
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedtatt av Kontrollutvalget i sak 14/12, 20.4.2012 

  

Skaun kommune 

ÅRSMELDING FOR KONTROLLUTVALGET 2011  



 

1 Innledning 

Kontrollutvalget velges av kommunestyret og skal på vegne av dette føre det løpende tilsynet med 
den kommunale forvaltningen. Kontrollutvalget inngår som en del av kommunens system for 
egenkontroll. En troverdig egenkontroll er et viktig virkemiddel for å verne om kommunenes råderett 
og lokaldemokratiets stilling. 

Kontrollutvalget hadde per 1.1.2011 følgende sammensetning: 

Medlemmer Varamedlemmer 

Arne Morten Johnsen (leder) Kristin Riaunet (Sp/KrF/H/FrP) 
Marit Overby Landrø (nestleder) Einar Rise (Sp/KrF/H/FrP) 
Ola Meistad Odd H. Fossland (DnA/V/Sv) 
Oddrun Husby Harald Belsaas (DnA/V/Sv) 
Roger Rian Steinar Arvid Johnsen (DnA/V/Sv) 
 Rolf Bratlie (Buviklista) 
 Toril Øyås Stav (Buviklista) 

 
Etter kommunevalget 2011 besto kontrollutvalget av følgende medlemmer 
 

Medlemmer Varamedlemmer 

Eva Overholt (leder) Øyvind Høyland (Sp/FrP/KrF/SV/Bl) 
Eivind Stende (nestleder) Arne Morten Johnsen (Sp/FrP/KrF/SV/Bl) 
Ingrid M. Tørhaug-Skagseth Hallgeir Belsås (Sp/FrP/KrF/SV/Bl) 
Oddrun Husby Kristin Riaunet (Sp/FrP/KrF/SV/Bl) 
Jan M. Leinum Ivar Røstum (DnA) 
 Hege A. Harbak (DnA) 
 Simon Willmann (DnA) 
 Rolf Bratlie (H) 
 Even Lefstad (H) 

 
I henhold til kommuneloven skal minst ett medlem av utvalget være medlem av kommunestyret. Eva 
Overholt og Ingrid M. Tørhaug-Skagseth ivaretar denne funksjonen. 

1.1 Likestilling 

Kontrollutvalget består av 2 menn og 3 kvinner. Lovkrav om likestilling mellom kjønnene er dermed 
ivaretatt. 



 

2 Kontrollutvalgets virksomhet 

Kontrollutvalgets oppgaver er definert av kommunelovens §77 med tilhørende forskrift. Disse ble 
vesentlig utvidet etter lovendringer i 2004. Kommunestyret kan i tillegg be kontrollutvalget ivareta 
andre oppgaver og fastsette egne retningslinjer for kontrollutvalgets arbeid. Kommunestyret i Skaun 
har vedtatt slike retningslinjer. 

Kontrollutvalget er opptatt av å fokusere på samarbeid og å opptre partipolitisk nøytralt. Ordfører 
har rett til å møte i kontrollutvalget, og har vært til stede ved 3 møter i 2011. Rådmannen inviteres 
eller innkalles i enkeltsaker for å redegjøre for forhold kontrollutvalget etterspør. Rådmannen har 
møtt personlig eller ved stedfortreder på alle møter i 2011. Kontrollutvalget ser en jevnlig dialog med 
ordfører og rådmann som en sentral del av sitt arbeid med å føre tilsyn med kommunens virksomhet. 

Kontrollutvalget rapporterer løpende på sin virksomhet til kommunestyret gjennom å legge fram 
møteprotokoller som melding, gjennom presentasjon av revisjonsrapporter og uttalelse til 
årsregnskapet. Kontrollutvalget imøtekommer gjerne spørsmål og henvendelser fra kommunestyret. 

I tråd med kommunelovens §77-9 holdes kontrollutvalgets møter normalt for lukkede dører. 

Kontrollutvalgets sekretariat har siden 2005 vært organisert i det interkommunale selskapet 
Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS der Orkdal kommune deltar sammen med 13 andre 
kommuner i tillegg til fylkeskommunen. Kontrollutvalget samarbeider også nasjonalt med andre 
kontrollutvalg gjennom organisasjonen Forum for kontroll og tilsyn. 

Kommunal- og regionaldepartementet ga i 2011 ut veilederen Kontrollutvalgsboken1 som gir en 
ytterligere innføring i kontrollutvalgets oppgaver. 

2.1 Saksbehandlingen i kontrollutvalget 

Kontrollutvalget har i 2011 avholdt 6 møter og behandlet 40 saker. Protokoller fra kontrollutvalgets 
møter oversendes kommunestyret som referatsaker. Alle kontrollutvalgets sakspapirer, 
møteprotokoller og revisjonsrapporter er tilgjengelige på sekretariatets nettsider: 
http://www.konsek.no  

2.1.1 Regnskapsrevisjon 

Kontrollutvalget følger opp den økonomiske egenkontrollen gjennom orientering fra revisjonen og 
orienteringer fra rådmannen om den økonomiske situasjonen. Kontrollutvalget avgir årlig uttalelse 
om kommuneregnskapet, i tråd med kontrollutvalgsforskriftens § 7.  For regnskapsåret hadde 
kontrollutvalget ingen merknader til regnskapet. Kontrollutvalget mener årsregnskapet ga en riktig 
oversikt over kommunens virksomhet.  

Kontrollutvalget har også merket seg at kommunens regnskap og økonomistyring nå synes å være 
vesentlig forbedret fra situasjonen tidlig i forrige valgperiode. 

2.1.2 Forvaltningsrevisjon 

Kontrollutvalget la i 2011 fram en forvaltningsrevisjonsrapport om eiendomsforvaltningen i Skaun 
kommune. Rapporten konkluderte blant annet med at Skaun kommune manglet en helhetlig strategi 
for forvaltning av sine eiendommer, og at midler til eiendomsforvaltning og vedlikehold synes noe 
nedprioritert i kommunen. Revisor anbefalte blant annet at det gjøres en helhetlig kartlegging av 
vedlikeholdsbehov og at det utarbeides en helhetlig eiendomsstrategi. 

                                                           

1
 Veilederen er tilgjengelig på 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/krd/dok/veiledninger_brosjyrer/2011/kontrollutvalgsboken-om-
kontrollutvalget.html  

http://www.konsek.no/
http://www.regjeringen.no/nb/dep/krd/dok/veiledninger_brosjyrer/2011/kontrollutvalgsboken-om-kontrollutvalget.html
http://www.regjeringen.no/nb/dep/krd/dok/veiledninger_brosjyrer/2011/kontrollutvalgsboken-om-kontrollutvalget.html


 

Kontrollutvalget bestilte i 2011 også en forvaltningsrevisjonsrapport om KOSTRA-rapportering som 
ble lagt frem i 2012. 

2.1.3 Selskapskontroll 

Selskapskontroll er en relativ ny oppgave for kontrollutvalget. Kommunelovens §77-5 pålegger 
kontrollutvalget å føre kontroll med forvaltningen av kommunens eierinteresser. Formålet er både å 
kontrollere at kommunen forvalter sine eierinteresser på en god måte og at det enkelte selskap 
driver i tråd med kommunens vedtak og intensjoner. 

Kommunestyret vedtok overordnet eierstrategi i 2010. I følge vedtaket skulle denne følges opp med 
utarbeidelse av eierstrategier for selskapene i 2011. Dette arbeidet har ikke blitt sluttført og politisk 
behandlet.  

Utvalget har i samarbeid med de andre kommunene i sekretariatssamarbeidet gjennomført et 
analysearbeid som vil ligge til grunn for plan for selskapskontroll 2012-2013. Dette vil legge til rette 
for en vesentlig mer aktiv og systematisk kontroll med forvaltningen av kommunenes eierinteresser i 
denne kommunestyreperioden.  

Med bakgrunn i det pågående arbeidet med en helhetlig gjennomgang, og på bakgrunn av at 
kommunen fortsatt mangler fullstendige strategier har det ikke blitt igangsatt eller vurdert igangsatt 
selskapskontroll i løpet av 2011. 

2.1.4 Andre saker 

I tillegg til de lovpålagte oppgavene knyttet til revisjon og selskapskontroll har kontrollutvalget ført 
løpende tilsyn med kommunens virksomhet gjennom orienteringer fra rådmannen og andre politiske 
utvalg om aktuelle saker eller områder. Dette ansees som å være en konstruktiv måte å sørge for 
dialog med kommunens administrasjon.  

Etter kommunevalget har også opplæring av nye kontrollutvalgsmedlemmer vært sentralt for 
utvalget. 

Blant saker som kan omtales særlig er sak om gyldighet av Reguleringsplan på Børsøra. På bakgrunn 
av medieoppslag ba kontrollutvalget rådmannen undersøke hvorvidt plankart var i 
overensstemmelse med kommunestyrets vedtak. Rådmannen gjorde en slik undersøkelse, og ny 
detaljplan for området ble fremmet for politisk behandling på bakgrunn av dette. Da egen detaljplan 
kom til politisk behandling, med offentlig ettersyn, ble spørsmålet om planens gyldighet ikke 
realitetsbehandlet av kontrollutvalget. 

2.2 Samarbeids- og opplæringsaktiviteter 

Samarbeid og dialog med andre kontrollutvalg er en nyttig arena for faglig utvikling for 
kontrollutvalget, og bidrar til å styrke utvalgets aktiviteter. Kontrollutvalget er medlem av 
organisasjonen Forum for kontroll og tilsyn (FKT), en interesseorganisasjon for kontrollutvalg. 
Utvalget har også tilgang til møteplasser gjennom Norsk kommunerevisorforbund (NKRF) og KonSek. 

I 2011 har medlemmer av utvalget deltatt på opplæringssamling i regi av KonSek. 

2.3 Kontrollutvalgets økonomi og rammebetingelser 

Totalt hadde kontrollutvalget, inkludert utgifter til revisjon og sekretariatstjenester i 2011 et budsjett 
på 899 601 kr. Av dette er kr 120 601 til kontrollutvalgets egen virksomhet. Regnskapet for 
kontrollutvalget viser i 2011 et mindreforbruk på ca. kr 67 0000 sammenlignet med budsjett. Dette 
skyldes i hovedsak lite forbruk til eksterne kurs og reiser, samt tapt arbeidsfortjeneste. Det må 
forventes at disse blir noe høyere tidlig i en valgperiode. 

  



 

 
Regnskap 2011 Budsjett 2011 

Lønn og godtgjøringer  kr    36.508,42   kr    69.601,00  

Andre driftskostnader  kr    16.980,00   kr    51.000,00  

Sekretariat og revisjonstjenester  kr 779.000,00   kr 779.000,00  

Totalt kontroll og revisjon  kr 832.488,42   kr 899.601,00  

 

Kontrollutvalget er tilfreds med den økonomiske rammen som stilles til rådighet til kontrollutvalg, 
revisjon og sekretariatstjenester. 

 



 

3 Avslutning 

Kontrollutvalgets arbeid etter valget i 2011 har i stor grad vært innrettet mot opplæring av nye 
medlemmer og planer for egenkontrollaktiviteter som forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.  

Kontrollutvalgets arbeid krever at medlemmene er aktive og setter seg inn i til dels kompliserte saker 
som kan favne hele virksomhetsområdet som Skaun kommune er beskjeftiget med. Arbeidet krever 
også et nært og godt samarbeid med kommunestyret og administrasjonen i kommunen. Etter 
kommunestyrevalget 2011 sitter to av kommunestyrets medlemmer i kontrollutvalget, og 
kontrollutvalget vil blant annet legge vekt på å trekke representanter for de politiske partiene med i 
arbeidet med Plan for forvaltningsrevisjon. 

Utvalget takker for samarbeidet i året som har gått og ser frem til et nært og godt samarbeid i 
inneværende år. På denne måten kan kontrollutvalget bidra til en velfungerende forvaltning, til beste 
for kommunen og den enkelte innbygger i Skaun.  

 

Børsa, 20.4.2011 

 

Eva Overholt 
Kontrollutvalgets leder 

 

 


