Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hitra kommune
Arkivsak:

19/69

Møtedato/tid:

13.05.2019 Kl 15:00

Møtested:

K-salen, rådhuset

Møtedeltakere:
Bjørg Reitan Bjørgvik, leder
Gunnar Andresen
Olav Athammer
Ragnar Burø
Inger Sundgård, vara for Aune
Forfall:
Lindis Heggvik Aune
Andre møtende:
Kjell Roar Sæther, Hitra kommune
May Hårstad Lian, Hitra kommune
Gunn Røstad, Hitra kommune
Hitra Storkjøkken KF
Ann Katharine Gardner, Revisjon Midt-Norge SA
Unni Romstad, Revisjon Midt-Norge SA
Rannveig Singsaas, Konsek Trøndelag IKS

Kopi:
Varamedlemmer til orientering, ordfører, rådmannen, postmottak Hitra kommune, postmottak
Revisjon Midt-Norge SA

Merk at kontrollutvalget starter med virksomhetsbesøk kl 13:00
på HAMOS, Fillan

Møtet avvikles for åpne dører, i tråd med kommuneloven § 31.
Eventuelle forfall, eller spørsmål om habilitet, meldes til Konsek Trøndelag IKS
v/Rannveig Singsaas på telefon 950 31 803, eller e-post: rannveig.singsaas@konsek.no
Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.
Trondheim, 06.05.2019

Bjørg Reitan Bjørgvik (sign.)
Leder av kontrollutvalget

Rannveig Singsaas
rådgiver, Konsek Trøndelag

Sakliste
Saksnr.
18/19
19/19
20/19
21/19
22/19
23/19
24/19
25/19
26/19
27/19
28/19

Sakstittel
Orientering og omvisning ved HAMOS
Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 04.03.19
Orientering om bemanningssituasjonen i kommunens barnehager
Orientering om oppfølging av politiske vedtak
Orientering om kommunesammenslåing
Hitra kommunes årsregnskap for 2018 - kontrollutvalgets uttalelse
Hitra storkjøkkens årsregnskap for 2018 - kontrollutvalgets uttalelse
Aktuelt fra utvalgene 13.05.19
Fylkesmannens rapport fra forvaltningskontroll av tilskudd til avløsning ved
sykdom og fødsel
Referatsaker 13.05.19
Eventuelt 13.05.19

Orientering og omvisning ved HAMOS
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
13.05.2019

Saknr
18/19

Saksbehandler Rannveig Singsaas
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
16/4 - 32
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar redegjørelse fra ledelsen ved HAMOS til orientering.
Saksutredning
Kontrollutvalgets arbeids- og ansvarsområde favner bredt, og i tillegg til eller i forbindelse
med sine ordinære møter kan utvalget besøke kommunale enheter/selskaper. Slike besøk er
ikke formelle tilsyns- eller kontrollbesøk, men gir kontrollutvalget en mulighet til å gjøre seg
bedre kjent med kommunens virksomhet. Kontrollutvalget kan ta med seg kunnskap og
inntrykk videre i sitt kontrollarbeid.
Kontrollutvalget vedtok i møte 04.03.19 (sak 5/19) å besøke HAMOS i forbindelse med sitt
møte 13.05.19.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalgssekretariatet tilrår at kontrollutvalget tar redegjørelse fra ledelsen ved HAMOS
til orientering.

Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 04.03.19
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
13.05.2019

Saksbehandler Rannveig Singsaas
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
19/69 - 3
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Protokollen fra kontrollutvalgets møte 04.03.19 godkjennes.

Saksutredning
Godkjenning av møteprotokoll. Protokollen er tidligere distribuert til utvalget.

Saknr
19/19

Orientering om bemanningssituasjonen i kommunens barnehager
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
13.05.2019

Saknr
20/19

Saksbehandler Rannveig Singsaas
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
16/4 - 35
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.
Vedlegg
Bemanningsnorm
Saksutredning
I henhold til bestemmelsene om kontroll og tilsyn i kommuneloven skal kontrollutvalget føre
tilsyn med den kommunale forvaltningen på kommunestyrets vegne.
For å bedre innblikk i den kommunale virksomheten inviterer kontrollutvalget
administrasjonen for å orientere om ulike områder. Dette bidrar til kunnskap og bedre
grunnlag for å kunne prioritere kontrollutvalgets bruk av ressurser til tilsynsarbeidet.
Ny bemanningsnorm for barnehagene trådte i kraft 01.08.18. Normen sier at det skal være 1
ansatt per 3 småbarn og 1 ansatt per 6 store barn. Barnehagene har ett år på seg til å innfri
kravet til bemanning. Kontrollutvalget fikk presentert den nye normen i referatsak i møte
03.12.18.
Rådmann ved kommunalsjef Gunn Røstad kommer i møtet og orienterer om
bemanningssituasjonen i barnehagene i Hitra kommune.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet viser til rådmannens orientering og anbefaler kontrollutvalget å ta rådmannens
redegjørelse til orientering.

Bemanningsnorm og skjerpet pedagognorm – hvordan ligger barnehagene an?
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Bemanningsnorm og skjerpet pedagognorm – hvordan
ligger barnehagene an?
Statistikknotat 4/2018

Stortinget har vedtatt en ny bemanningsnorm og en skjerping av
pedagognormen. Bemanningsnormen stiller krav om minimum én ansatt
per tre barn under tre år og én ansatt per seks barn over tre år. Skjerpet
pedagognorm innebærer minst én pedagogisk leder per 7 barn under tre år
og minst én pedagogisk leder per 14 barn over tre år. Barnehagene må
innfri ny bemanningsnorm innen 1. august 2019, og pedagognorm innen 1.
august 2018.
STATISTIKK | SIST ENDRET: 18.06.2018

I denne analysen beskriver vi bemannings- og pedagogtettheten i barnehagene med utgangspunkt i
bemanningen per 15.12.2017 og ser hvordan de nye minimumskravene ville slått ut. Blant annet ser vi
nærmere på følgende hovedfunn:
•

Nær halvparten av barnehagene har lavere bemanning enn det nye minimumskravet

•

De store byene og de største barnehagekjedene ligger dårligst an til å innfri kravet

•

1 av 4 barnehager hadde en bemanning i 2017 som oppfylte det nye kravet til pedagogisk
bemanning



Fakta om ny bemanningsnorm og skjerpet pedagognorm

31. mai vedtok Stortinget et minimumskrav til grunnbemanning (en bemanningsnorm)
for barnehager. Normen innebærer at det stilles krav om at barnehagene har en
bemanning som tilsvarer minimum én ansatt per tre barn under tre år og én ansatt per
seks barn over tre år.
Normen blir innført 1. august 2018. Fra da har barnehagene ett år på seg til å innfri kravet.
Hvis barnehagen ikke innfrir kravet 1. august 2019, må barnehageeier søke om
dispensasjon.

https://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/tema/Statistikknotat-bemannings... 07.02.2019
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I behandlingen av revidert nasjonalbudsjett 15. juni vedtok Stortinget en ekstra
finansiering av bemanningsnormen på 100 mill. kroner. Midlene fordeles med 60 mill.
kroner til de private barnehagene, og 40 mill. til kommunale barnehager. Midlene skal
fordeles til kommuner der det er mer enn 6 barn per ansatt i de kommunale
barnehagene(se Statsbudsjettet.no).
I tillegg til bemanningsnormen er det vedtatt en skjerpet pedagognorm. Den innebærer
at det skal være minst én pedagogisk leder per 7 barn under tre år og minst én
pedagogisk leder per 14 barn over tre år. Barn skal regnes som tre år fra 1. august det året
de fyller tre år. Det er en skjerping fra tidligere da kravet var 9 og 18 barn per pedagogisk
leder.
Bemannnings- og pedagognormen gjelder kun ordinære barnehager, ikke
familiebarnehager og åpne barnehager. Det er derfor kun ordinære barnehager som er
omtalt i denne analysen.



Beregning av bemannings- og pedagogtetthet

For å kunne sammenligne barnehager med ulik sammensetning av barn, justerer vi for
alder og oppholdstid. Barn under tre år teller derfor som to barn når vi regner barn per
ansatt. I beregningen av barn per ansatt regner vi med årsverk til ansatte i
grunnbemanningen (dvs. ansatte som jobber direkte med barna). I beregningen av barn
per pedagog regner vi med årsverk til personale som jobber som pedagogiske ledere.
Alle tall i denne analysen er hentet fra BASIL og viser status i barnehagen per 15.12.2017.

Nesten halvparten av barnehagene oppfyller ikke ny bemanningsnorm
Det er i gjennomsnitt 6 barn per ansatt i barnehagene. Det nye kravet til bemanning tilsvarer altså det
som er gjennomsnittlig bemanning på nasjonalt nivå i dag, men det er stor variasjon mellom
barnehagene. 2300 barnehager har flere enn 6 barn per ansatt, noe som utgjør nesten halvparten av
barnehagene. Totalt går det nesten 147 000 barn i barnehager med mer enn 6 barn per ansatt. For
disse barna vil minimumskrav til bemannning gi en forbedret bemanningssituasjon. Det er 400 flere
private enn kommunale barnehager som ikke ville oppfylt bemanningsnormen med dagens
bemanning.

Figur 1. Bemanningstetthet i barnehager 2017 - antall barnehager

https://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/tema/Statistikknotat-bemannings... 07.02.2019
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De største kjedene har lavest bemanning
Det er betydelige variasjoner i bemanningstetthet mellom de private barnehagene. Foreldredrevne
barnehager og enmannsforetak har i gjennomsnitt 5,8 barn per ansatt mens de fem største
barnehagekjedene har en gjennomsnittlig bemanning på 6,5 barn per ansatt. For de øvrige private
barnehagene er gjennomsnittet 6,1 barn per ansatt. De største kjedene har også flere barn per
pedagogisk leder. Tilsammen går det litt over 42 000 barn i de fem største kjedene.

Tabell 1. Barn per ansatt og barn per pedagogisk leder 2017 - etter
eierform
Eierform

Barn per ansatt

Barn per pedagogisk leder

Kommunale barnehager

5,9

14,5

5 største kjeder*

6,5

15,4

Foreldreeide/enkeltpersonforetak

5,8

14,3

Øvrige private barnehager

6,1

14,6

*Læringsverkstedet, Kanvas, Espira, Fus og Norlandia.

Færre barn per ansatt i små kommuner
Små kommuner har i gjennomsnitt færre barn per ansatt enn større kommuner. Det er en svak tendens
til at de største kommunene har lavere bemanning enn de minste, selv om det er betydelig variasjon
innenfor hver av disse gruppene. I småkommunene, kommuner under 5000 innbyggere, har hver
ansatt i snitt ansvar for 5 barn, mens i store kommuner har de i gjennomsnitt ansvar for 6 barn.

https://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/tema/Statistikknotat-bemannings... 07.02.2019
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Kommunestørrelse*

Barn per ansatt (alle eierformer)

Små kommuner (N=225)

5,1

Mellomstore kommuner (N=144)

5,9

Store kommuner (N=57)

6,1

*Små kommuner: Mindre enn 5000 innbyggere. Mellomstore kommuner: mellom 5000 og 20 000
innbyggere. Store kommuner: over 20 000 innbyggere.

I de ti største kommunene er det kun Oslo, Bærum og Stavanger som allerede 15.12.2017 oppfyller
bemanningsnormen for sine kommunale barnehager. De private barnehagene har i snitt vesentlig
dårligere bemanning enn i de kommunale barnehagene. I Drammen har de kommunale barnehagene
betydelig dårligere bemanning enn de private.

Tabell 3. Bemanningstetthet i de 10 største
kommunene 2017
Kommune

Alle eierformer

Kommunal

Privat

Bærum

5,9

5,8

6,0

Stavanger

5,9

5,8

5,9

Oslo

6,0

5,9

6,2

Fredrikstad

6,2

6,2

6,2

Bergen

6,3

6,3

6,3

Tromsø

6,3

6,3

6,3

Trondheim

6,2

6,3

6,2

Kristiansand

6,3

6,3

6,3

Sandnes

6,4

6,4

6,3

Drammen

6,3

6,5

6,1

Se flere tall om bemanning i barnehager: kartvisning eller rapportvisning.

https://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/tema/Statistikknotat-bemannings... 07.02.2019
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eierformer
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Bemanningstettheten blir den samme i en gruppe med tre små barn og én ansatt, som i en gruppe med
seks store barn og én ansatt.

Små barnehager har gjennomgående bedre bemanning enn store barnehager
De største barnehagene har i gjennomsnitt flere barn per ansatt. Det gjelder både for private og
kommunale barnehager, selv om kommunale barnehager har høyere bemanning for alle
barnehagestørrelser. De største private barnehagene har en gjennomsnittlig bemanning på 6,4 barn per
ansatt, som er betydelig høyere enn det nye kravet på 6,0. Både kommunale og private barnehager
med inntil 50 barn oppfyller i gjennomsnitt ny bemanningsnorm. Det er en sammenheng mellom
barnehagestørrelse og kjedetilhørlighet. 171 av barnehagene med mer enn 100 barn tilhører de fem
største kjedene.

Tabell 4. Bemanningstetthet etter barnehagestørrelse
2017
Størrelse

Antall barnehager

Privat

Kommunal

1-25 barn

977

5,7

4,9

26-50 barn

1673

6,0

5,9

51-75 barn

1565

6,2

6,0

76-100 barn

645

6,3

6,1

Mer enn 100 barn

366

6,4

6,1

Skjerpet pedagognorm gjør at 7 av 10 barnehager må ansatte flere pedagogiske
ledere
Oppgaven til pedagogisk leder er å lede og iversksette det pedagogiske arbeidet i barnehagen
(Rammeplan for barnehagen). Pedagogisk leder skal være utdannet barnehagelærer eller tilsvarende (se
faktaboks). Det er i snitt 14,6 barn per pedagogisk leder når man inkluderer pedagogiske ledere som har

https://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/tema/Statistikknotat-bemannings... 07.02.2019
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gjennomsnitt har 14,5 barn per pedagogisk leder. Samlet sett ligger altså barnehagene nærmere det nye
kravet på 14 barn per pedaogisk leder enn det gjeldende kravet på 18 barn per pedagogisk leder.
Det er mindre variasjoner i antall barn per pedagogisk leder, enn barn per ansatt. Det kan henge
sammen med at antall pedagogiske ledere også tidligere har vært lovregulert.
De fleste barnehagene oppfyller gjeldende krav til pedagogisk bemanning akkurat. Fordi ett ekstra barn
utløser krav om en ekstra stilling som pedagogisk leder, de fleste barnehager måtte ansette flere
pedagogiske ledere for å oppfylle det nye kravet om pedagogisk bemanning som skal gjelde fra 1.
august, enn de hadde per 15.12.2017 (figur 2).

Figur 2. Barnehager som ville oppfylt skjerpet pedagognorm basert på tall per 15.12.2017
'

Barnehagen oppfyller
pedagognormen med
dispensasjon fra kravet: 4,2 %
Barnehagen oppfyller skjerpet
pedagognorm: 24,1 %

Barnehagen oppfyller ikke
skjerpet pedagognorm: 71,6 %

Status for begge normer
Tall for 2017 viser at det er en avstand mellom de nye normene som er vedtatt og dagens
bemanningssituasjon. Skjerpet pedagognorm skal gjelde fra 1. august, med overgangsordning for
bemanningsnorm. I desember 2017 ville kun 18 prosent av barnehagene oppfylt både bemanningsnorm
og skjerpet pedagognorm. 10 prosent ville kun oppfylt skjerpet pedagognorm, mens en tredjedel av
barnehager ikke ville oppfylt noen av normene.

https://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/tema/Statistikknotat-bemannings... 07.02.2019
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Status basert på tall per 15.12.2017

Antall

Andel

Oppfyller begge normene

951

18,2

Oppfyller kun skjerpet pedagognorm

529

10,1

Oppfyller kun bemanningsnorm

1947

37,3

Oppfyller ingen

1799

34,4

* Disse to tiltakene er forventet å gi en bedring i bemanningen.

https://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/tema/Statistikknotat-bemannings... 07.02.2019
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Tabell 6. Barnehager etter status før ny
bemanningsnorm og skjerpet pedagognorm*
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Orientering om oppfølging av politiske vedtak
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
13.05.2019

Saknr
21/19

Saksbehandler Rannveig Singsaas
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
16/4 - 33
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.
Saksutredning
Kontrollutvalget ønsker å holde seg orientert om administrasjonens oppfølging av politiske
vedtak.
Rådmannen kommer i kontrollutvalgsmøtet for å orientere utvalget om status.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalgssekretariatet tilrår at kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til
orientering.

Orientering om kommunesammenslåing
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
13.05.2019

Saknr
22/19

Saksbehandler Rannveig Singsaas
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
16/4 - 34
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.
Saksutredning
Hitra kommune og del av Snillfjord kommune slås sammen 01.01.2020. Norsk
Kommunerevisor Forbund (NKRF) sier i sin veileder vedrørende kommunesammenslåinger
at det kan være hensiktsmessig for kontrollutvalget å be om jevnlige orienteringer fra
ordfører og prosjektleder/rådmann om kommunesammenslåingsprosessen.
Kontrollutvalget ønsker å holde seg orientert om sammenslåingsprosessen og bli informert
om avgjørelser som angår den nye kommunen. På kontrollutvalgsmøtet 04.03.19 ble det stilt
spørsmål om hvordan nye Hitra kommunes demografiske profil blir eksempelvis
(alderssammensetning m.m).
Rådmannen ved Kjell Roar Sæther kommer i kontrollutvalgsmøtet for å orientere og svare på
spørsmål fra utvalgsmedlemmene.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet oppfordrer kontrollutvalget til å stille spørsmål og merke seg eventuelle punkter
til videre oppfølging i kontrollarbeidet. Sekretariatet tilrår at kontrollutvalget tar rådmannens
redegjørelse til orientering.

Hitra kommunes årsregnskap for 2018 - kontrollutvalgets uttalelse
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
13.05.2019

Saknr
23/19

Saksbehandler Rannveig Singsaas
Arkivkode
FE - 216
Arkivsaknr
18/218 - 11
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Hitra kommunes årsregnskap for 2018 oversendes
kommunestyret. Kopi sendes formannskapet før de foretar innstilling i regnskapssaken.
Vedlegg
Årsregnskap 2018
Årsberetning 2018
Revisjonsberetning Hitra kommune 2018
Kontrollutvalgets uttalelse om regnskapet for 2018 - Hitra kommune
Saksutredning
Det er formannskapet som innstiller til kommunestyret i regnskapssaken. Kontrollutvalget
skal i henhold til kommuneloven og forskrift om kontrollutvalg avgi en uttalelse om
årsregnskapet til kommunestyret. Kopi av kontrollutvalgets uttalelse skal være
formannskapet i hende tidsnok til at formannskapet kan ta hensyn til den før de avgir
innstilling til kommunestyret. Administrasjonen er invitert til møtet i kontrollutvalget for å
orientere om regnskap og årsberetning og svare på spørsmål.
Revisjon Midt-Norge SA har gjennomført årsrevisjonen for Hitra kommune for 2018 i
samsvar med kommuneloven, tilhørende forskrifter og i henhold til god kommunal
revisjonsskikk og vedtatte revisjonsstandarder. Revisjonsberetning er avgitt 15.04.2019.
Revisor konkluderer med at regnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det
alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen per 31. desember 2018.
Regnskapet for Hitra kommune viser en sum fordeling drift på kr 270 243 000 og et
regnskapsmessig mindreforbruk på kr 14 881 285. Revisor mener at de disposisjoner som
ligger til grunn for årsregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at
budsjettbeløpene i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett.
Kontrollutvalgets sekretariat viser for øvrig til revisors beretning og det foreliggende
årsregnskapet for Hitra kommune for 2018.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Under henvisning til forholdene som er omtalt ovenfor, er kontrollutvalgets sekretariat av den
oppfatning at årsregnskapet og årsrapporten for Hitra kommune gir et forsvarlig uttrykk for
kommunen sin virksomhet i 2018 og Hitra kommunes økonomiske stilling pr.
31.12.2018. Kontrollutvalgets sekretariat anbefaler kontrollutvalget å avgi en uttalelse til
årsregnskapet for Hitra kommune for 2018 som det fremgår av vedlegget.

Hitra kommune
Kontrollutvalget

Til kommunestyret på Hitra

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE OM HITRA KOMMUNES
ÅRSREGNSKAP FOR 2018
Kontrollutvalget har i sak 23/19 behandlet Hitra kommunes årsregnskap for 2018.
Grunnlaget for behandlingen har vært kommunens årsregnskap og årsberetning, i
tillegg til revisjonsberetningen av 15.04.2019. Oppdragsansvarlig revisor og
administrasjonen har dessuten orientert kontrollutvalget i møtet.
Årsregnskapet består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap,
økonomiske oversikter og noter. Hitra kommunes årsregnskap for 2018 viser
kr 270 243 000 til fordeling drift og er gjort opp med et regnskapsmessig
mindreforbruk på kr 14 881 285.
Revisjon Midt-Norge konkluderer med at årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov,
forskrift og god kommunal regnskapsskikk. Årsregnskapet gir ifølge revisjonen en
dekkende framstilling av den finansielle stillingen til Hitra kommune per 31.12.2018
og av resultatet for regnskapsåret 2018.
Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å godkjenne Hitra kommunes årsregnskap
for 2018.

Hitra, 13.5.2019
Bjørg R. Bjørgvik
Leder av kontrollutvalget
Kopi: Formannskapet

Hitra storkjøkkens årsregnskap for 2018 - kontrollutvalgets uttalelse
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
13.05.2019

Saknr
24/19

Saksbehandler Rannveig Singsaas
Arkivkode
FE - 216
Arkivsaknr
18/218 - 12
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Hitra storkjøkken sitt årsregnskap for 2018
oversendes kommunestyret. Kopi sendes formannskapet før de foretar innstilling i
regnskapssaken.
Vedlegg
Årsregnskap 2018
Årsberetning 2018
Revisjonsberetning Hitra storkjøkken KF 2018
Kontrollutvalgets uttalelse om årsregnskapet for Hitra storkjøkken KF 2018
Saksutredning
Det er formannskapet som innstiller til kommunestyret i regnskapssaken. Kontrollutvalget
skal i henhold forskrift om kontrollutvalg avgi en uttalelse om årsregnskapet til Hitra
Storkjøkken KF. Kopi av kontrollutvalgets uttalelse skal være formannskapet i hende tidsnok
til at formannskapet kan ta hensyn til den før de avgir innstilling til kommunestyret. Styret i
Hitra Storkjøkken KF er invitert til møtet i kontrollutvalget for å orientere om regnskap og
årsmelding og svare på spørsmål.
Revisjon Midt-Norge SA har gjennomført årsrevisjonen for Hitra storkjøkken for 2018 i
samsvar med kommuneloven, tilhørende forskrifter og i henhold til god kommunal
revisjonsskikk og vedtatte revisjonsstandarder. Revisjonsberetning er avgitt 12.04.2019.
Revisor konkluderer med at regnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det
alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen per 31. desember 2018.
Regnskapet for Hitra storkjøkken viser et negativt netto driftsresultat på kr 133 612 og et
regnskapsmessig resultat som har gått i null. Resultatet skyldes oppgradering av utstyr i
forbindelse med at kjøkkenet ble renovert, og litt økte driftsutgifter.
Kontrollutvalgets sekretariat viser for øvrig til revisors beretning og det foreliggende
årsregnskapet for Hitra storkjøkken for 2018.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalgets sekretariat anbefaler kontrollutvalget å avgi en uttalelse til årsregnskapet for
Hitra Storkjøkken KF for 2018 som det fremgår av vedlegget.

Hitra kommune
KONTROLLUTVALGET

Til kommunestyret på Hitra
KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE OM HITRA STORKJØKKEN KFs
ÅRSREGNSKAP FOR 2018
Hitra storkjøkkens årsregnskap består av driftsregnskap, investeringsregnskap,
balanseregnskap og noter. Årsregnskap og årsberetning for 2018 er behandlet og
godkjent i styremøte 14.02.2019.
Hitra Storkjøkken KF har i 2018 hatt et negativt netto driftsresultat på kr 133 612 og
et regnskapsmessig resultat på kr 0.
Revisjonen konkluderer med at regnskapet er i samsvar med lov og forskrifter. Det
gir en dekkende framstilling av resultatet for regnskapsåret 2018 og for foretakets
finansielle stilling pr. 31.12.2018. Revisor mener at de disposisjoner som ligger til
grunn for særregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtaket, og
at budsjettbeløpene i særregnskapet stemmer med regulert særbudsjett.
Kontrollutvalget er tilfreds med at økonomistyringen ved Hitra storkjøkken KF også i
år har vært god, slik den har vært over mange år. Kontrollutvalget anbefaler
kommunestyret å godkjenne Hitra storkjøkken KFs årsregnskap.

Hitra, 13.5.2019
Bjørg R. Bjørgvik
Leder av kontrollutvalget
Kopi: Formannskapet

Aktuelt fra utvalgene 13.05.19
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
13.05.2019

Saknr
25/19

Saksbehandler Rannveig Singsaas
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
15/172 - 18
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken fremmes uten forslag til vedtak.
Saksutredning
Kontrollutvalgets medlemmer følger arbeidet i de øvrige politiske organene i kommunen for å
holde seg orientert om den politiske dagsordenen. Saker av interesse for kontrollutvalget
refereres i møtet. Kontrollutvalget tar stilling til eventuell videre oppfølging. Utvalgene er
fordelt slik:
· Formannskapet: Lindis H. Aune
· Oppvekstkomiteen: Ragnar Burø
· Helse og omsorg: Gunnar Andresen
· Teknisk komite: Olav Athammer
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalget tar stilling til den videre oppfølgingen dersom det fremmes saker i møtet.

Fylkesmannens rapport fra forvaltningskontroll av tilskudd til
avløsning ved sykdom og fødsel
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
13.05.2019

Saknr
26/19

Saksbehandler Rannveig Singsaas
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
18/231 - 6
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar rapport fra fylkesmannens forvaltningskontroll til orientering.
Vedlegg
Rapport fra forvaltningskontroll av tilskudd til avsløsning
Saksutredning
Fylkesmannen i Trøndelag har hatt forvaltningskontroll av Hitra kommunes behandling av
søknader om tilskudd til avløsing ved sykdom og fødsel m.v. Kontrollen ble gjennomført som
en dokumentkontroll i siste halvdel av 2018.
Fylkesmannen skal kontrollere om kommunen har etablert systemer og rutiner som sikrer at
ordningen forvaltes i samsvar med gjeldende landbrukspolitikk, og ihht lover, forskrifter og
retningslinjer. Hjemmel for kontroll er Reglement for økonomistyring i staten § 15:
"Overordnede virksomheter skal ivareta kontroll med at underliggende virksomheter og
enheter utenom statsforvaltningen som utøver forvaltningsmyndighet, utfører sine oppgaver
på forsvarlig måte (…)".
Avvik er definert som mangel på oppfyllelse av krav til forvaltningen av ordningen fastsatt i
eller ihht reglement for økonomistyring i staten, styrende dokumenter, regelverket og/eller
retningslinjer for ordningen.
Merknad er forhold som ikke strider med krav, men der fylkesmannen finner grunn til å peke
på behov for forbedringer.
4 avvik og 1 merknad ble registrert i kontrollen. Fylkesmannen vurderer at flere av avvikene
kunne vært unngått dersom nødvendig dokumentasjon hadde vært innhentet og brukt.
Fylkesmannen ber om redegjørelse innen 15.03.2019 for de tiltak kommunen iverksetter for
å rette opp registrerte avvik. Fylkesmannen ber også om at merknader som er gitt
kommenteres.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalgssekretariatet tilrår at kontrollutvalget tar rapport fra fylkesmannens
forvaltningskontroll til orientering.

Referatsaker 13.05.19
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
13.05.2019

Saknr
27/19

Saksbehandler Rannveig Singsaas
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
19/69 - 2
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Referatsakene tas til orientering.
Vedlegg
Møteinnkalling fellesnemnd Hitra og Snillfjord 250319
Var det lov å nekte folkevalgt innsyn i konsulentrapport
Partigrupper er ikke kommunale organer
Herøy dømt til å betale 6,9 millioner i gebyr
Kontrollutvalgets årsmelding for 2018
Folkehelse Hitra
Vedtak i Fellesnemnda 250319
Vedtak II i Fellesnemnda 250319
Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Hitra kommune
Kan sammenslåingskommuner selge verdiene sine
Ny HR-sjef blir først sjef etter sammenslåing
Hitra _ plan for lukking av avvik
Arkivplan
Brev fra Arkivverket til Hitra kommune
Saksutredning
Følgende referatsaker vil bli presentert i møtet:
1. Møteinnkalling til fellesnemnda i Hitra og Snillfjord 250319
2. Var det lov å nekte folkevalgt innsyn i konsulentrapport?
3. Kommunelovens bestemmelser om møter gjelder ikke partigruppenes møter
4. Hålogaland lagmannsrett mener Herøy kommune brøt regelverket for offentlige
anskaffelser og idømmer kommunen et gebyr på nær 7 millioner kroner
5. Kommunestyret tok kontrollutvalgets årsmelding for 2018 til orientering i møte 11.04.19
6. Folkehelseprofil Hitra kommune
7. Vedtak i fellesnemnda i sak om valg av revisor til nye Hitra kommune
8. Vedtak i fellesnemnda i sak om valg av sekretariat til nye Hitra kommune
9. Kontrollrapport - Skatteoppkreveren
10. Vedtak om nye tiltak i sammenslåingskommuner bør forelegges fellesnemnda til
uttalelse
11. Ny HR-sjef blir først sjef etter sammenslåing
12. Plan for lukking av avvik påvist av Arkivverket
13. Arkivplan
14. Brev fra Arkivverket til Hitra kommune

Ny kommune Hitra - Snillfjord

Fillan den: 18.03.2019
Medlemmer og varamedlemmer av
Fellesnemnd Hitra og Snillfjord

Innkalling til møte i Fellesnemnd Hitra og Snillfjord
Medlemmene kalles med dette inn til møte i
Hitra rådhus - Ordførers kontor 25.03.2019 Kl 16:30
Varamedlemmer som mottar denne innkalling skal ikke møte uten nærmere varsel. Evt. forfall
bes omgående meldt til Hitra kommune
tlf.: 72 44 17 00 eller postmottak@hitra.kommune.no
Representant som ønsker å få vurdert sin habilitet i forhold til behandling av saker ført opp på
sakslisten, skal melde fra om dette til rådmannen i god tid slik at dette kan klargjøres før møtet.

Orientering:
Resultat av Borgerundersøkelsen 2019
Spørsmål meldes rådmannen.
E-postadresse: postmottak@hitra.kommune.no

Postadresse:
Telefon:
Hitra kommune Postmottak
72 44 17 00
7240 Hitra
E-post: postmottak@hitra.kommune.no

Telefaks:
72 44 17 90

Bankgiro:
4223.59.80139

Internett: www.hitra.kommune.no

Skattekonto:
7855.05.16178
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MELDING OM POLITISK VEDTAK - PREMISSER
FOR DELING AV SNILLFJORD

Lukket

Var det lov å nekte folkevalgt innsyn i konsulentrapport?
Kommunal Rapport 18.03 2019

Et kommunestyremedlem ba om innsyn i en konsulentrapport, men fikk avslag selv om
kommunestyret skulle få den utdelt i et senere møte. Er det lov?
Det bakenforliggende hensyn for å holde konsulentrapporten tilbake var etter alt å dømme et
ønske om at administrasjonen skulle ha mulighet for å legge sin egen saksfremstilling og
sine egne vurderinger inn i saken før debatten tok til. Men dette er ikke et hensyn som kan
brukes til å unndra denne rapporten fra innsyn, mener professor Jan Fridthjof Bernt.
SPØRSMÅL: En kommune har innhentet en konsulentrapport om drift og organisering
sykehjem og hjembaserte tjenester i kommunen. Rapporten inneholder eksterne og faglige
vurderinger av dagens sykehjem- og hjemmebaserte tjenester, og innspill om hvordan
kommunen kan organisere og jobbe med særlig eldreomsorgen og andre deler av
helsesektoren framover.
Rapporten skal behandles i kommunestyremøte, men ble ikke journalført da kommunen fikk
den, eller sendt ut sammen med sakspapirene til møtet. Et medlem av kommunestyret ber
om innsyn i rapporten før møtet, men dette blir avslått, idet vises til at den i vil bli delt ut til
kommunestyrets medlemmer i forkant av møtet.
Som begrunnelse for avslaget fremholder kommuneadvokaten blant annet:
«Rapporten inneholder eksterne og faglige vurderinger av dagens sykehjem- og
hjemmebaserte tjenester i kommunen. Den inneholder videre innspill på hvordan vi kan
organisere og jobbe med særlig eldreomsorgen og andre deler av helsesektoren framover.
Rapporten er et internt dokument for administrasjonen og bestilt av rådmannen.» Og føyer
kommuneadvokaten til: «Siden rapporten er bestilt av rådmannen, er det naturlig at
administrasjonen behandler saken internt først.»
Er det lovlig?
SVAR: I offentleglova § 15 andre avsnitt har vi en bestemmelse om adgang til å nekte innsyn
i «dokument som inneheld råd om og vurderingar av korleis eit organ bør stille seg i ei sak,
og som organet har innhenta til bruk for den interne saksførebuinga si.» Denne
bestemmelsen gir imidlertid ikke rett til å nekte innsyn i et dokument i sin helhet, bare i «delar
… som inneheld råd om og vurderingar av korleis eit organ bør stille seg i ei sak», og bare
«når det er påkravd av omsyn til ei forsvarleg ivaretaking av det offentlege sine interesser i
saka».
Det betyr at denne bestemmelsen bare tillater sladding av de delene av dokumentet som
karakter av råd til kommunen om hva den bør gjøre, ikke f.eks. beskrivelser av faktiske
forhold eller prognoser om fremtidig behov.
«Faglige vurderinger av dagens sykehjem- og hjemmebaserte tjenester i kommunen» er klart
nok utsagn om faktiske forhold, og kan derfor ikke unntas fra innsyn etter denne
bestemmelsen. Jeg vil også tro at det samme gjelder «innspill på hvordan vi kan organisere
og jobbe med særlig eldreomsorgen og andre deler av helsesektoren framover». Dette
fremtrer som beskrivelse av mulige handlingsalternativer - hva man kan gjøre - og er da ikke
«råd om og vurderingar av korleis eit organ bør stille seg». Det er jo i siste hånd et politisk
eller forvaltningsmessig spørsmål, der avgjørelsen vil måtte bygge også på en rekke
vurderinger og hensyn – både politisk, administrativ og økonomisk prioritering - som det ikke
er konsulentfirmaets oppgave å gi råd om. Synspunktene i utredningen er bare premisser for

de vurderingene kommunen skal foreta; faglige vurderinger som i neste omgang må prøves
mot andre typer hensyn som det ikke er konsulentfirmaets oppgave å mene noe om.
På denne bakgrunn vil jeg tro at denne rapporten ikke inneholder opplysninger som er av en
slik karakter at de unntas fra offentlig innsyn etter bestemmelsen i offl. § 15.
I alle fall er det etter min mening rimelig klart at ikke noe av det som står her, «er påkravd» å
hemmeligholde «av omsyn til ei forsvarleg ivaretaking av det offentlege sine interesser i
saka». Dette ser vi også av at dokumentet blir frigitt i sin helhet når det legges fram i åpent
kommunestyremøte.
Og selv om det skulle stå noe her som kan sladdes, er det vanskelig å tro at hele
dokumentet kan unntas fra innsyn etter bestemmelsen i offl. § 12, fordi «dei unnatekne
opplysningane utgjer den vesentlegaste delen av dokumentet», eller det som da gjenstår «vil
gi eit klart misvisande inntrykk av innhaldet». Det vil i så fall være en ganske sterk
karakteristikk av konsulentfirmaets arbeid med saken.
Av samme grunn er også helt klart at det ikke ville være adgang til fastsette utsatt innsyn
etter offl. § 5 fram til kommunestyremøtet. Vilkårene for dette er svært strenge; det kan bare
gjøres «såframt det er grunn til å tru at dei dokumenta som ligg føre, gir eit direkte
misvisande bilete av saka, og … innsyn derfor kan skade klare samfunnsmessige eller
private interesser». Det er ingenting som tyder på at denne konsulentrapporten hadde slike
mangler. Det bakenforliggende hensyn for å holde den tilbake var etter alt å dømme et ønske
om at administrasjonen skulle ha mulighet for å legge sin egen saksfremstilling og sine egne
vurderinger inn i saken før debatten tok til. Men dette er ikke et hensyn som kan brukes til å
unndra denne rapporten fra innsyn.
Rapporten skulle vært journalført da kommunen mottok den, se offl. § 10som viser til
«reglane i arkivlova» om dette, det vil i praksis si arkivforskrifta § 9 om plikt til å registrere
alle inngående og utgående saksdokumenter. Brudd på journalføringsplikten er straffbart,
se arkivlova § 22.

Partigrupper er ikke kommunale organer
Kommunal Rapport 25.03.2019

Saksbehandling i partiene er et internt anliggende for partiet selv, skriver professor Jan
Fridthjof Bernt.
Kommunelovens bestemmelser om møter gjelder ikke for partigruppenes møter.
SPØRSMÅL: I en kommune gis det tilskudd til partigruppene i kommunestyret etter satser
fastsatt av kommunestyret. Et av partiene har bestemt at dette tilskuddet i sin helhet skal gis
som godtgjøring til gruppelederen. Dette skjedde helt formløst i et gruppemøte, uten
forutgående innkalling eller sakliste. Det ble ikke skrevet noe referat eller møtebok fra møtet.
Et medlem fra et annet parti ber om at kontrollutvalget vurderer om dette er tilstrekkelig
grunnlag for at kommunen kan foreta utbetaling av denne godtgjøringen til gruppeledere, idet
hun etterlyste dokumentasjon av vedtaket i partigruppen i form av protokoll fra møtet. Kan
eller må kommunen stille krav om dette?
SVAR: Partigruppene er ikke kommunale organer, og bestemmelsene i kommuneloven om
møter i folkevalgte organer gjelder ikke her. Spørsmålet om hvilke krav man kan stille til
saksbehandlingen i en sak som dette, blir dermed et internt anliggende for partiet. For
kommunen er spørsmålet bare hvem som har myndighet til å treffe beslutninger av denne
typen og hva slags dokumentasjon som må kreves for det som er vedtatt.
Utgangspunktet må her være at hvis ikke annet er fastsatt, enten i kommunens reglement
eller i partiets vedtekter, må partigruppen selv treffe vedtak om bruk av den støtten den
mottar fra kommunen. Det er ikke noen særlige formkrav til hvordan slikt vedtak skal treffe.
Er det uenighet om det foreligger et gyldig vedtak, eller om innholdet av dette, må dette
avklares i nytt gruppemøte.
For kommunen er spørsmålet hva som kreves av dokumentasjon for hva som er vedtatt. Jeg
vil mene at det her er tilstrekkelig med et brev fra den som har myndighet til å opptre på
gruppens vegne. Det er i utgangspunktet gruppeleder, men hvis saken gjelder ham spesielt,
bør det også kreves medunderskrift fra gruppesekretær eller nestleder, eller om slik ikke er
utpekt, et annet medlem.
Noen krav ut over dette til hvordan vedtak er truffet og dokumentert tror jeg ikke kommunen
kan stille.

Herøy dømt til å betale 6,9 millioner i gebyr
Kommunal Rapport 13.03.2019

Hålogaland lagmannsrett mener Herøy brøt regelverket for offentlige anskaffelser og
dømmer kommunen til å betale et gebyr på 6,9 millioner kroner. Retten mener også at det er
sannsynlig at hele anbudet var rigget.
Lagmannsretten mener det er skjerpende at retten har funnet at det foreligger flere alvorlige
brudd på grunnleggende hensyn i anskaffelsesregelverket.
Dermed følger lagmannsretten langt på vei tingrettens begrunnelse i denne saken. I
tingretten ble Herøy i Nordland dømt til å betale et overtredelsesgebyr på 5,9 millioner
kroner, men formannskapet i kommunen vedtok å anke dommen. Nå foreligger resultatet, og
det er ikke i kommunens favør.
aken som tingretten og lagmannsretten nå har behandlet gjelder spørsmål om brudd på
regelverket for offentlige anskaffelser etter en anbudskonkurranse i 2016. Anbudet gjaldt
bygging av nytt helsehus og omsorgsboliger til en anslått verdi til mellom 41 og 43 millioner
kroner.
– Ikke holdbar kalkyle
Retten mener beregningen som kommunen gjorde av verdien på anskaffelsen, ikke var
holdbar. Størrelsen på anbudet har betydning for hvor anbudet skal gjøres kjent, i dette
tilfellet ble det lyst ut på Doffin, men retten mener verdien oversteg 44 millioner kroner som
er terskelverdien i henhold til EØS-regelverket, og dermed skulle anbudet vært utlyst i TEDdatabasen.
I dommen heter det at kalkylen ble revidert dagen før anbudet ble publisert på Doffin, og at
kalkylen da lå snaut 850.000 kroner under terskelverdien. Den opprinnelige
verdiberegningen lå ifølge dommen langt over terskelverdien. Byggeoppdraget er nå på det
nærmeste ferdig, og retten viser til at den endelige kontraktssummen endte på i overkant av
52 millioner kroner inkludert endringer. Lagmannsretten mener kommunen satte
verdianslaget lavt for å komme under terskelverdien.
Retten mener anbudet skulle vært lyst ledig i TED-databasen og ettersom det ikke ble gjort,
har kommunen gjort en ulovlig direkte anskaffelse. I dommen heter det at lagmannsretten
ikke trenger å ta stilling til om anskaffelsen er ulovlig også etter andre grunnlag, men retten
går likevel gjennom andre punkter fordi retten mener det er av betydning for størrelsen på
gebyret og erstatning.
– Sannsynlig at anbudet var rigget
Det var to tilbydere som ikke fikk kontrakten som saksøkte kommunen. Disse selskapene
hevdet at hele konkurransen var rigget og at kommunens prosjektleder lenge før utlysningen
hadde pekt ut hvilket selskap som skulle få jobben. I dommen heter det at lagmannsretten
finner det sannsynliggjort at dette var tilfellet og at det er gjort grove og forsettlige brudd
på anskaffelseslovens § 5.
Ettersom byggingen nå på det nærmeste er ferdig, er det også et tema i dommen om
hvorvidt kontrakten kunne kjennes uten virkning for fremtidig kontraktsoppfyllelse. Her har
retten kommet til at det fortsatt står igjen noen arbeider, og at omsorgsboligene ikke er tatt i
bruk. Lagmannsretten mener også at gode grunner taler også for at oppfylte kontrakter kan
kjennes uten virkning. Nettopp det at kontrakten nå er så godt som oppfylt, taler ifølge retten
for å ilegge et høyt overtredelsesgebyr.

Få formildende omstendigheter
Lagmannsretten mener en ulovlig direkte anskaffelse er av de aller groveste brudd på
anskaffelsesregelverket, noe som i seg selv taler for en merkbar reaksjon.
«Lagmannsretten ser ikke andre formildende omstendigheter i utmålingsspørsmålet enn at
Herøy kommune er en liten kommune med begrensede midler. Dette kan imidlertid ikke
tillegges stor betydning ettersom det er viktige preventive hensyn som taler for en streng
reaksjon på grove og gjentatte brudd på anskaffelsesregelverket. Lagmannsretten er under
tvil kommet til at prosentsatsen for overtredelsesgebyret ikke settes høyere enn i tingretten,
altså 12%», heter det i dommen.
I tillegg til gebyret på 6,9 millioner kroner er Herøy kommune dømt til 183.600 kroner i
erstatning til en tilbyder og 236.760 kroner til en annen tilbyder. I tillegg kommer må Herøy
kommune og XO Construction AS sammen stå ansvarlig for motpartens saksomkostninger
for både tingretten og lagmannsretten. Dette beløper seg totalt til 4,3 millioner kroner. XO
Construction er selskapet som vant konkurransen og det har også vært kommunens
partshjelper under rettssaken.
Avviser at konkurransen var rigget
Ordfører Arnt Frode Jensen (Ap) i Herøy kommune sier han er skuffet over dommen.
– Det saken handler om er at anbudet skulle vært sendt ut i hele EØS-området, ikke bare i
Doffin, sier Jensen som viser til at de hadde fått en vurdering fra Norges største
konsulentselskap på verdien av anbudet.
At både tingretten og lagmannsretten mener konkurransen skal ha vært rigget, er han ikke
enig i.
– Jeg ble overrasket første gangen det ble nevnt. Det avviser jeg blankt, sier Jensen.
Han sier at kommunen foreløpig ikke har tatt stilling til hva den skal gjøre. Dommen falt i går
og nå vil ordføreren ta en runde med advokaten, så skal kommunestyret få en orientering
den 26. mars om saken.
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FOLKEHELSEPROFIL 2019

Hitra
Noen trekk ved kommunens folkehelse
Trygghet og trivsel i oppveksten er temaet for folkehelseprofilen 2019,
og indikatorer og figurer tar utgangspunkt i dette temaet.
Indikatorene som presenteres er generelt valgt med tanke på
helsefremmende og forebyggende arbeid, men er også begrenset av
hvilke data som er tilgjengelige på kommunenivå. All statistikk må
tolkes i lys av annen kunnskap om lokale forhold.

Befolkning
• Andelen barn (0-17 år) i kommunen er lavere enn i landet som
helhet.

Oppvekst og levekår

Folkehelseprofilen er et bidrag til kommunens
arbeid med å skaffe oversikt over helsetilstanden i
befolkningen og faktorer som påvirker denne,
jamfør lov om folkehelsearbeid. Også andre
informasjonskilder må benyttes i oversiktsarbeidet,
se figuren nedenfor.

• Andelen barn (0-17 år) som bor i husholdninger med lav inntekt, er
ikke signifikant forskjellig fra landet som helhet. Lav
husholdningsinntekt vil si at husholdningen har under 60 prosent av
medianinntekten for husholdninger i Norge, og at brutto
finanskapital er under 1G.
• Frafallet i videregående skole er ikke signifikant forskjellig fra
landsnivået. Frafall er imidlertid en viktig folkehelseutfordring i hele
landet. Klikk på indikator nummer 14 i folkehelsebarometeret for å
se hvordan frafallet i kommunen varierer med foreldrenes
utdanningsnivå.

Miljø, skader og ulykker
• Andelen ungdomsskoleelever som oppgir at de er litt eller svært
fornøyd med lokalmiljøet, er lavere enn landsnivået. Tallene er
hentet fra Ungdata-undersøkelsen.

Helserelatert atferd
Statistikken er hentet fra Kommunehelsa statistikkbank per februar
2019 og er basert på kommunegrenser per 1.1.2018.
q
Utgitt av
Folkehelseinstituttet
Avdeling for helse og ulikhet
Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo
E-post: kommunehelsa@fhi.no

Redaksjon:
Camilla Stoltenberg, ansvarlig redaktør
Else Karin Grøholt, fagredaktør
Fagredaksjon for folkehelseprofiler
Idékilde: Public Health England
Illustrasjon: Fete typer
Bokmål

• Andelen gravide som røyker i begynnelsen av svangerskapet, er ikke
signifikant forskjellig fra landet som helhet. På kommunenivå er det
lite tilgjengelig informasjon om røyking. Gravides røykevaner kan
imidlertid gi en pekepinn på hvordan kommunen ligger an når det
gjelder røyking i den voksne befolkningen generelt.

Helsetilstand
• Det er utilstrekkelig tallgrunnlag for å vise statistikk på sosiale
helseforskjeller i kommunen, målt som forskjell i forventet levealder
mellom utdanningsgrupper.
• Andelen i aldersgruppen 15-29 år som har psykiske symptomer og
lidelser, er høyere enn i landet som helhet, vurdert etter data fra
fastlege og legevakt.
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Trygt og godt oppvekstmiljø i kommunen
Et godt oppvekstmiljø er viktig for at barn og unge skal
kjenne seg trygge og oppleve mestring. Kommunen
har virkemidler for å skape gode miljø i barnehagen, skolen
og lokalsamfunnet. Kommunale tiltak kan også ha betydning
for fritidsaktiviteter og oppvekstforhold i familien.

Figur 2. Andelen barn som bor i trange boliger, og andelen som
bor i lavinntektshusholdninger (2017).

Barn og unges helse og livskvalitet dannes i samspill med
andre barn og voksne. Dette samspillet foregår i de ulike
miljøene som barn og unge er en del av, se figur 1. Unge som
opplever støtte fra foreldre, lærere og medelever har mindre
helseplager og er mer tilfredse med livet.

Familien
Familien danner grunnlaget for barns livskvalitet og psykiske
helse. I en trygg familie får barna omsorg og kjenner tillit, noe
som er viktig når de senere i livet skal skape gode relasjoner til
andre mennesker.
Familieøkonomien har mye å si for barnas oppvekst. I
planarbeidet er det viktig at kommunen er spesielt
oppmerksom på lavinntektsfamilier og andre utsatte familier,
se figur 2. Økonomiske bekymringer kan begrense tid og
energi som foreldrene kan bruke på aktiviteter med barna.
Økonomiske problemer kan også føre til stress i
hjemmemiljøet og dermed påvirke foreldrenes egen psykiske
helse, foreldreferdigheter og oppdragerstil. Sammenliknet
med andre barn har barn i familier med lav inntekt oftere
psykiske og fysiske helseplager.

Venner og fritid
Med økende alder får venner og skolen stadig større betydning.
Vennskap er en kilde til sosial og følelsesmessig støtte. Gode
vennskap kan fremme god psykisk helse og livskvalitet og
beskytte mot negative virkninger av mobbing og utestenging.
Dersom det i lokalsamfunnet er gode og rimelige fritidstilbud og
møteplasser for barn og unge, kan dette være med på å fremme
gode relasjoner mellom ungdommene og hindre at noen blir
stående utenfor.

Årlig opplever om lag 20 000 barn og unge at foreldrene deres
skilles eller tar ut separasjon. I tillegg er det mange
samboende foreldre som går fra hverandre. Skilsmisse og
samlivsbrudd er ikke nødvendigvis et problem i seg selv.
Konflikter og dårlig samspill i familien kan derimot være
skadelig, særlig dersom konfliktene er langvarige og intense,
eller at barnet involveres i konflikten.

Sosiale medier er i dag en viktig arena for barn og unge. Sosiale
medier kan gjøre det lettere å ha kontakt med venner, finne nye
venner og følge med på hva som skjer i lokalmiljøet og ute i
verden. Noen bruker imidlertid så mye tid på sosiale medier at
det går utover søvn, skole og venner. Figur 3 viser hvor stor
andel som bruker mye tid på skjermaktiviteter.

Forebyggingstiltak som tar sikte på å styrke foreldrerollen kan
ha positiv effekt på barnas psykiske helse og livskvalitet. Det
finnes en rekke foreldreveiledningsprogrammer. Her kan
helsestasjonene ha en viktig rolle.

Flere kommuner har gode erfaringer med å opprette egne
møteplasser for ungdommer som bruker så mye tid på dataspill
at det går utover søvn, skole eller andre fritidsaktiviteter. Slike
møteplasser kan hjelpe ungdommer tilbake til skole og jobb.

Figur 1. Oppvekstarenaer.

Skole og barnehage
Skolen er en arena for faglig og sosial utvikling. Barn og unge har
rett til et trygt og godt skolemiljø. De aller fleste trives på skolen,
men noen mistrives og står i fare for å falle fra. Det å oppleve
skolemiljøet som belastende eller stressende kan føre til
psykiske plager og dårlige forutsetninger for læring. Å lære
elevene strategier for problemløsning, samarbeid og
kommunikasjon kan styrke barn og unges selvoppfatning, øke
sjansene for at de opplever mestring, og bedre muligheten for
læring, i tillegg til å forebygge angst og depresjon.
Gode barnehager kan bidra til at barna mestrer skolen bedre og
til utjevning av sosiale forskjeller. Særlig for barn fra familier
med lav sosioøkonomisk status, kan barnehagen ha stor
betydning for språkutvikling og psykisk helse.
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Mobbing

Figur 3. Andelen ungdomsskoleelever som oppgir at de
daglig bruker mer enn fire timer på skjermaktiviteter utenom
skoletiden (Ungdata 2016-2018).

Barn og unge som opplever mobbing har betydelig økt risiko
for å få psykiske problemer, søvnvansker og kroppslige plager
som hodepine og magesmerter.
Figur 4 viser andelen ungdommer i kommunen som opplever
mobbing.
Det finnes en rekke verktøy og programmer som kan
forebygge mobbing og fremme god samhandling mellom barn
og unge.
Når det gjelder digital mobbing, er det flere grunner til å være
bekymret for konsekvensene: Det er vanskeligere å skjerme
seg fra digital mobbing enn fra annen mobbing. Anonymiteten
gjør at naturlige grenser for hvordan man oppfører seg mot
andre, opphører. For den som blir mobbet er det vanskelig å
stoppe eller begrense spredningen av digitalt innhold, og
dette gjør situasjonen mer uforutsigbar og skremmende.
Mobbingen kan nå ut til et stort publikum, noe som gjør at
den som blir mobbet kan kjenne seg utrygg i alle sosiale
situasjoner.

Figur 4. Andelen ungdomsskoleelever som opplever at de
blir mobbet minst hver 14. dag (Ungdata 2016-2018).

Lokalsamfunn
Å vokse opp i et nabolag og lokalsamfunn preget av fellesskap,
sosial samhandling og varierte fritidsaktiviteter fremmer
trivsel og helse blant barn og unge.
I arealplanleggingen kan kommunen legge til rette for trygge
og aktivitetsfremmende omgivelser der barn og unge får
varierte muligheter for sosialt samvær, og for å leke og utfolde
seg sammen med andre.
Figur 5 viser hvordan ungdom i kommunen vurderer
lokalmiljøet.
Fritidstilbud som utformes på en slik måte at de er
tilgjengelige for alle, kan bidra til å utjevne sosiale forskjeller.
For unge med mindre nettverk og for flyktninger og unge
utenfor skole og arbeidsliv, kan slike tiltak bidra til å styrke
tilhørigheten til lokalmiljøet.

Figur 5. Andelen ungdomsskoleelever som er fornøyd med
lokalmiljøet, og andelen som synes det i kommunen er et bra
tilbud av lokaler der de kan treffe andre unge på fritida (Ungdata
2016-2018).

Gang- og sykkelveier og kollektivtransport kan gjøre det
lettere og tryggere for barn og unge å treffes på fritiden.
Det at barn og unge deltar aktivt i planleggingen sammen med
voksne, for eksempel gjennom ungdomsråd, er viktig for å
lykkes med utviklingen av gode lokalsamfunn. Når barn og
unge deltar, skaper det engasjement og ansvarsfølelse, og
tiltakene treffer ungdommenes behov bedre.
m
Les mer:

•
•
•
•

Utvidet artikkel med referanser på www.fhi.no/folkehelseprofiler
Barn og unges psykiske helse: Forebyggende og helsefremmende
folkehelsetiltak (rapport)
Kapitler i Folkehelserapporten
Helsedirektoratet: Program for folkehelsearbeid i kommunene
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Folkehelsebarometer for kommunen
I oversikten nedenfor sammenliknes noen nøkkeltall for kommunen og fylket med
landstall. I figuren og tallkolonnene tas det hensyn til at kommuner og fylker kan ha
ulik alders- og kjønnssammensetning sammenliknet med landet. Klikk på indikatornavnene for å se utvikling over tid i kommunen. I Kommunehelsa statistikkbank,
http://khs.fhi.no finnes flere indikatorer samt utfyllende informasjon om hver enkelt
indikator.
Vær oppmerksom på at også «grønne» verdier kan innebære en folkehelseutfordring
for kommunen, fordi landsnivået ikke nødvendigvis representerer et ønsket nivå.
Verdiområdet for de ti beste kommunene i landet kan være noe å strekke seg etter.
Indikator
(klikkbare indikatornavn)

Helserelatert
atferd

Miljø, skader og ulykker

Oppvekst og levekår

Befolkning

Tema

Fylke

Norge

Enhet (*)

1

Andel barn, 0-17 år

19

21

21

prosent

2

Personer som bor alene, 45 år +

28,7

24,7

25,4

prosent

3

Andel over 80 år, framskrevet

6,4

5

4,9

prosent

4

Vgs eller høyere utdanning, 30-39 år

77

84

81

prosent

5

Lavinntekt (hushold.), 0-17 år (ny def.)

7,6

7,3

9,2

prosent

6

Inntektsulikhet, P90/P10

2,6

-

2,8

-

7

Bor trangt, 0-17 år

18

17

19

prosent

8

Barn av enslige forsørgere

20

15

15

prosent

9

Stønad til livsopphold, 20-29 år

5,8

8,5

8,5

prosent (a,k)

10 Trives på skolen, 10. klasse

81

85

86

prosent (k)

11 Blir mobbet, Ungd. 2018

12

8,7

7,6

prosent (a,k)

12 Laveste mestringsnivå i lesing, 5. kl.

38

26

24

prosent (k)

13 Laveste mestringsnivå i regning, 5. kl.

29

25

23

prosent (k)

14 Frafall i videregående skole

25

21

21

prosent (k)

15 Tror på et lykkelig liv, Ungd. 2018

61

71

72

prosent (a,k)

16 Fornøyd med lokalmiljøet, Ungd. 2018

56

69

70

prosent (a,k)

17 Med i fritidsorganisasjon, Ungd. 2018

61

69

66

prosent (a,k)

18 Fornøyd med treffsteder, Ungd. 2018

56

53

50

prosent (a,k)

19 Ensomhet, Ungd. 2018

26

19

20

prosent (a,k)

20 God drikkevannsforsyning (ny def.)

50

90

91

prosent

21 Forsyningsgrad, drikkevann

79

86

88

prosent

22 Skader, behandlet i sykehus

15,4

13,9

13,7

per 1000 (a,k)

23 Lite fysisk aktive, Ungd. 2018

23

12

14

prosent (a,k)

24 Skjermtid over 4 timer, Ungd. 2018

44

32

31

prosent (a,k)

25 Røyking, kvinner

8

4,3

6

prosent (a)

26 Forventet levealder, menn

78,4

79,5

79,1

år

27 Forventet levealder, kvinner

83,5

83,4

83,3

år

28 Utd.forskjeller i forventet levealder
Helsetilstand

Kommune

-

4,6

5

år

29 Fornøyd med helsa, Ungd. 2018

62

71

71

prosent (a,k)

30 Psykiske sympt./lid., 15-29 år

184

165

159

per 1000 (a,k)

31 Muskel og skjelett

345

334

319

per 1000 (a,k)

32 Overvekt og fedme, 17 år

23

24

23

prosent (k)

33 Hjerte- og karsykdom

20,9

17,2

17,7

per 1000 (a,k)

34 Antibiotikabruk, resepter

351

335

340

per 1000 (a,k)

Folkehelsebarometer for Hitra

Forklaring (tall viser til linjenummer i tabellen ovenfor):
* = standardiserte verdier, a = aldersstandardisert og k = kjønnsstandardisert
1. 2018. 2. 2018, i prosent av befolkningen. 3. 2025, beregning basert på middels vekst i fruktbarhet, levealder og netto innflytting. 4. 2017, høyeste fullførte utdanning (av alle med oppgitt
utdanning). 5. 2017, barn som bor i husholdninger med inntekt under 60 % av nasjonal median, og brutto finanskapital under 1G. 6. 2017, forholdet mellom inntekten til den personen som
befinner seg på 90-prosentilen og den som befinner seg på 10-prosentilen. 7. 2017, trangboddhet defineres ut ifra antall rom og kvadratmeter i boligen. 8. 2015-2017, 0-17 år, av alle barn
det betales barnetrygd for. 9. 2017, omfatter mottakere av uføretrygd, arbeidsavklaringspenger, arbeidsledighetstrygd, overgangsstønad for enslige forsørgere og tiltaksmottakere
(individstønad). 10. Skoleåret 2013/14-2017/18. 11. U.skole, opplevd mobbing hver 14. dag eller oftere. 12/13. Skoleåret 2015/16-2017/18. 14. 2015-2017, omfatter elever bosatt i
kommunen. 15. U.skole, svarer «ja» på at de tror de kommer til å få et godt og lykkelig liv. 16. U.skole, svært eller litt fornøyd. 17. U.skole, svarer «ja, jeg er med nå». 18. U.skole, svært bra
eller nokså bra tilbud. 19. U.skole, ganske mye eller veldig mye plaget. 20. 2017, definert som tilfredsstillende resultater mht. E. coli og stabil drikkevannsleveranse. Omfatter vannverk som
forsyner minst 50 personer. 21. 2017, andel av totalbefolkningen som er tilknyttet vannverk som forsyner minst 50 personer. 22. 2015-2017, inkludert forgiftninger. 23. U.skole, fysisk aktiv
(svett og andpusten) mindre enn én gang i uken. 24. U.skole, daglig utenom skolen. 25. 2013-2017, fødende som oppga at de røykte i begynnelsen av svangerskapet i prosent av alle
fødende med røykeopplysninger. 26/27. 2003-2017, beregnet basert på aldersspesifikk dødelighet. 28. 2002-2016, vurdert etter forskjellen i forventet levealder, ved 30 år, mellom de med
grunnskole som høyeste utdanning og de med videregående eller høyere utdanning. 29. U.skole, svært eller litt fornøyd. 30. 2015-2017, brukere av primærhelsetjenestene fastlege og
legevakt. 31. 2015-2017, 0-74 år, muskel- og skjelettplager og -sykdommer (ekskl. brudd og skader), brukere av primærhelsetjenestene fastlege/legevakt/fysioterapeut/kiropraktor. 32.
2014-2017, KMI som tilsvarer over 25 kg/m2, basert på høyde og vekt oppgitt ved nettbasert sesjon 1. 33. 2015-2017, omfatter innlagte på sykehus og/eller døde. 34. 2017, 0-79 år,
utleveringer av antibiotika på resept.
Datakilder: Statistisk sentralbyrå, NAV, Norsk pasientregister, Ungdata-undersøkelsen fra Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet - Storbyuniversitetet, Utdanningsdirektoratet,
Vernepliktsverket, Vannverksregisteret, Medisinsk fødselsregister, Hjerte- og karregisteret, Primærhelsetjenestene fastlege/legevakt/fysioterapeut/kiropraktor (KUHR-databasen i
Helsedirektoratet) og Reseptregisteret. For mer informasjon, se http://khs.fhi.no.
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HITRA KOMMUNE
Fellestjenester
Melding om vedtak
KONSEK TRØNDELAG IKS
Seilmakergata 2
7725 STEINKJER
Att. Rannveig Singsaas

Dato
26.03.2019

Deres ref.

Vår ref. / Arkivkode
2019/486-19 /

Saksbehandler
Ann-Vigdis Risnes Cowburn

Valg av revisor til nye Hitra kommune
Fellesnemnd Hitra-Snillfjord fattet følgende enstemmige vedtak i møtet den 25.03.2019,
sak 8/19
Fellesnemnda velger interkommunalt samarbeid som revisjonsordning og velger
Revisjon Midt-Norge SA som revisor for nye Hitra kommune
Rett utskrift bekreftes.

Med hilsen
Ann-Vigdis Risnes Cowburn
Politisk sekretær
Kopi til:
Eva J. Bekkavik

Postadresse:
Telefon:
Telefaks:
Bankgiro:
Skattekonto:
Hitra kommune Postmottak 72 44 17 00 72 44 17 90 4223.59.80139
6345.06.16178
7240 Hitra
Org.nr. 938 772 924
E-post: postmottak@hitra.kommune.no
Internett: www.hitra.kommune.no

HITRA KOMMUNE
Fellestjenester
Melding om vedtak
KONSEK TRØNDELAG IKS
Seilmakergata 2
7725 STEINKJER
Att. Rannveig Singsaas

Dato
26.03.2019

Deres ref.

Vår ref. / Arkivkode
2019/486-18 /

Saksbehandler
Ann-Vigdis Risnes Cowburn

Sekretariat for kontrollutvalget i nye Hitra kommune
Fellesnemnd Hitra-Snillfjord fattet følgende enstemmige vedtak i møtet den 25.03.2019,
sak 7/19:
1. Fellesnemnda velger interkommunalt samarbeid om sekretariat til kontrollutvalget i
Nye Hitra kommune
2. Fellesnemnda viderefører deltakelse i Konsek Trøndelag IKS for kontrollutvalget i
Nye Hitra kommune
3. Fellesnemnda ber kommunestyrene i Snillfjord og Hitra kommuner om å si opp
gjeldende avtale med virkning fra 1.1.2020.
4. Fellesnemnda ber om at prosjektleder tar initiativ overfor Konsek Trøndelag IKS til å
få utarbeidet ny selskapsavtale. Avtalen skal gjelde fra 1.1.2020.
Rett utskrift bekreftes.

Med hilsen
Ann-Vigdis Risnes Cowburn
Politisk sekretær
Kopi til:
Eva J. Bekkavik

Postadresse:
Telefon:
Telefaks:
Bankgiro:
Skattekonto:
Hitra kommune Postmottak 72 44 17 00 72 44 17 90 4223.59.80139
6345.06.16178
7240 Hitra
Org.nr. 938 772 924
E-post: postmottak@hitra.kommune.no
Internett: www.hitra.kommune.no

Vår dato
15.02.2019

Din/Deres dato

Saksbehandler
John Østhus

800 80 000
Skatteetaten.no

Din/Deres referanse

Telefon
97970450

Org.nr
974761076

Vår referanse
2019/5276131

Postadresse
Postboks 9200 Grønland
0134 OSLO

Kommunestyret i Hitra kommune
Rådhusveien 1
7240 HITRA

Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreveren for Hitra kommune
1. Generelt om faglig styring og kontroll av skatteoppkreveren
Skatteoppkreverens ansvar og myndighet følger av skattebetalingsloven og "Instruks for skatteoppkrevere"
av 8. april 2014.
Skattekontoret har faglig ansvar og instruksjonsmyndighet overfor skatteoppkreverne. Det betyr at
skattekontoret:
 plikter å yte veiledning og bistand i faglige spørsmål
 gjennom mål- og resultatstyring søker å legge til rette for best mulig resultater
 utfører kontroll av skatteoppkreveren
Grunnlaget for skattekontorets styring av skatteoppkreverne er "Instruks for skattekontorenes styring og
oppfølging av skatteoppkreverne" av 1. januar 2014. Grunnlaget for skattekontorets kontroll av
skatteoppkreverne er "Instruks for skattekontorenes kontroll av skatteoppkreverne" av 16. mai 2018.
Formålet med kontrollen er å avklare:
 om skatteoppkreveren har en tilfredsstillende intern kontroll for utførelsen av sine gjøremål
 om regnskapsføringen, rapporteringen og avleggelsen av årsrapport og årsregnskap er i samsvar
med gjeldende regelverk
 om utførelsen av innkrevingsarbeidet og oppfølgingen av restansene er i samsvar med gjeldende
regelverk
 om utførelsen av arbeidsgiverkontrollen er i samsvar med gjeldende regelverk

2. Om skatteoppkreveren
Skatteoppkreverkontoret omfatter kommunene Orkdal, Snillfjord, Hitra, Frøya, Agdenes, Meldal og Rindal.
Sum årsverk i henhold til skatteoppkreverens årsrapporter:
Antall årsverk 2018
1,0

Antall årsverk 2017
1,1

Antall årsverk 2016
1,3

3. Måloppnåelse
Skatte- og avgiftsinngang
Skatteoppkreverens frist for avleggelse av årsregnskapet og årsrapporten er 20. januar 2019.
Skattekontoret har mottatt regnskapet innen fastsatt frist.

Side 1 / 3

Årsregnskapet for Hitra kommune viser per 31. desember 2018 en skatte- og avgiftsinngang1 til fordeling
mellom skattekreditorene (etter fradrag for avsetning til margin) på kr 450 765 364 og utestående
restanser2 på kr 7 218 009.
Innkrevingsresultater
Tabellen viser innkrevingsresultatene per 31. desember 2018 for Hitra kommune.
Resultatkrav
2018 (i %)

Innbetalt av
sum krav 2018
(i %)

Innbetalt av
sum krav 2017
(i %)

Innbetalt av
sum krav for
regionen (i %)

Restskatt personlige skattytere 2016

96,50 %

95,35 %

99,09 %

96,94 %

Forskuddstrekk 2017

99,90 %

99,93 %

100,00 %

99,95 %

Forskuddsskatt personlige skattytere 2017

99,40 %

99,80 %

95,97 %

99,51 %

Forskuddsskatt upersonlige skattytere 2017

99,90 %

100,00 %

100,00 %

99,95 %

Restskatt upersonlige skattytere 2016

99,40 %

100,00 %

99,74 %

99,08 %

Arbeidsgiveravgift 2017

99,80 %

99,88 %

99,90 %

99,86 %

Resultatkravene gjelder skatteoppkreverkontoret under ett. Skattekreveren sier i sin årsrappport for Hitra
seg meget tilfreds med å ha nådd resultatkravene med god margin for alle skattearter, unntatt restskatt
person. Avviket her forklares med store endringsavregninger med bakgrunn i bokettersyn som det har vært
vanskelig å inndrive kravene på.
Samlet sett har skatteoppkreveren nådd alle resultatkrav for sine kommuner.
Resultater for arbeidsgiverkontrollen
Skatteoppkreveren for Hitra kommune er tilsluttet den interkommunale kontrollordningen
Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag.
Resultater for kommunen per 31. desember 2018 viser følgende i henhold til skatteoppkreverens
resultatrapportering:
Antall
arbeidsgivere i
kommunen/
kontrollordningen
233

Minstekrav antall
kontroller
(5 % av
arbeidsgiverne)
12

Antall utførte
kontroller i 2018

16

Utført kontroll
2018 (i %)

6,9 %

Utført kontroll
2017 (i %)

Utført kontroll
2018 region (i %)

5,3 %

4,2 %

Det er utført tilstrekkelig antall kontroller.

4. Skattekontorets kontroll av skatteoppkreveren
Skattekontorets kontroll av skatteoppkreverne i regionen utføres i henhold til en årlig plan, hvor behovet for
kontroll av områdene skatteregnskap, innkreving og arbeidsgiverkontroll vurderes overordnet for hver
skatteoppkrever. Samtlige områder vil derfor nødvendigvis ikke bli kontrollert hvert år.
Skattekontoret har for 2018 utført kontorkontroller av skatteoppkreveren for området skatteregnskap.

1
2

Sum innbetalt og fordelt til skattekreditorene
Sum åpne (ubetalte) forfalte debetkrav
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Stedlig kontroll for området arbeidsgiverkontroll ble avholdt ved Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag
20.12.2018. Rapport er sendt arbeidsgiverkontrollenheten 10.01.2019.
Skatteoppkrevers overordnede internkontroll
Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, anser vi at skatteoppkreverens overordnede
interne kontroll i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk.
Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av årsregnskap
Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, anser vi at regnskapsføringen,
rapporteringen og avleggelsen av årsregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk
og gir et riktig uttrykk for skatteinngangen i regnskapsåret.
Arbeidsgiverkontroll
Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, anser vi at utførelsen av
arbeidsgiverkontrollen i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk.

Med hilsen

Ida Moen
Skatteetaten

John Østhus

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

For ettertiden kan spørsmål til Skatteetaten om oppfølging av skatteoppkreverne rettes til:
 oppfolging-skatteoppkrever@skatteetaten.no for skatteregnskaps- og innkrevingsområdet
 SKOstyringAGK@skatteetaten.no for arbeidsgiverkontrollområdet

Kopi til:
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Skatteoppkreveren for Hitra kommune
Kontrollutvalget for Hitra kommune
Rådmann/administrasjonssjef for Hitra kommune
Riksrevisjonen

Kan sammenslåingskommuner selge verdiene sine?
Kommunal Rapport 18.02.2019

Vedtak om nye tiltak i sammenslåingskommuner bør legges fram for fellesnemnda til
uttalelse, mener professor Jan Fridthjof Bernt.
Jan Fridthjof Bernt viser til inndelingslovens bestemmelser om beslutningsmyndighet fram til
sammenslåingen er gjennomført.
SPØRSMÅL: Hvis en kommune eller fylkeskommune ønsker å gi bort eller selge verdier før
sammenslåingen til nyttår, kan de gjøre det helt uten videre og uten å drøfte spørsmålet med
sine kommende ektemaker?
SVAR: Ved sammenslåing av kommuner eller fylkeskommuner oppnevnes en fellesnemnd
som skal fungere fram til sammenslåing har trådt i kraft. Denne fellesnemnda har imidlertid
ikke noen generell vedtaksmyndighet i saker vedrørende den enkelte kommune eller
fylkeskommune, den skal bare «samordne og ta seg av førebuinga av samanslåinga»
(inndelingslova § 26, første setning). Den skal blant annet «ta hand om det førebuande
arbeidet med økonomiplanen og med budsjettet for det første driftsåret etter at samanslåinga
… er sett i verk». Men selve budsjett- og økonomiplanvedtaket for første driftsår for den
sammenslåtte kommunen eller fylkeskommunen skal vedtas av det nyvalgte kommunestyret
eller fylkestinget på grunnlag av innstilling fra formannskap eller fylkesutvalg.
I inndelingslova § 27 finner vi bestemmelser om beslutningsmyndighet fram til
sammenslåingen er gjennomført. Det nyvalgte kommunestyret «trer i funksjon» fra det
konstituerende møtet, men kan bare treffe vedtak med virkning tidligst fra det tidspunkt som
er fastsatt for iverksettelsen av sammenslåingen (første avsnitt), altså her fra årsskiftet
kommunestyrene eller fylkestingene som er under avvikling.
Frem til da fungerer kommunestyrene, fylkestingene og andre organer i de kommunene og
fylkeskommunene som nå skal nedlegges, på vanlig måte i alle saker som angår
virksomheten her, fram til sammenslåingen trer i kraft, men «Deira ansvar og fullmakter er
likevel avgrensa til det som er nødvendig for å avslutte verksemda i dei eksisterande
einingane» (andre avsnitt). Dette må forstås slik at det ikke kan treffes vedtak om nye
tiltak eller endringer i tidligere vedtak med virkning ut over tidspunktet for
sammenslåingen. Etter min oppfatning må dette gjelde også nye vedtak om salg eller det å
gi bort kommunale eiendeler, hvis ikke det er tale om gjennomføring av vedtak som er truffet
før sammenslåing ble vedtatt, eller som inngår som et element i gjennomføringen av et slikt
eldre vedtak. Når den nye kommunen eller fylkeskommunen er konstituert, må slike vedtak
treffes av organene i denne. Frem til da bør slike vedtak legges fram for fellesnemnda til
uttalelse.
Fellesnemnda har ikke myndighet til å tilsidesette et slikt vedtak, men kan varsle
departement eller fylkesmannen hvis den mener det er problematisk. Departementet eller
fylkesmannen kan etterinndelingslova § 28 sette i gang lovlighetskontroll, enten etter slik
henvendelse fra fellesnemnda, etter lovlighetsklage fra tre medlemmer av vedkommende
kommunestyre eller fylkesting, eller av eget tiltak. Her vil det sentrale temaet være om
vedtaket ligger innenfor rammen av «det som er nødvendig for å avslutte verksemda» i
vedkommende kommune eller fylkeskommune.

Ny HR-sjef blir først sjef etter sammenslåing
Kommunal Rapport 04.03 2019

Fellesnemnda har ingen fullmakter når det gjelder personalforholdene i kommuner som skal
slås sammen, påpeker professor Jan Fridthjof Bernt.
En personalleder som er ansatt av fellesnemnda har ikke noe ledelses- eller
forvaltningsansvar i kommunene som skal slås sammen, uten etter særskilt fullmakt fra hver
av disse.
SPØRSMÅL: Personallederen i kommune A er pekt ut som personalleder i den nye
kommunen etter sammenslåing fra nyttår. I praksis tiltrer hun i den nye stillingen allerede nå i
vår, da støtte- og stabsfunksjoner, som økonomi, regnskap og HR slås sammen for å
forberede den nye organisasjonen. Det vil si at hun ut året både er personalleder i kommune
A og personalleder for ny kommune. Hun deltar følgelig både i ledergruppa både i kommune
A og i prosjektrådmannens ledergruppe. Kommune B og C, som kommune A skal slås
sammen med, beholder sine egne personalledere ut året.
a) Hvilke fullmakter har personallederen i kommune A overfor ansatte i kommune B og C ut
dette året?
SVAR: Det som her er beskrevet, oppfatter jeg som at personallederen nå er i to
tilsettingsforhold. Hun er stadig personalleder i kommune A, men har i tillegg fått som
oppdrag å ivareta støtte- og stabsfunksjoner, som økonomi, regnskap og personalforvaltning
(«HR») for den nye sammenslåtte kommunen fram til sammenslåingen trer i kraft, og hun
kan tiltre sin stilling som personalleder i denne. Den sammenslåtte kommunen eksisterer
imidlertid ikke som selvstendig juridisk enhet før dette tidspunktet, noe som betyr at hennes
arbeid med disse funksjonene inntil da må være et oppdrag fra fellesnemnda for
sammenslåingen, for å oppfylle det ansvaret denne har etter inndelingslova (§ 26 første
avsnitt, første setning) for «å samordne og ta seg av førebuinga av samanslåinga eller
delinga».
Fellesnemnda har ingen fullmakter når det gjelder personalforholdene i de kommunene som
nå skal slås sammen, og kan derfor ikke gi denne personallederen noe ledelses- eller
forvaltningsansvar i kommune B og C, uten etter særskilt fullmakt fra hver av disse.
b) Hvilke beslutninger av betydning for de ansatte i kommune B og C etter sammenslåingen,
kan hun allerede nå involveres i?
SVAR: Når sammenslåingen har trådt i kraft, eksisterer det ikke lenger noen
tilsettingsforhold i kommunene B og C. Også fellesnemnda opphører å eksistere fra samme
dato. Personallederens oppdrag fra fellesnemnda er da avsluttet, og hun går da over i sitt
nye tilsettingsforhold som personalleder i den nye kommunen og kan bare forholde seg til
dem som enten er tilsatt eller søker om tilsetting der.
c) Kan hun få tilgang til taushetsbelagte opplysninger om de ansatte i kommune B og C før
1.1.2020? Hva er i så fall de juridiske forutsetningene for at hun kan få tilgang til slik
informasjon før årsskiftet?
SVAR: Bare så langt disse skal vurderes for tilsetting i den nye kommunen. Det forutsetter at
de enten har søkt om tilsetting der, eller har samtykket i å bli vurdert for tilsetting i denne.

HITRA KOMMUNE
Fellestjenester
ARKIVVERKET
Postboks 4013 Ullevål stadion
OSLO
Att. Thomas Øverby
Dato
02.01.2019

Deres ref.

Vår ref. / Arkivkode
2018/435-9 /

Saksbehandler
Kjell Roar Sæther

Plan for lukking av avvik på bakgrunn av tilsynsrapport fra arkivverket
datert 21.06.2018
Vedlagt følger plan for lukking av avvik på bakgrunn av tilsynsrapport fra arkivverket datert 21.06.2018.
Søknad om forlenget frist for lukking av avvik framkommer i planen. Her følger en oversikt over fristene,
vårt forslag til ny frister, og en oppsummering av begrunnelsene for disse:
Pålegg
nr.

Innhold

Arkivverkets
frist

1

Oppdatert arkivplan

2

Dokumentere elektroniske
arkivsystemer
Utarbeide rutiner for
elektronisk behandling av
arkivdokumenter
Utarbeide rutiner for
kvalitetssikring og ajourføre
registreringene i sak-/ arkivsystemet
Lage plan for deponering av
elektronisk journal- og
arkivsystem
Utarbeide plan for å ordne
og listeføre bortsatte, eldre
og avsluttede arkiver
Lage plan for å utbedre
muggskader på
arkivmateriale

3
4
5
6
7
8

Sikre eldre og avsluttede
papirarkiver

Søknad om
ny frist

Begrunnelse
Kommunen har midlertidig svært mangelfull arkivfaglig
kapasitet. Det er tilsatt personell i prosjektstilling som
starter 01.11.18. Med bakgrunn i påleggets omfang og
kommunens arkivfaglige situasjon søkes det om utsatt
frist.
Sees delvis i sammenheng med pålegg nr. 1. Kommunen
trenger noe mer tid til å beskrive dette.

01.02.2019

30.11.2019

01.02.2019

30.04.2019

01.02.2019

30.04.2019

Sees i sammenheng med pålegg 1 og 2

01.02.2019

01.02.2019

Skal gjennomføres innen fristen i pålegget

01.02.2019 /
01.03.2020

01.06.2019 /
01.11.2020

01.02.2019

01.07.2019

01.09.2018

01.12.2018

Det er gjennomført befaring med Polygon for å utbedre
skadene. Det vises for øvrig til vedlagte plan.

01.02.2019

01.04.2019

Materiell som ikke er skadet deponeres til IKA i løpet av
høsten, og skadet materiell deponeres innen 01.04.2019,
når det er renset av Polygon.

Digitalt uttrekk fra perioden 1998 – 2007 (Forum
Winsak) bes om å bli vurdert på nytt. Det er kun
utgående dokumenter som finns i elektronisk form.
Det vises til plan for gjennomæring av arbeidet i planen.
Noe av materialet er skadet, og må renses av Polygon.
Øvrig materiale ordnes av IKA – Trøndelag.

Med hilsen
Kjell Roar Sæther
Kommunikasjonssjef
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.

Vedlegg: Plan for lukking av avvik

Postadresse:
Hitra kommune
Rådhusveien 1
7240 Hitra

Telefon:
Org.nr:
72 44 17 00
938 772 924
Internett:
www.hitra.kommune.no

Bankgiro:
4223.59.80139
E-post:
postmottak@hitra.kommune.no

HIT RA KO M M UNES ARKIV ER
Plan for lukking av arkiv 2018 – 2021
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TILSYN FRA ARKIVVERKET
Hitra kommune hadde tilsyn fra Arkivverket den 09.05.2018. Tilsynet kom
som en forlengelse av tilsynet Hitra kommune hadde av Statsarkivet den
25.06.2014. Hitra kommune fikk avvik etter tilsynet fra Statsarkivet som
kommunen ikke har lukket. Noen av avvikene fra 2014 er videreført i
avvikene fra 2018.
Tilsyn fra arkivverket i mai 2018:
Kommunen hadde den 9. mai nytt tilsyn fra arkivverket. Rapport fra tilsynet
foreligger i foreløpig versjon, og påleggene er derfor beskrevet som «mulige
pålegg». I rapporten er det angitt 8 mulige pålegg. Ut fra gjennomgangen
sammen med arkivverket i slutten av møtet, og den foreløpige rapporten,
kan man summarisk oppsummere følgende:

•

Kommunen har fortsatt ikke en arkivplan som fyller kravene etter
Arkivforskriftens § 2-2. Dette har ført til følgende mulige pålegg:
o Pålegg 1: Oppdatere arkivplanen
o Pålegg 2: Dokumentere elektroniske arkivsystemer
o Pålegg 3: Utarbeide rutiner for elektronisk behandling av
arkivdokumenter

•

Kommunen har fortsatt et avvik knyttet til kvalitetssikring av journalog arkivdatabasen (ePhorte). Dette framkommer blant annet som
restanser i journalføringen. Det vises til arkivforskriftens § 2-10, jf.
arkivforskriftens § 2-6 i forhold til journalføring av dokumenter, samt
arkivforskriften § 9. Dette har ført til følgende mulige pålegg:
o Pålegg 4: Utarbeide rutiner for kvalitetssikring og ajourføre
registreringene i sak-/arkivsystemet
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•

Etterslepet fra 2014 ligger fortsatt uendret når det gjelder ordning og
deponering av eksisterende arkiv. I tillegg er deler av
papirarkivene i kommunens arkivrom skadet av muggsopp, slik at
de må renses før de kan ordnes og deponeres. Dette er fortsatt et
avvik i forhold til kravene i arkivforskriftens §§ 5-4 og 5-5. Dette har
ført til følgende mulige pålegg:
o Pålegg 5: Lage plan for deponering av elektronisk journal- og
arkivsystem
o Pålegg 6: Utarbeide plan for å ordne og listeføre bortsatte, eldre
og avsluttede arkiver
o Pålegg 7: Lage plan for å utbedre muggskader på arkivmateriale
o Pålegg 8: Sikre eldre og avsluttede papirarkiver
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ARKIVPLAN
Arkivplanen skal inneholde en oversikt over alle arkiver i kommunen.

Kommunereformen – Ny kommune fra 01.01.2020
Dagens «Hitra kommune» opphører å eksistere som organisasjon i juridisk
forstand fra 01.01.2020. Dette innebærer at den nye kommunen, fra
01.01.2020, blir en ny juridisk enhet, og den skal da ha nye arkiver etter
bestemmelsene i lovverket.
Alle arkiver fra dagens «Hitra kommune» (perioden 1964 – 2020) skal da
avsluttes og deponeres til vårt interkommunale arkiv (IKA Trøndelag).
Dagens arkiver er likevel nødvendige for drift av den nye kommunen, og må
derfor være tilgjengelige. Dette gjelder i hovedsak digitale arkiver som
saksarkivet (2007-2020) og fagarkiv innenfor ulike enheter.
Sak- og arkivsystem
Dagens sak- og arkivsystem vil ikke bli videreført fra leverandør. Kommunen
må derfor anskaffe nytt system. Sak- og arkivsystemet er et av
hovedsystemene i en kommune. Det er viktig at systemet er brukervennlig
og solid. Ved anskaffelse av nytt sak- og arkivsystem må kommunen
gjennomføre en anbudskonkurranse.
Kommunen har vært i kontakt med aktører i prosessene rundt Orkland
kommune, samt leverandør av sak- og arkivsystemer. Vi får tilbakemelding
om at leverandørene har problemer med å levere anbud på / levere nye
systemet med endringsdato 01.01.2020.
I en overgangsfase vil kommunen derfor oppdaterte sitt nåværende
arkivsystem, ePhorte til versjon 6. Anskaffelse av arkivsystem gjennomføres
i 2022 – 2023, sannsynligvis i samarbeid med andre kommuner, gjennom et
regionalt samarbeid.
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FYSISKE ARKIVER
Begge arkivrommene kommunen har, er p.t. ikke godkjente arkivrom.
Gjennom deponering av alt arkivmateriell fram til kommunen ble fullelektronisk i 2007, løser vi utfordringene med arkivrommene. Kommunen
må uansett, ved kommunesammenslåingen, avslutte og deponere arkivene
til IKA Trøndelag. Disse to prosessene sees i sammenheng, og alt
arkivmateriell IKA Trøndelag deponeres samtidig.
Arkivrom 1 vil, etter gjennomgang og deponering av arkiver, dekke
kommunens behov for arkiver. Rommet skal i framtida hovedsakelig
oppbevare bilag for regnskap og lønn. Avvikene knytte til rommet vil
avklares før rommet tas i bruk etter deponering vinteren 2019.
Andre fysiske arkiver pakkes og deponeres IKA Trøndelag. Dette gjelder
papirarkiver ved barnehager, grunnskoler, PP-tjeneste, voksenopplæring,
helse- og omsorg, teknisk avdeling, plan, landbruk og miljø og VAR.
Kassasjon av regnskaps- og lønnsbilag
Regnskapsbilag – oppbevaring i 10 år. Etter 2014 – oppbevaring i 5 år (fra
og med 2014). Justeringsreglene i momsloven og momskompensasjonsloven
fører likevel til at vi må oppbevare bilagene i 10 år, da bilagspermene
inneholder både investering- og driftsbilag. Alle regnskapsbilag eldre enn 10
år kasseres.
Lønnbilag – oppbevares i 10 år. Lønnsjournaler oppbevares lengre.
Bilagene oppbevares lokalt på Hitra rådhus, og kassasjon gjennomføres
regelmessig en gang pr. år, vanligvis på vinteren.
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Deponering av arkivmateriell til IKA – Trøndelag – foreløpig oversikt
Det er inngått en avtale med IKA Trøndelag om deponering og ordning av
arkivmateriell fra kommunen. Dette omfatter:
Type arkiv

Periode

Kommunens saksarkiv i perioden 1964 – 2019,
herunder:
Arkiv i papirformat
Elektronisk arkiv (ePhorte)
Kommunens personalarkiv deponeres i sin helhet
for ordning som papirarkiv.
Arkiv i papirformat
Elektronisk arkiv (ePhorte)
Kommunens plan- og byggesaksarkiv skal
deponeres og digitaliseres i sin helhet av IKA –
Trøndelag.
Barnemapper fra barnehagene deponeres i sin
helhet for ordning som papirarkiv.
Elevmapper, protokoller og vitnemål fra
grunnskolene deponeres i sin helhet for ordning
som papirarkiv.
Arkiv i papirformat
Digitalt system (Visma Flyt skole)
Elevmapper, protokoller og vitnemål fra
voksenopplæringa deponeres i sin helhet for
ordning som papirarkiv.
Elevmapper fra PP-tjenesten deponeres i sin
helhet for ordning som papirarkiv.
Pasientjournaler fra helsestasjon deponeres i sin
helhet for ordning som papirarkiv,
Pasientjournaler fra legetjenesten deponeres i sin
helhet for ordning som papirarkiv, herunder også
MORS - mapper.
Pasientjournaler fra sykehjem og
hjemmetjenestene Deponeres i sin helhet for
ordning som papirarkiv
Journaler og brukere innenfor tjenesten for
personell med nedsatt funksjonsevne (TNF)
Journaler og brukere innenfor oppfølgingstjenesten
Journaler og brukere innenfor sosialtjenesten
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01.01.1964 – 31.12.2006.
01.01.2007 – 31.12.2019.

01.01.1964 – 31.12.2006.
01.01.2007 – 31.12.2019.

Ansvar
Leder
kommunikasjon

Personalsjef

Plansjef
Oppvekstsjef
Oppvekstsjef
01.01.1964 – 31.12.2019.

Oppvekstsjef
Oppvekstsjef
Leder
voksenopplæring
Leder PPT
Fagleder
helsestasjon
Fagleder
legetjenesten
Leder sykehjem
Leder
hjemmetjenestene
Leder TNF
Leder
oppfølgingstjenesten
Leder NAV

Oversikt over deponering / forsendelser til IKA
Dato

Ref.

02.11.2018

18/3792-4

16.11.2018

18/3792-3

20.11.2018

18/3792-6

27.11.2018

18/379212

Innhold
· 14 esker MORS (nr 31 ‐ 44)
· 7 esker Sosial Saker (nr 1 – 7)
· 2 esker Psykisk Helsearbeid (nr 1 – 2)
· 7 esker Flyttede personer fra Hitra Legektr (nr 1 – 7)
· 2 eker Gamle papirer Hitra Legekontor (nr 1 – 2)
· 11 esker PPT (nr 1 – 11)
· 2 esker Fysioterapeuter (nr 1 – 2)
· 2 esker Legevakt (nr1 – 2)
· 10 esker Hitra Helsehus (nr 1 – 10)
· 2 esker Kopibok Hitra Kommune 2005 – 2011
· 1 eske Postliste Hitra Kommune 1998 – 2007
· 8 esker Kommunestyre 1999 – 2011
· 4 eker Formannskap 1999 – 2011
· 2 esker Arbeidsmiljøutvalg
· 1 eske Eldres Råd
· 1 eske Gamle Byggesaker
· 7 esker Komité for plan, landbruk og miljø (TEK/PLM)
· 2 esker Helse og oppvekst komité / Helse og omsorgs
komite 2003 ‐ 2011
· 2 esker Ansettelsesorgan for ansatte
· 1 eske Teknisk 8prosjekt)
· 26 esker Hitra Kommune Sentralt Arkiv
· 1 eske Hitra Valgstyre
· 3 esker Kopibok for sentraladministrasjonen
· 2 esker Kommunestyre
· 1 eske Hitra Kommune, Kommuneplanens arealdel
2007 ‐ 2010
· 34 esker Hitra Kommune, Sentralt Arkiv
· 4 esker reguleringsplan
· 13 esker Hitra Forliksråd

Antall
kasser

Hyllemeter

57

55,6

31

31,5
(Totalt
87,1)

33

30
(Totalt
117,1)

51

29,3
(Totalt
146,4)

Foreløpig beregnet ramme i k-sak 44/18
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512

Arkivmateriale angrepet av muggsopp
Hitra kommune har avdekket muggsopp i et av våre arkivrom (Arkivrom
2).
I forbindelse med deponering til IKA – Trøndelag i 2018 – 2019 vil dette
arkivrommet bli gjenstand for en betydelig prosess:

1. Det gjennomfører kassasjon av arkivert materiell som kan kasseres
etter lov- og regelverk. Dette gjelder hovedsakelig
a) Regnskapsbilag eldre enn 2008
b) Lønnsbilag endre enn 2008
c) Skattebilag endre enn 2008
2. Arkivet ryddes for rensing, med materiell som skal oppbevares lokalt
(bilag knyttet til regnskap, lønn og skatt) på venstre side av rommet,
og materiell som skal deponeres til IKA – Trøndelag på høyre side.
3. Kommunene har engasjert Polygon for rensing av dokumenter vi skal
bevare. Rensing av dokumenter vil foregå slik:
a) Materiale som skal oppbevares lokalt (bilag knyttet til regnskap,
lønn og skatt) renses i kjelleren på rådhuset og settes inn i
arkivrom 1.
b) Materiale som skal deponeres til IKA – Trøndelag renses i Polygons
lokaler i Trondheim for videre deponering til IKA – Trøndelag.
4. Renset materiale dokumenteres med «tapeprøver» før materialet
oversendes hhv Hitra kommune / arkivrom 1 og IKA – Trøndelag.
5. Ved endelig tømming av arkivrommet skal alt inventar i rommet
saneres og rommet skal renses for muggsopp. Rommet skal ikke
brukes som arkiv etter dette.
6. Hitra kommune regner med å ha tilstrekkelig kapasitet med et
arkivrom, arkivrom 1.
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Plan for gjennomføring
#
1

Tiltak

Avklaring

Gjennomføre møte med berørte ledere som har

Gjennomført med KEJ /

arkivmateriale i arkivrom 1 (A1).

GMA / LRO

Gjennomføre møte med IKA-Trøndelag for å avklare

• Arkivmateriell kan

 Plan for deponering av arkivmateriale (Bildedokumentasjon)

2

merkes med innhold

arkivmateriale fra A1 (Dokumentasjon fra Polygon)

Ansvar

27.09.18

HK / KRS

deponeres fortløpende
• Pakkes i flytteesker og

 Avklares IKA’s krav til dokumentasjon på rengjort

Frist

28.09.18

HK / KRS
WIS

• IKA krever «tapeprøver»
fra Polygon

3

Sjekke med HAMOS om muligheter for sikker avlevering

Kontainer på 10 m3 kan

og brenning av foreldet arkivmateriale (også U-off)

leies av Retura for sikker

direkte til søppelforbrenningsanlegg. (Godkjent

avlevering av arkiv-

Gå gjennom A1 for deponering av materiale samt

Deponering igangsatt,

kassasjon foreldet arkivmateriale (regnskapsbilag, også

avleveres fortløpende til

U-off) iht til pkt. 2. Sjekke lovkrav om materiale som

IKA. Bilagspermer som skal

kan kasseres.

5

HK / BMB

materiale til destruering.

mottaker av slikt materiale, prosedyrer osv.)

4

11.12.18

01.01.19

kasseres merkes

HK-BEB
KEJ-GMA

fortløpende

Gå gjennom

Bøttekott pakket for

a)

Nærarkiv ved servicetorget for avklaring av arkiv-verdi

avlevering til IKA (29.11)

b)

Bøttekott med bortsatt materiale fra Drift.

Kassering av regnskapsbilag fra arkivrom 1 og 2.
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01.03.19

HK / BEB

01.02.19

HK

Kassert 10m3 regnskapsbilag og lønnsbilag den
12.12.28

Når kassert materiale er avhendet settes øvrig materiale
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i A2 slik:

HK / Arkiv

 Materiale som skal oppbevares lokalt til venstre i rommet
 Materiale som skal deponeres til IKA til høyre i rommet

Når tilstrekkelig (evt. all) kassering fra A2 er
gjennomført starter rengjøringen av arkivmateriale fra
A2:
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a) Arkivmateriale som skal oppbevares lokalt rengjøres og
flyttes til ledig plass i A1
b) Arkivmateriale som skal sendes til IKA på Dora ren-gjøres

Fra
01.02.19

POLYGON

hos Polygon i Trondheim og videresendes til IKA.
c) Polygon presenterer «tapeprøver» fra materiell som er
ferdig renset. (Krav fra IKA og HK)

9
10

Endelig deponering til IKA fullføres fra A2, inkl.

01.05.19

materiale med arkiv-verdi i pkt. 8.
Arkivrom 2 (A2) saneres og renses for muggsopp

Etter
01.05.19
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HK / Arkiv

Fra 01.01.2020 anbefaler rådmannen at arkivfunksjonen utvides med 1
årsverk slik at nye Hitra kommune kan ivareta arkivfunksjonen etter kravene
i lov og forskrift. Dette må innarbeides i budsjett og økonomiplan for 2020.

SAMARBEID MED INTERKOMMUNALT
ARKIV- TRØNDELAG(IKA)
Hitra kommune har søkt råd hos IKA Trøndelag (Interkommunalt Arkiv
Trøndelag, som Hitra kommune er tilsluttet) i forbindelse med kommunesammenslåingen med en del av Snillfjord kommune. IKA Trøndelag kom på
befaring til Hitra den 01.03.2018.
I forhold til lovverket må alt arkivmateriellet fram til kommunesammenslåingen gjørers klart til depot innen 31.12.2019. Dette gjelder alle
papirarkiv og elektronisk skapt arkiv. Etter sammenslåingen starter et nytt
arkiv for nye Hitra kommune. Det vil si at 01.01.2020 er et skarpt skille i
arkivet vårt, og vi starter ny arkivperiode.
Alt fysisk arkivmateriale (papirarkiv) fra 1964 frem til 2007 må på grunn av
kommunesammenslåingen ordnes og deporteres til IKA Trøndelag innen
31.12.2019. Etter 01.01.2020 blir Hitra kommune ny kommune, og eier
ikke, i juridisk forstand, arkivet fra nåværende kommune.
Arkivforskriftens § 2-2 krever at kommunene har oppdatert arkivplan, Hitra
kommune har, som nevnt over, fått avvik på dette under tilsynene.
Rensing av mugginfisert arkivmateriale
Ca. 98 hyllemeter av arkivet i kommunens arkivrom er blitt mugginfisert, og
må derfor renses før IKA Trøndelag kan ta imot arkivmateriellet. Rensing av
mugg er en tidkrevende prosess, hvor hvert enkelt ark må børstes rent eller
vaskes med sprit. Hitra kommune har forespurt, etter råd fra IKA Trøndelag,
Polygon om å gjøre denne jobben. Kostnadene knyttet til rensing er i saken
anslått til ca. kr 300 000,- + mva.
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Deponering
Pris fra IKA Trøndelag for ordning og depot
Ordningsgrad

Type

Ordnet

Antall
hyllemeter
37

Uordnet

Mugg

Sum

Månedsverk

IKAs

Ordnings-

prisoverslag **

materiale

0

379

31,5

96

8 (ordning) *

512

39,5

0

0

Kr 2.244.059

Kr 94.750

Kr 568.416

Kr 24.000

Kr 2.812.475

Kr 118.000

*) Rensing av mugg kommer i tillegg
**) Beregnet i 2018-kroner. Prisen øker med kommunal deflator og betales pr. år arbeidet pågår.

Årlig depotleie pr. hyllemeter.: Kr 260,Digitalisering av planarkiv
Hitra kommune må i tillegg digitalisere planarkivet, dette som en
konsekvens av kommunereformen. Digitalisering av planarkivet vil forenkle
og effektivisere arbeidet på planenheten.
Planarkivet fram til 2007 er et papirarkiv (ikke digitalt). Vi har mottatt tilbud
fra IKA Trøndelag på digitalisering av denne arkivdelen. Fra 2007 og til dags
dato er arkivet digitalisert.
Hyllemeter *

Pris pr hyllemeter

40

Kr 17.000,-

Sum
Kr 680.000,-

*) Antall hyllemeter for depot av papirarkivet er regnet med i hyllemeterpris fra IKA
Trøndelag ovenfor.
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ØKONOMI OG KOSTNADER
Oppsummering av kostnader
#

Tiltak

1

Ordning og deponering

2

Rensing av mugg

300 000,-

3

Digitalisering

400 000,-

280.000,-

680 000,-

220 000,-

600 000,-

820 000,-

110 000,-

300 000,-

410 000,-

330 000,-

900.000,-

1 230 000,-

3 030 000,-

2 180 000,-

4a

Budsjett 2018
2 000 000,-

Prosjektstilling 1 –

Budsjett 2019
1 000 000,-

Sum prosjekt
3 000 000,300 000,-

100 %
4b

Prosjektstilling 1 – 50
%

4

Prosjektstillinger
Sum pr år

Totalkostnad

5 210 000,-

(ekskl. MVA, personalkostnader er inkl. sos. utg.)

Fordeling mellom investerings og driftsbudsjett:
Det er avsatt kr 500.000,- ekskl. mva. i investeringsbudsjettet for 2018.
Denne finansieringen inngår i prosjektet slik det er vist under.
Tiltak

Budsjett 2018

Investeringsbehov

2 810 000,-

Budsjett 2019

2 580

Sum prosjekt

4 390 000,-

000,- avsatt i budsjett 2018

- 500 000,-

0,-

- 500 000,-

Tilleggsbehov investeringer

2 310 000,-

1 580 000

3 890 000,-

220 000,-

600 000,-

820 000,-

Totalkostnad

4 710 000,-

Driftsbudsjett

(ekskl. MVA, personalkostnader er inkl. sos. utg.)

Merverdiavgift investeringer:
Tiltak
Anskaffelser
Lønnskostnader

Budsjett 2018
2 200 000,-

Mva 2018
550 000,-

110 000,-

Budsjett 2019
1 280 000,-

Mva 2019
320 000,-

300 000,-

Kapitalkostnad
I 2018 foreslås det finansiert med ubrukte lånemidler. Disse løper det
kapitalkostnader på allerede. Kapitalkostnadene på nytt låneopptak i 2019 er
ca. kr 84.000,- pr. år, og må innarbeides i framtidig handlingsplan.
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FRAMDRIFTSPLAN
Pålegg

Innhold

nr.

Arkivverkets

Søknad

frist

om ny

Begrunnelse

frist
Kommunen har midlertidig svært mangelfull
arkivfaglig kapasitet. Det er tilsatt personell i

1

Oppdatert arkivplan

01.02.2019

30.11.2019

prosjektstilling som starter 01.11.18. Med
bakgrunn i påleggets omfang og kommunens
arkivfaglige situasjon søkes det om utsatt
frist.

2

Dokumentere elektroniske arkivsystemer

Sees delvis i sammenheng med pålegg nr. 1.
01.02.2019

30.04.2019

Kommunen trenger noe mer tid til å beskrive
dette.

Utarbeide rutiner for

3

elektronisk
behandling av

01.02.2019

30.04.2019

Sees i sammenheng med pålegg 1 og 2

01.02.2019

01.02.2019

Skal gjennomføres innen fristen i pålegget

arkivdokumenter
Utarbeide rutiner for

4

kvalitetssikring og
ajourføre
registreringene i sak-/
arkiv-systemet
Lage plan for

5

deponering av
elektronisk journal-

01.06.2019

01.02.2019 /

/

01.03.2020

01.11.2020

og arkivsystem
Utarbeide plan for å

6

ordne og listeføre
bortsatte, eldre og

01.02.2019

01.07.2019

01.12.2018

arbeidet i planen. Noe av materialet er
skadet, og må renses av Polygon. Øvrig

å utbedre skadene. Det vises for øvrig til
vedlagte plan.
Materiell som ikke er skadet deponeres til

Sikre eldre og
avsluttede

elektronisk form.

Det er gjennomført befaring med Polygon for
01.09.2018

på arkivmateriale

8

Det er kun utgående dokumenter som finns i

materiale ordnes av IKA – Trøndelag.

Lage plan for å
utbedre muggskader

(Forum Winsak) bes om å bli vurdert på nytt.

Det vises til plan for gjennomæring av

avsluttede arkiver

7

Digitalt uttrekk fra perioden 1998 – 2007

01.02.2019

01.04.2019

papirarkiver

IKA i løpet av høsten, og skadet materiell
deponeres innen 01.04.2019, når det er
renset av Polygon.
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KOMMUNESTYRETS VEDTAK
Hitra kommunestyre fattet slikt vedtak i K-sak 44/18 den 21.06.2018:
Vedtak:
1. Kommunestyret ber rådmannen om å igangsette et prosjekt for å lukke
avvik i kommunens arkivsystemer slik de framkommer etter tilsyn fra
arkivverket pr. 09.05.2018, jf. tilsyn av 25.04.2014.
2. Kommunestyret ber rådmannen i tillegg forberede og gjennomføre
digitalisering av kommunens planarkiv slik at framtidig plan- og
byggesaksbehandling i ny kommune fra 01.01.2020 kan gjennomføres på
en effektiv og kvalitativ god måte.
3. Kostnadene knyttet til prosjektet innarbeides i kommunens drifts- og
investeringsbudsjetter slik:
a) Økte lønnskostnader til 100 % prosjektstilling fra høsten 2018 med kr
220.000,-, og hele 2019 med kr 600.000,-, innarbeides i kommunens
driftsbudsjett slik det framgår i sak om revidert handlings- og
økonomiplan for 2018 – 2021.
b) Økte investeringskostnader (inkl. mva.), med kr 2.860.000,- for 2018
og kr 1.900.000,- for 2019, innarbeides i kommunens
investeringsbudsjett for budsjett 2018 / handlings- og økonomiplan for
2018 – 2021.
c) Investeringen finansieres med merverdiavgift på kr 550.000,- for 2018
og kr 320.000,- for 2019, og kr 1.870.000,- i ubrukte lånemidler for
2018, og kr 1.580.000,- i nytt låneopptak i 2019.
4. Rådmannen bes om å komme tilbake med kostnadsoverslag knyttet til
anskaffelse og innfasing av nytt sak- og arkivsystem for ny kommune i
forbindelse med budsjettbehandlingen for budsjett 2019.
5. Kostnader som kan henføres til kommunereformen søkes dekket innenfor
Fellesnemnd Hitra Snillfjord sitt budsjett.
Enstemmig.
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Returadresse
Pb. 4013 Ullevål Stadion
0806 OSLO

Hitra kommune

Dato

10.01.2019

v/Kjell Roar Sæther

Din ref.

2018/435-9

Vår ref.

2018/1286

Saksbehandler

THOOVE

7240 HITRA

Oppfølging av tilsyn - lukking av pålegg nr. 7
Viser til brev fra Hitra kommune av 2.1.19.
I forbindelse med Arkivverkets tilsyn 9.5.18 fikk Hitra kommune åtte pålegg om å utbedre mangler
med hensyn til arkivloven med forskrifter. Gjeldende frist for pålegg nr. 1-6 og 8 er 1.2.19 mens
pålegg nr. 7 skulle vært utbedret innen 1.9.19.
Kommunen har utarbeidet en plan for arbeidet med påleggene og forestående kommunereform.
Kommuner søker om utvidede frister for flere av påleggene.
Pålegg nr. 1 – Oppdatere arkivplanen
Kommunen skriver at de i en periode etter tilsynet har hatt svært lite arkivfaglige ressurser og ber
om at fristen for pålegget utvides til 30.11.19. Etter en samlet vurdering av fristene for utbedring
anser vi en så lang forlengelse som uhensiktsmessig. Vi forlenger fristen for pålegg nr. 1 til 3.7.19.
Pålegg nr. 2 – Dokumentere elektroniske arkivsystemer
Kommunen ber om at fristen for pålegget utvides. Vi registrerer at kommunen periodevis har hatt
lite ressurser på arkivet og at arbeidet med påleggene er omfattende. Fristen forlenges til 30.4.19.
Pålegg nr. 3 – Utarbeide rutiner for elektronisk behandling av arkivdokumenter
Kommunen søker om forlengelse av fristen for å utbedre pålegget. Vi understreker at pålegget
gjelder de rutinene som er påkrevd etter Riksarkivarens forskrift §§ 3-2, 3-4 og 3-6 og kun retter
seg mot systemer hvor dokumenter arkiveres elektronisk. Med mindre kommunen har innført nye
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systemer skal det utbedres et sett rutiner for hvert av de fire systemene som er nevnt i pålegget i
tilsynsrapporten. Fristen forlenges under tvil til 30.4.19.
Pålegg nr. 4 – Utarbeide rutiner for kvalitetssikring og ajourføre registreringene i sak/arkivsystemet
Kommunen ser seg i stand til å utbedre pålegget innenfor gjeldende frist 1.2.19. Vi ber kommunen
oversende nye rutiner og opplysninger om journalposter slik som spesifisert i tilsynsrapporten,
innen fristens utløp.
Pålegg nr. 5 – Lage plan for deponering av elektronisk journal- og arkivsystem
Som det går fram av tilsynsrapporten retter pålegget seg mot de to systemene Forum Winsak og
ePhorte. Kommunen stiller spørsmål ved behovet for deponering av Forum Winsak i og med det
kun er utgående dokumentene som er tilgjengelig elektronisk. Det er imidlertid på det rene at
elektronisk journal for periodisert papirarkiv også omfattes av bestemmelsene i arkivforskriften §
13 og Riksarkivarens forskrift §§ 4-4 - 4-6. Pålegget blir følgelig stående uendret.
Kommunen søker om utsatt frist for å legge fram planen til 1.6.19 og utsatt frist for å gjennomføre
deponeringen til 1.11.20. Det går ikke fram hvorfor kommunen har behov for utsettelse av fristen
for å utarbeide planen for arbeidet. Vi forlenger fristen for å legge fram planen til 30.4.19 under
tvil. Kommunen viser til stor pågang hos leverandørene av sak-/arkivsystemer og vi ser at dette
har betydning for gjennomføringen av arbeidet. Fristen for å deponere uttrekkene utvides derfor til
1.11.20.
Pålegg nr. 6 – Utarbeide plan for å ordne og listeføre bortsatte, eldre og avsluttede arkiver
I henhold til kommunens orientering skal arkivene ordnes og listeføres av IKA Trøndelag. Planen
inneholder prisoverslag og så vidt vi kan se er finansieringen sikret. I henhold til pålegget skulle
planen også angi når arbeidet skulle være gjennomført. Dette er ikke oppgitt i de oversendte
dokumentene. Vi ber kommunen om en tilbakemelding på dette og kopi av avtalen som er inngått
med IKA for dette oppdraget, innen 1.2.19.

Pålegg nr. 7 – Lage plan for å utbedre muggskader på arkivmateriale
Kommunen har lagt fram en plan for arbeidet med å utbedre muggskadene på papirarkivene og
slik vi forstår kommunens redegjørelse er de nødvendige midlene til arbeidet bevilget over
budsjett. Pålegg nr. 7 kan med dette anses som lukket.
Pålegg nr. 8 – Sikre eldre og avsluttede arkiver
Kommunen vil sikre de eldre og avsluttede arkivene ved å deponere disse hos IKA Trøndelag.
Kommunen ber om forlenget frist for å deponere de arkivene som er blitt skadet av mugg. Fristen
for å utbedre pålegg nr. 8 forlenges til 30.4.19.

Med hilsen
Kjetil Reithaug
fagdirektør
Dokumentasjonsforvaltning

Thomas Øverby
arkivar
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