter å ha 
blitt utsatt for vold og trakassering. Her kom kommunen 
til konklusjonen om at det ikke har foregått noe ulovlig eller 
kritikkverdig. 

 
Tilsynsrapporten fra Arbeidstilsynet. 
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– Erkjenner dere avvikene fra Arbeidstilsynet? 

– Vi ser at de har kommet av en grunn, så har vi reflektert og hatt 
dialog med Arbeidstilsynet. Vi ser det er mer hensiktsmessig å ta tak 
i og forbedre oss, enn å argumentere for hva vi har gjort tidligere. Vi 
ser at vi har et forbedringspotensial. Dette er det tatt tak i før tilsyn, 
mens tilsynet pågikk og etter tilsynet. 

Han er heller ikke sikker på om de ville fått gjort noe med alle 
påleggene med å legge frem mer dokumentasjon. 

 

 

De sto bak varselet i Steinkjer-skolen: – Vi kom til det punktet at 
nok var nok 

 

Skal rettes opp 

Nå jobber de for å rette opp påleggene innen fristen som er 30. 
september. 

– Vi har dialog med Arbeidstilsynet og får de med på en 
gjennomgang om risikovurderinger generelt i oppvekst og 
barnehage. Da får vi gjennomgang av viktige verktøy for å sikre at vi 
tilfredsstiller minimumskrav. I tillegg inngår vi avtale med 
bedriftshelsetjeneste for å få kursrekke for å følge opp de ansatte. 
Dette gjelder alle skolene i Steinkjer, sier sektorlederen. 

Det er også to av de seks påleggene som omhandler kommunens 
bruk av bedriftshelsetjenesten. 
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– Vi har et arbeid som pågår med bedriftshelsetjenesten for å svare 
ut de konkrete punktene, selv om vi mener de har vært tilstede 
tidligere, sier Almlid-Larsen. 

Han forteller at det også har pågått kursing om hvordan man kan 
jobbe med elever som er voldelige eller utagerer på andre måter. 

– Så er det mye av dette som ble startet før tilsynet også. Det er 
viktig å få fremhevet det, sier sektorlederen. 

 

 

Reagerte under behandlingen av varsel om skolene i Steinkjer: 
«Arbeidsgivers konklusjon er lettvint» 
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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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Kommune Oppdragsansvarlig revisor

Bindal Heidi Galguften

Brønnøy Heidi Galguften

Flatanger Heidi Galguften

Inderøy Heidi Galguften

Snåsa Heidi Galguften

Steinkjer Heidi Galguften

Sømna Heidi Galguften

Vega Heidi Galguften

Vevelstad Heidi Galguften

Hitra Kari Anne Gaare

Midtre Gauldal Kari Anne Gaare

Grane Kjell Næssvold

Hattfjelldal Kjell Næssvold

Heim Kjell Næssvold

Indre Fosen Kjell Næssvold

Rennebu Kjell Næssvold

Vefsn Kjell Næssvold

Ørland Kjell Næssvold

Leka Knut Tanem

Levanger Knut Tanem

Lierne Knut Tanem

Namsskogan Knut Tanem

Osen Knut Tanem

Røyrvik Knut Tanem

Trøndelag FK Knut Tanem

Verdal Knut Tanem

Åfjord Knut Tanem

Frøya Monica Larsen

Grong Monica Larsen

Høylandet Monica Larsen

Melhus Monica Larsen

Meråker Monica Larsen

Orkland Monica Larsen

Overhalla Monica Larsen

Skaun Monica Larsen

Stjørdal Monica Larsen

Alvdal Monika Sundt

Folldal Monika Sundt

Frosta Monika Sundt

Malvik Monika Sundt

Namsos Monika Sundt

Nærøysund Monika Sundt

Selbu Monika Sundt

Tolga Monika Sundt

Tydal Monika Sundt

Alstahaug Wenche Holt

Dønna Wenche Holt

Herøy Wenche Holt

Holtålen Wenche Holt



Leirfjord Wenche Holt

Oppdal Wenche Holt

Os Wenche Holt

Røros Wenche Holt

Træna Wenche Holt



Må kommunale oppgavefellesskap lage årsregnskap? 
Kommunal Rapport 04.07.2022,  Jan Fridthjof Bernt er professor emeritus ved Universitetet i Bergen. 
 
SPØRSMÅL: Er det slik å forstå at et kommunalt oppgavefellesskap, som er eget 
rettssubjekt også skal utarbeide eget årsregnskap jf. § 14–6 i kommuneloven? 
 
SVAR: I bestemmelsen i kommuneloven § 19–4 om samarbeidsavtalen mellom deltakere i et 
kommunalt oppgavefellesskap er det i tredje avsnitt fastsatt at det her skal angis om 
oppgavefellesskapet skal være eget rettssubjekt. Hvis det er angitt at det skal det være, 
betyr det at det er fullstendig atskilt fra deltakerkommunene, når det gjelder rettigheter og 
plikter, med unntak av ansvar for økonomiske forpliktelser. 
 
Kommuneloven gjelder som alminnelig regel (§ 1-2) «for kommuners og fylkeskommuners 
virksomhet», noe som etter forarbeidene også omfatter «interkommunale samarbeid som er 
organisert etter regler i kommuneloven», og herunder også interkommunalt samarbeid som 
er «organisert som egne rettssubjekter», men bestemmelsen i § 14–6 gjelder tilsynelatende 
ikke for kommunale oppgavefellesskap, bare for «virksomhet som er en del av kommunen 
eller fylkeskommunen som rettssubjekt». 
 
Dette vil, sies det i forarbeidene (NOU 2016:4, merknader til § 14-6) «for eksempel gjelde 
regnskaper … for kommunale oppgavefellesskap som ikke er egne rettssubjekter» (min 
utheving). 
 
Men så er det med hjemmel i forskriftshjemmelen i siste avsnitt i § 14–6 fastsatt, i 
forskrift FOR-2019-06-07-714 om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for 
kommuner og fylkeskommuner mv., § 1–1 bokstav c, som generell regel at denne gjelder 
blant annet «årsregnskapet … til … kommunale oppgavefellesskap etter kommuneloven 
kapittel 19». 
 
Og med denne litt underlige regelteknikken lander vi så vidt jeg kan forstå på at både § 14–6 
og forskriften gjelder også for kommunale oppgavefellesskap som er egne rettssubjekter. 
 

https://lovdata.no/LTI/lov/2018-06-22-83/%C2%A714-6
https://lovdata.no/LTI/lov/2018-06-22-83/%C2%A714-9
https://lovdata.no/LTI/lov/2018-06-22-83/%C2%A71-2
https://lovdata.no/LTI/lov/2018-06-22-83/%C2%A714-6
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-06-07-714
https://lovdata.no/forskrift/2019-06-07-714/%C2%A71-1


 

Høyring - endringar i lov om interkommunale selskaper
mv.

Kommunal- og distriktsdepartementet sender på lilø,yring forslag ti l endringar i
lov om interkommunale seliskaper (lKS-loven).

Publisert 27.5 2.022

Kommuna- og distriktsdepartementet sender pa hoyring forslag til endringari lov 29. januar
1999 nr. 6 om interkommurna!e sels!kaper (lKS-loven) og ei nyfors!krifi omokonomiplan,
ärsbudsjett, ärsrekneskap og årsmelding for interlkommumale selskaper (budsjett-og
re,gnska,psforskriften fm IKS).

Departementet foreslår auka møteoffe;rntle,glleit og innsyn i IKS som er omfatta av offentleglova,
mellom anna ved at rep.res&ntantskaps- og styremøte S!kal følgje dei same reg'la11e om op11e og
11.tk!ka møte som kommunale organ, kommunale foretak og intel1kommunale samarlbeid e-tær
kommurneloven.

Vidare fremjar ,departemerntet forslag om ä redusere rolla staten Ilar i organiseringa av
selskapa. Detblir mellom anma foreslege a fjerne kravet omat departementets k a l
godkjenne opploysinga av eit IKS. Hoyringsnotatet inneheld vid1are fo.rslag om at det skal bli
mogleg for kommunestyret i parlame,lltanis!k sfyirt,e kommurnar å delegere til kommunerå.det
opp.gåva med å velje•rapre-sientantskapsmedle:mmer. Departementet fremjar og forslag om krav
om tal på styremedtemmer, omgodtgjering og at avtaleval skal lmn11e 11yttast når
kommunestyret vel medlemmer til representarntskapet.

Hoyringsnotatet inneheld g forslag til feire justeringar i okonomiforesegnene, i hovudsak for a
narmorniser,e dless,e med okonomiforesegnene i ny kommunelov

Departementet foreslär ny forskrift ,om økornomiplarn, ärsbudsjett, ärsregnskap og årsmelding
for interkommunale sels!kaper som skal erstatte forskrift 17. desemller 1999 nr.
1568 om ärsbudsjett, ärsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper. Forslaget til
ny forskrift skal gje ei forskrift som er tilpassa foresegnene iIKS-loven slik det er
foreslege at dei blir endra i dette hoyringsnotatet Forskrifta skal gje enkelte utfyllande
foresegner om innhaldeti okonomiplanen, ärsbudsjettet, ärsrekneskapen og ärsmeldinga
til interkommunale selskap.

Ved utformirnga av dette hoyringsnotatet har departementet både teke omsyn til onsket om å
behalde lKS-loven fm å haiei eiga selskapsform for kommunar og fylkes!kommunar, OQ!

til den dokumenterte utviklinga i organisering av kommunal og fylkeskommunal verksemd i IKS,
som viser at dei fleste IKS i dag driv i hovud,sak med typiske lovpälagde
kommunale og fyilkeskommurnale oppgåver. Departeme11tet leg:g til grnrnn at diet er !karakteren til
oppgävene som skal vere 1\llrarndle for kva offentlegrettslege reglar som
gj,eld.

Hoyringsfristen er 23. september 2022.

Hoyringa er lag:d ut på www_regjeringen.no/id2914452

Kilde: Kommt.1rnal- og distriktsdlepartementet



  

Orientering fra kommunedirektøren  Grensesnitt Steinkjer 
kommune – Steinkjerbygg KF  

Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune 02.09.2022 30/22 
 
Saksbehandler Liv Tronstad 
Arkivkode FE-033 
Arkivsaknr 20/374 - 15 

 
Forslag til vedtak 
  
Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering 
 
  
 
Saksopplysninger 
  
Ifm. kontrollutvalgets besøk ved Malm skole den 10. mai i år kom det frem informasjon som 
kan tyde på at ansvaret for enkelte oppgaver er uklare når det gjelder hva som er skolens 
ansvar og hva som er Steinkjerbygg KF sitt ansvar. Nevner i stikkordsform bl.a. uteområde, 
vindusvask, søppel, utførelse av mindre vedlikeholdsoppgaver. 
  
Eierstrategi og retningslinjer for samhandling mellom kommunale foretak og Steinkjer 
kommune er fra 2016/2018, og ikke oppdatert iht. ny kommunelov. Som det avslutningsvis 
står i dokumentet har rådmannen (nå kommunedirektør) et ansvar for å påse at strategiene 
følges opp. Strategiene skal revideres minst en gang hver valgperiode og ellers etter behov. 
Eierstrategiene skal revideres i løpet av det første året i en ny valgperiode.  
  
En er ikke kjent med om denne er revidert eller om at det i tillegg også finnes en egen avtale 
mellom kommunen og Steinkjerbygg KF om drift av skolebygg. 
  
Kommunedirektøren er bedt om å møte og informere om hva som er skjæringspunktet 
mellom kommunens og foretakets ansvar. 
  
  
Vurdering 
Det er viktig at kommunale oppgaver løses på en optimal måte, effektivt, med rett 
kompetanse og med minst bruk av ressurser. Etter besøket ved Malm skole kan det synes 
som om det er noe uklart hva som er skolens/kommunens og Steinkjerbygg sine oppgaver. 
  
Kommunedirektøren er derfor bedt om møte for å orientere om dette. 
  
Det anbefales at kontrollutvalget tar saken til orientering så fremt at det ikke kommer frem 
informasjon som kontrollutvalget vil følge opp. 
  
 
 



  

Budsjett kontrollarbeidet 2023 - Økonomiplan 2023-2026  

Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune 02.09.2022 31/22 
 
Saksbehandler Liv Tronstad 
Arkivkode FE-033 
Arkivsaknr 20/43 - 38 

 
Forslag til vedtak 
  

1. Kontrollutvalget slutter seg til forslag til driftsbudsjett for 2022 for kontrollarbeidet i 
kommunen med en total ramme på kr 2 155 000, med forbehold om endringer etter 
årsmøtevedtaket i Revisjon Midt-Norge. 

2. Kontrollutvalget står fritt til å omdisponere budsjettrammen innenfor de rammer 
kommunens reglement setter, og kontraktsrettslige forpliktelser. 

3. Budsjettforslaget tar ikke høyde for ekstraordinære ressursbehov i 
kontrollsammenheng. 

4. Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjett til kommunestyret i samsvar med 
kommunelovens § 14-3 og § 2 i forskrift om kontrollutvalg og revisjon. 
 
  

 
Vedlegg 
Budsjettarbeid 2023 
 
Saksopplysninger 
  
Saksbehandling og saksgang for budsjettet for kontrollutvalget går fram av kommuneloven § 
14-3 og § 2 i forskrift om kontrollutvalg og revisjon. 
  
Forskriften pålegger kontrollutvalget å utarbeide forslag til budsjett for kontrollarbeidet 
i kommunen. Forslaget skal følge innstillingen om kommunens årsbudsjett til kommunestyret, 
og det skal være klart og tydelig for kommunestyret hva kontrollutvalget har foreslått. 
  
Kontrollutvalgets ansvar og oppgaver er i det alt vesentlige lovregulert. Kontrollutvalgets 
ansvarsområde kan deles inn i tre områder: 

• kontrollutvalgets egen aktiviteter 

• kjøp av sekretariatstjenester 

• kjøp av revisjonstjenester 
  
  
Kontrollutvalgets egen drift 
Under fellesnevner lønn inngår bl.a. fast årlig ledergodtgjørelse, møtegodtgjørelse, erstatning 
for tapt arbeidsfortjeneste, reiseutgifter og tilhørende sosiale kostnader. 
  
Satsene for godtgjøring til folkevalgte fastsettes av kommunestyret. Iht. forskrift om 
folkevalgtes godtgjøring skal leder for kontrollutvalget godtgjøres med inntil kr 80.000 pr år 
(beregnet ut fra 10 % stilling og prosentsats av 80 % av ordførers godtgjørelse) Medlemmer 
av kontrollutvalget godtgjøres med kr 900 pr møte. Fungerende møteleder (dersom leder er 
fraværende) gis en godtgjøring på kr 1 800 pr. møte. Erstatning for tap i arbeidsinntekt 
dekkes iht. ulegitimert og legitimert tap, hhv. på inntil kr 750 og kr 3.500 pr dag. 
  
Kontrollutvalget er et viktig organ, og trenger ressurser til opplæring og videreutvikling. Det 
arrangeres både lokale og nasjonale kurs og konferanser som retter seg mot kontrollutvalg. 
Ressurser til dette og tilhørende reiseutgifter er lagt inn i budsjettet. 



  
I tillegg til deltagelse på kurs og konferanser er det også viktig at kontrollutvalget er engasjert 
i kontrollarbeid og kan motta faglitteratur spesifikt rettet mot kontrollutvalget. Kommunen er 
medlemmer i Forum for kontroll og tilsyn (FKT) samt abonnenter på kommunerevisoren utgitt 
av NKRF - kontroll og revisjon. Dette er videreført i budsjettet. 
  
Det er også satt av ressurser til bevertning på møter. 
  
Det er lagt opp til 7 møter for kontrollutvalget i 2023, som er det samme som det det var lagt 
opp til i årsplanen 2022. 
  
Kontrollutvalgets aktivitet når det gjelder gjennomføring av fysiske møter, virksomhetsbesøk 
og deltagelse på kurs og konferanser har vært noe redusert i både 2020, 2021 og 2022 
grunnet pandemien. En antar at for 2023 vil kontrollutvalgets aktivitet og gjennomføring av 
fysiske møter igjen være oppe på normalnivå. Budsjettforslaget hensyntar dette. 
  
Tallene i økonomiplanen er oppgitt i 2022 kr. 
  
Kjøp av sekretariatstjenester 
Kontrollutvalgets sekretariat, Konsek Trøndelag IKS (Konsek) utgjør kontrollutvalgets 
operative ledd. Konsek har ansvar for saksutredning og generell tilrettelegging for utvalgets 
arbeid. 
  
Representantskapet i Konsek vedtok den 25. april 2022 budsjett for 2023 og økonomiplan 
2023-2026 (sak 02/22). 
  
Kjøp av revisjonstjenester 
Revisjon Midt-Norge SA (RMN) er kommunens valgte revisor, og leverer både 
regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. De har opplyst at beløpet for 
revisjonstjenester for 2023 og økonomiplan 2023-2026 vil bli fastsatt av årsmøte høsten 
2022. 
  
I budsjettforslaget har en derfor tatt utgangspunkt i satsen for revisjonstjenester for 2022, og 
økonomiplan 2022-2025 som ble vedtatt av årsmøtet i RMN i oktober 2021 (sak 14/21). For 
2026 er det lagt inn en økning med 2,5 % fra 2025. 
  
Budsjettforslag 2023 med økonomiplan 2023-2026 

Budsjett Budsjett 
2022 

  
2023 

  
2024 

  
2025 

  
2026 

Kontrollutvalgets egen 
drift 

250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 

Kjøp av 
sekretariatstjenester 

370 000 381 000 392 000 404 000 416 000 

Kjøp av revisjonstjenester 
* 

1 494 000 1 524 
000 

1 555 
000 

1 587 
000 

1 627 
000 

Total ramme kontrollarbeid 2 114 000 2 155 
000 

2 197 
000 

2 241 
000 

2 293 
000 

* Revisjon Midt-Norge SA har opplyst at beløpet for revisjonstjenester for 2023 og 
økonomiplan 2023-2026 blir fastsatt i årsmøte høsten 2022, og kan derfor bli endret 
  
  
Vurdering 



I kontrollarbeidet er de største postene kjøp av sekretariats- og revisjonstjenester; ellers 
inneholder budsjettet poster for kontrollutvalgets egen drift.  
  
Kontrollutvalgets aktivitet har vært noe redusert i 2020, 2021 og 2022 grunnet pandemi. En 
antar at for 2023 vil kontrollutvalgets aktivitet igjen være oppe på normalt nivå.  
  
Budsjettforslaget hensyntar dette, og bygger på kontrollutvalgets egenaktivitet i et normalt år 
og tidligere regnskapstall. Budsjettforslaget tar ikke høyde for ekstraordinære ressursbehov i 
kontrollsammenheng. Kontrollutvalget legger fram et forslag til spesifisert budsjett for 
kontrollarbeidet, og kommunestyret fastsetter den totale rammen.  
  
Kontrollutvalget står fritt til å omdisponere budsjettrammen innenfor de rammer kommunens 
reglement setter og kontraktsrettslige forpliktelser. 
  
  
  
 
  
  
Utdrag fra: 
Forskrift om godtgjøring for folkevalgte, Steinkjer kommune, Trøndelag 
  
§ 2-6.Hovedutvalg og kontrollutvalg 
Hovedutvalgslederne, inklusive kontrollutvalgets leder, godtgjøres i 10 % stilling til politisk 
arbeid. Hovedutvalgslederne skal godtgjøres jf. kommunelovens § 8-4 om 
arbeidsgodtgjøring. Hovedutvalgsledernes godtgjøring, settes til prosentsats av et grunnlag, 
som tilsvarer 80 % av ordførers godtgjørelse. 
Hovedutvalgsledere som velges inn i ad hoc-utvalg gis ikke ekstra møtegodtgjøring. 
Medlemmene i hovedutvalg og kontrollutvalget gis en godtgjøring på kr 900,– pr. møte. 
Fungerende møteleder, dersom leder er fraværende, gis en godtgjøring på kr 1800,– pr. 
møte. 
I fastgodtgjørelsen til hovedutvalgsledere inngår dekning av utgifter til bredbånd og telefoni. 
  
§ 4-2.Erstatning for tapt arbeidsinntekt 
Det ytes iht. § 2-1 erstatning for tap av arbeidsinntekt som følge av vervet. Vedkommende 
må selv fremsette skriftlig krav om erstatning. 
Ulegitimert krav: 
For ulegitimert tap i ordinær inntekt og andre inntektstap som en følge av vervet, kan det 
etter regning utbetales erstatning med inntil kr 750,– pr. dag. Full dekning gis for 7,5 timers 
fravær. Ved mindre fravær enn 7,5 timer kan det utbetales et forholdsmessig beløp etter den 
tid vedkommende må ha fri for å skjøtte vervet. Grupper som er uten fast lønnet arbeid skal 
også kunne gis erstatning i tapt arbeidsinntekt når disse må forsømme sine ordinære 
gjøremål for å ivareta sine tillitsverv. Som eksempel på slike grupper kan nevnes 
hjemmeværende, personer under utdanning, pensjonister, frilansere mv. 
Legitimert krav: 
Legitimert tapt arbeidsfortjeneste (lønn og tapte feriepenger) i forbindelse med vervet 
godtgjøres av kommunen. Det settes et tak på kr 3500 pr. dag. 
Selvstendige næringsdrivende legitimerer inntektskravet ved fremleggelse av dokumentasjon 
på at kravet er reelt. Dokumentasjon framlegges uoppfordret ved innlevering av krav på tapt 
arbeidsfortjeneste. Dokumentasjon godkjennes av rådmannen. 
Jordbruksutøvere/bønder som krever at jordbruksfradraget skal inngå i grunnlaget ved 
beregning av erstatning for tap av arbeidsinntekt for deltakelse i kommunale verv, må 
dokumentere dette fradraget. Dokumentert jordbruksfradrag tillegges netto skattbar inntekt 
ved beregning av erstatning for tap av arbeidsinntekt. 
  
  
  

https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/%C2%A78-4
https://lovdata.no/forskrift/2019-10-02-2181/%C2%A72-1


 
 



Ledergodtgjørelse

           (10% av 80% av ordførers godtgjørelse)

Møtegodtgjørelse 

          (900 kr pr møte pr stk, (7 møter 4 personer))

10802 Erstatning for tapt arbeidsfortjeneste 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000

Arbeidsgiveravgift

          (14.10 % for ledergodtgjørelse, møtegodtgjørelse)

Faglitteratur/tidsskrifter

          (5 abonnement på tidsskriftet Kommunerevisoren)

Matvarer til bevertning

………(1.000 pr møte)

11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter 49 000 49 000 49 000 49 000 49 000

Reiseutgifter          

          (Kjøregodtgjørelse til møter)  

Reiseutgifter          

          (Andre reiseutgifter) 

Avgifter, gebyrer, lisenser

          (Medlemskap i FKT)  

Sum kontrollutvalgets egen drift 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000

13700 Kjøp av tjenester fra Konsek Trøndelag IKS 370 000 381 000 392 000 404 000 416 000

Kjøp av tjenester fra Revisjon Midt-Norge SA  

          (endelig beløp fastsettes av årsmøte oktober 2022) 

Sum 2 114 000 2 155 000 2 197 000 2 241 000 2 293 000

2025

10800 80 000 80 000 80 000 80 000

Post Tekst
Budsjett 

2022

Økonomi-plan 

2023-26 

Budsjett 2023

2024

10801 25 000 25 000 25 000 25 000

10990 15 000 15 000 15 000 15 000

11200 5 000 5 000 5 000 5 000

11151 8 000 8 000 8 000 8 000

11601 10 000 10 000 10 000 10 000

11602 25 000 25 000 25 000 25 000

11950 13 000 13 000 13 000 13 000

13800 1 494 000 1 524 000 1 555 000 1 587 000

10 000

25 000

13 000

1 627 000

2026

80 000

25 000

15 000

5 000

8 000



  

Budsjettoppfølging kontrollarbeidet 2022  

Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune 02.09.2022 32/22 
 
Saksbehandler Liv Tronstad 
Arkivkode FE-033 
Arkivsaknr 20/43 - 37 

 
Forslag til vedtak 
  
Kontrollutvalget tar budsjettkontroll 1. halvår til orientering 
 
  
 
Vedlegg 
Vedlegg Budsjettoppfølging 1. h.år 2022 
 
Saksopplysninger 
  
For å holde kontrollutvalget godt informert om den økonomiske situasjonen for 
kontrollarbeidet 2022 legges det herved frem en økonomisk oversikt for 1. halvår 2022 for 
kontrollutvalgets egen drift. 
  
Vedlagte rapport viser at kontrollutvalgets egen drift ligger godt innenfor budsjett. En er ikke 
kjent med forhold som tilsier at det kan bli et overforbruk ila. året.  
  
Når det gjelder kjøp av sekretariatstjenester og revisjonstjenester fakturers disse hhv. 4 og 6 
ganger pr år. Så fremt det ikke oppstår ekstraordinære forhold vil disse også være innenfor 
budsjett for året. 
  
  
Vurdering 
Den økonomiske oversikten viser at kontrollarbeidet 2022 ligger godt innenfor budsjett 1. 
halvår. 
  
Det anbefales at kontrollutvalget tar saken til orientering. 
  
  
  
  
 
 



Status kontrollarbeidet pr 1. halvår 2022

Konto Tekst Budsjett 2022 Sum 1. h.år Utskrift fra regnskapet

10800 Ledergodtgjøring 80 000,00 30 310,00

10801 Møtegotgjøring 25 000,00 6 600,00

10802 Tapr asrbeidsfortjeneste 20 000,00

10990 Arb.giveravgift 15 000,00

11200 Literatur, tidsskrifter 5 000,00

11151 Bevertning 8 000,00

11501 Kurs, konferanse 50 000,00

11601 Reise 35 000,00

11950 Avgifter 12 000,00

mva 0,00

mva 0,00

145 000,00 26 624,04

sum kontrollutvalget 250 000,00 63 534,04

13751 Kjøp 1 494 000,00 747 000,00

13751 Kjøp 370 000,00 185 000,00

um Kontrollarbeid 2 114 000,00 995 534,04



  

Planlegging av besøk i oktober  

Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune 02.09.2022 33/22 
 
Saksbehandler Liv Tronstad 
Arkivkode FE-033 
Arkivsaknr 22/62 - 3 

 
Forslag til vedtak 
  
Kontrollutvalget ber sekretær tilrettelegge for besøk ved ………….... i oktober. 
 
  
 
Vedlegg 
Administrativ-organisering 
Steinkjerbygg-KF-Byggeprosjekter 
Besok-i-kommunale-avdelinger-Verran-og-Steinkjer 
 
Saksopplysninger 
  
Besøk ved kommunale virksomheter/enheter, byggeprosjekter eller selskaper der kommunen 
har eierinteresser er ofte benyttet av kontrollutvalg for å gjøre seg bedre kjent. I 
kontrollutvalgets årsplan er det lagt opp til besøk i juni og oktober.  
  
10. juni besøkte kontrollutvalget Malm skole, mens det for møte den 21. oktober ikke er tatt 
stilling til hva som skal besøkes. 
  
For lettere å ta stilling til aktuelt besøk vedlegges en oversikt over kommunens administrative 
organisering, en oversikt over Steinkjerbygg KF sine byggeprosjekter. En oversikt over 
kontrollutvalgets tidligere besøk i Verran og Steinkjer er også vedlagt uten at denne skal ha 
betydning for hva kontrollutvalg nå skal velge. 
  
Enkelte ganger kan besøk gjennomføres i forbindelse med forvaltningsrevisjon og/eller 
eierskapskontroll på et område/selskap. Pågående forvaltningsrevisjoner er nå kulturskolen 
for barn og unge. I så fall kulturskolen velges, må en passe på at temaet for besøket ikke 
kommer i konflikt med revisors arbeid. 
  
Eksempel på tidsplan ved et skolebesøk/institusjon el. er som følger: 
Kl. 09.00 - 09.15 åpning ved kontrollutvalgets leder og presentasjon 
Kl. 09.15 - 10.00 samtale med ledende personer ved enhet 
Kl. 10:00 - 10.30 samtale med tillitsvalgte og verneombud 
Kl. 10.45 - 11.15 samtale med FAU eller Brukere/pårørende 
Kl. 11.15 - 11.45 samtale med elevrådet ved skolebesøk 
Kl. 11.45 - 12.15 lunsj 
Kl. 12.15 - 13.00 omvisning 
Kl. 13.00 – avslutning 
  
Etter et besøk er det ordinært møte i kontrollutvalget. 
  
Det skrives normalt ikke noen rapport etter besøk, men kontrollutvalget gjør en 
oppsummering umiddelbart etter at besøket er gjennomført. Dersom kontrollutvalget så 
finner det nødvendig, kan kommunedirektøren innkalles til et senere møte for å utdype og gi 
ytterligere informasjon om forhold kontrollutvalget ønsker å få nærmere belyst. 
  



Vurdering 
For at sekretær skal kunne tilrettelegge for besøk på en god måte ønskes det en 
tilbakemelding på sted og innhold som sekretær kan legge til grunn i planleggingen. 
  
Saken legges frem til diskusjon uten forslag til sted. 
 
 



Administrativ organisering 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



Steinkjerbygg KF – Byggeprosjekter (bilder og tekst hentet fra Steinkjerbygg KF sin hjemmeside 07.03.2022) 

 

 



 



Besøk i kommunale avdelinger/institusjoner 2009-2019: 
Verran:  

11.03.2009: Barnevernet 
05.06.2009: Verran helsetun 
25.09.2009: Malm skole 
18.05.2011: Rådmannens stab 
07.01.2013: Jekta AS 
24.02.2014: Enhet for samfunnsutvikling 
02.03.2015: Verran sykeheim 
07.09.2015: Verran sykeheim (oppfølgingsvitjing) 
27.03.2017: Flyktningetjenesten/Voksenopplæringen 
27.11.2017: Sosialtjenesten (den kommunale delen av NAV) 
28.10.2018: Helsetunet (tidligere Verran sykeheim) 

Steinkjer:  
02.12.2009: Strandvegen boliger Skjeftejordet bofellesskap 
07.12.2010: Kommunaltekniske tjenester 
12.12.2011: Steinkjer ungdomsskole 
06.03.2012: Egge ungdomsskole 
27.11.2012: Distriktsmedisinsk senter Inn-Trøndelag 
05.03.2013: Ecopro AS 
25.03.2014: Avlastningsboligen for barn og unge 
14.10.2014: Stod sykeheim 
17.03.2016: Flyktningetjenesten 
16.02.2017: Sosialtjenesten (den kommunale delen av NAV) 
31.01.2018: Rustjenesten 
19.06.2019: Inn-Trøndelag Helse- og beredskapshus 
20.09.2019 Steinkjer skole 



  

FKT Fagkonferanse 2022 - oppsummering  

Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune 02.09.2022 34/22 
 
Saksbehandler Liv Tronstad 
Arkivkode FE-033 
Arkivsaknr 20/43 - 39 

 
Forslag til vedtak 
  
Kontrollutvalget tar saken til orientering 
 
  
 
Saksopplysninger 
  
Forum for kontroll og tilsyn gjennomførte årsmøte og fagkonferanse 8.-9. juni i år. 
Fagkonferansen hadde fokus på følgende tema:  
  
Onsdag 08. juni 
10:00 Velkommen til fagkonferansen 
Tage Pettersen, styreleder / FKT 
10:05 Åpningsinnlegg:  
Lovlighetskontroll 
Peter Frølich (H), leder Kontroll- og konstitusjonskomiteen / Stortinget 
10:40 Kontrollutvalgets involvering i arbeidet med risiko- og vesentlighetsvurderinger 
(ROV) og planer for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 
Frode Løvlie, manager / Deloitte 
11:45 Kontrollutvalgets påseansvar for økonomiforvaltningen.  
Hvordan kan kontrollutvalget bestille kontrollhandlinger? 
Rune Johansen, seniorrådgiver / Vetaks IKS 
12:35 Paneldebatt:  
Hvorfor er det viktig at kontrollutvalget er en god bestiller? 
14:00 Habilitet og dobbeltroller 
Erik Magnus Boe, professor emeritus / UiO 
  
16:00 Årsmøte 
  
Torsdag 09. juni 
09:00 Ny veileder - håndtering av henvendelser til kontrollutvalget 
10:00 Krav til varslingssystem i kommunen 
Berit Weum Brenne og Heidi Krogh Tysvær, seniorinspektører / Arbeidstilsynet 
12:00 Varslingssystemet i Fredrikstad kommune 
Rita Holberg, kontrollutvalgsleder / Fredrikstad kommune 
12:30 God egenkontroll – nyheter fra departementet 
Susanne Rynning Moshuus, utredningsleder/ Kommunal- og distriktsdepartementet 
13:30 Økonomisk internkontroll i praksis.  
Funn og erfaringer fra revisors arbeid 
Tone Jæger Karlstad, forvaltningsrevisor / KomRev NORD 
14:20 Skråblikket 
Ole Martin Ihle  
(Sammen med Harald Eia står Ole Martin Ihle bak TV-program som Hjernevask, Brille  
og Sånn er Norge) 
14:50 Avslutning 
Tage Pettersen, styreleder / FKT 



  
Presentasjonene fra konferansen sendes kun kontrollutvalget. 
  
  
  
  
Vurdering 
2 av kontrollutvalget medlemmer samt sekretær var deltagere på årets fagkonferanse. En del 
av årets temaer har kontrollutvalget ønsket å ta opp i møte.  
  
Saken legges frem til diskusjon på bakgrunn av program og presentasjoner.  
  
Det er lagt opp til at kontrollutvalget kan ta saken til orientering, men dersom kontrollutvalget 
ønsker å følge opp enkelttema kan dette spesifiseres i vedtaket. 
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