
 
 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Steinkjer kommune 
 
Arkivsak: 23/68 
Møtedato/tid: 27.01.2023 kl. 09:00 - 12.00 
Møtested: Fylkets hus, møterom Smia 
 
 
Møtende medlemmer: 

 

Benthe Asp. leder   
Arnhild Bilstad Opdal   
Eirik Forås   
Lars Eric Sæther   
Kai-Jørgen Lorvik   
 
 
Forfall 
Ingen 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
Andre møtende: 
Einar Sandlund, Konsek Trøndelag IKS 
Liv Tronstad, Konsek Trøndelag IKS via teams  
Bjørn Kalmar Aasland, Kommunedirektør, sak 2/23, 3/23, 4/23, 5/23, 6/23 
Gunvor Aursjø, kommunalsjef teknisk, sak 3/23, 4/23, 5/23, 6/23 
Leidulf Skarbø, Forvaltningsrevisor Revisjon Midt-Norge, på teams, sak 07/23 
 
 
 
 
 
 
Merknader:  
Ingen merknader til innkalling og sakliste. 
Sakene ble behandlet i denne rekkefølgen: 3/23, 5/23, 6/23, 4/23, 2/23, 7/23, 8/23, 1/23, 
9/23 
 
 
 
 
 
 



Sakliste: 
 
Saksnr. Saktittel 
01/23 Referatsaker 27.01.2023 
02/23 Orientering fra kommunedirektøren Oppfølging av eierskapskontroll og 

forvaltningsrevisjon – Dampsaga Bad AS  
03/23 Orientering fra kommunedirektøren Oppfølging av forvaltningsrevisjon – Vann og 

avløp  
04/23 Orientering fra kommunedirektøren Oppfølging av eierskapskontroll – 

Brannvesenet Midt IKS  
05/23 Orientering fra kommunedirektøren Oppfølging av forvaltningsrevisjon – 

Brannvesenet Midt IKS 
06/23 Henvendelse til kontrollutvalget Klage på vedtak fattet av Hovedutvalget for 

teknisk, miljø og naturforvaltning i sak PS52/22 
07/23 Forvaltningsrevisjon Steinkjer Næringsselskap AS - Prosjektplan 
08/23 Kontrollutvalgets årsmelding 2022 
09/23 Godkjenning av møteprotokoll 27.01.2023 
 
 
 
 
  



Sak 01/23 Referatsaker 27.01.2023 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune 27.01.2023 01/23 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar referatene til orientering 
 
Behandling: 
I tillegg ble referat nr.14 referert i møtet: 
14. RMN: Rapportering til kontrollutvalget i Steinkjer kommune 
 
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar referatene til orientering. 
 

 
Sak 02/23 Orientering fra kommunedirektøren Oppfølging av 
eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon – Dampsaga Bad AS  
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune 27.01.2023 02/23 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar informasjonen fra kommunedirektøren til orientering. 
 
Behandling: 
Kommunedirektøren orienterte om status, utforming og fremdrift vedr. utarbeidelse av 
eierskapsmelding, samt oppfølging av forvaltningsrevisjon Dampsaga Bad AS, og besvarte 
spørsmål fra kontrollutvalget.  
 
Kontrollutvalget  får tilsendt kommunedirektørens skriftlige fremføring. 
 
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar informasjonen fra kommunedirektøren til orientering       

 
Sak 03/23 Orientering fra kommunedirektøren Oppfølging av 
forvaltningsrevisjon – Vann og avløp  
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune 27.01.2023 03/23 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar informasjonen fra kommunedirektøren til orientering. 
 
Behandling: 
Kommunedirektøren og kommunalsjef teknisk orienterte, samt besvarte spørsmål fra 
kontrollutvalget. 
 
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar informasjonen fra kommunedirektøren til orientering       



Sak 04/23 Orientering fra kommunedirektøren Oppfølging av 
eierskapskontroll – Brannvesenet Midt IKS  
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune 27.01.2023 04/23 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar informasjonen fra kommunedirektøren til orientering. 
 
Behandling: 
Kommunedirektøren orienterte om status, utforming og fremdrift vedr. utarbeidelse av 
eierskapsmelding samt besvarte spørsmål fra kontrollutvalget.  
 
Kontrollutvalget  får tilsendt kommunedirektørens skriftlige fremføring. 
 
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar informasjonen fra kommunedirektøren til orientering. 
 
Sak 05/23 Orientering fra kommunedirektøren Oppfølging av 
forvaltningsrevisjon – Brannvesenet Midt IKS 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune 27.01.2023 05/23 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar informasjonen fra kommunedirektøren til orientering, 
 
Behandling: 
Kommunedirektøren og kommunalsjef teknisk orienterte, samt besvarte spørsmål fra 
kontrollutvalget. 
 
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar informasjonen fra kommunedirektøren til orientering       

Sak 06/23 Henvendelse til kontrollutvalget Klage på vedtak fattet av 
Hovedutvalget for teknisk, miljø og naturforvaltning i sak PS52/22 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune 27.01.2023 06/23 
 
Forslag til vedtak 
Saken legges fremt til diskusjon uten forslag til vedtak. 
 
Behandling: 
Lars Eric Sæther tok opp spørsmål om sin habilitet, jfr. KL § 11-10, fratrådte og forlot 
møtelokalet. Han ble enstemmig erklært inhabil med hjemmel i fvl. § 6, 2. ledd og var heller   
ikke til stede når kontrollutvalget behandlet sak 06/23. 
 
Kontrollutvalget ønsket å stille overordnede og generelle spørsmål til kommunedirektør og 
kommunalsjef. De besvarte spørsmål fra kontrollutvalget. 
 
Det ble fremmet slikt omforent forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget prioriterer ikke å gå nærmere inn i saken og tar saken til orientering. 



Informasjon i henvendelsen legges til grunn i arbeidet med neste plan for 
forvaltningsrevisjon. 
 
Omforent forslag enstemmig vedtatt. 
      
Vedtak: 
Kontrollutvalget prioriterer ikke å gå nærmere inn i saken og tar saken til orientering. 
Informasjon i henvendelsen legges til grunn i arbeidet med neste plan for 
forvaltningsrevisjon. 

 
Sak 07/23 Forvaltningsrevisjon Steinkjer Næringsselskap AS - 
Prosjektplan 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune 27.01.2023 07/23 
 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget slutter seg til prosjektplan for forvaltningsrevisjon Steinkjer 
Næringsselskap AS med en ressursbruk på 275 timer og leveringsfrist 15. september 
2023. 

2. Kontrollutvalget ber om å bli informert dersom det oppstår forhold som berører 
prosjektplanen eller leveringstidspunktet. 

 
Behandling: 
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor deltok via teams.  
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor orienterte om prosjektplanen. 
 
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 

1. Kontrollutvalget slutter seg til prosjektplan for forvaltningsrevisjon Steinkjer 
Næringsselskap AS med en ressursbruk på 275 timer og leveringsfrist 15. september 
2023. 

2. Kontrollutvalget ber om å bli informert dersom det oppstår forhold som berører 
prosjektplanen eller leveringstidspunktet. 

 
Sak 08/23 Kontrollutvalgets årsmelding 2022 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune 27.01.2023 08/23 
 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget slutter seg til kontrollutvalgets årsmelding 2022 
2. Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret og innstiller på at 

kommunestyret gjør slikt vedtak:  
• Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding 2022 til orientering 

 
Behandling: 
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 

1. Kontrollutvalget slutter seg til kontrollutvalgets årsmelding 2022 
2. Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret og innstiller på at 

kommunestyret gjør slikt vedtak:  
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding 2022 til orientering      

 
 



Sak 09/23 Godkjenning av møteprotokoll 27.01.2023 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune 27.01.2023 09/23 
 
Forslag til vedtak 
  
 
Behandling: 
Møteprotokollen ble gjennomgått i møtet. 
 
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 27.01.2023 godkjennes       

 
 


	Sakliste:

