Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hitra kommune
Arkivsak:

19/58

Møtedato/tid:

25.03.2019 Kl 15:00

Møtested:

K-salen, rådhuset

Møtedeltakere:
Bjørg Reitan Bjørgvik, leder
Lindis Heggvik Aune, nestleder
Gunnar Andresen
Olav Athammer
Ragnar Burø

Andre møtende:
Laila Eide Hjertø, Hitra kommune
Gunn Røstad, Hitra kommune
Rannveig Singsaas, Konsek Trøndelag IKS

Kopi:
Varamedlemmer til orientering, ordfører, rådmann, postmottak Hitra kommune, politisk
sekretær, postmottak Revisjon Midt-Norge

Merk: Kontrollutvalgsmøtet starter med virksomhetsbesøk på Barman
oppvekstsenter kl.13:00.

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, 18.03.2019

Bjørg Reitan Bjørgvik (sign.)
Leder av kontrollutvalget

Rannveig Singsaas
rådgiver, Konsek Trøndelag

Sakliste
Saksnr.
11/19
12/19
13/19
14/19
15/19
16/19
17/19

Sakstittel
Orientering om Barman oppvekstsenter
Orientering om kommunesammenslåing
Aktuelt fra utvalgene 25.03.19
Fylkesmannens rapport fra forvaltningskontroll av tilskudd til avløsning ved
sykdom og fødsel
Orientering om bemanningssituasjonen i kommunens barnehager
Referatsaker 25.03.2019
Eventuelt 25.03.2019

Orientering om Barman oppvekstsenter
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
25.03.2019

Saknr
11/19

Saksbehandler Rannveig Singsaas
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
16/4 - 30
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.
Saksutredning
Kontrollutvalgets arbeids- og ansvarsområde favner bredt, og i tillegg til eller i forbindelse
med sine ordinære møter kan utvalget foreta besøk ved kommunale enheter/selskaper.
Slike besøk er ikke noe formelt tilsyns- eller kontrollbesøk, men gir kontrollutvalget en
mulighet til å gjøre seg bedre kjent med kommunens virksomhet, og kan ta med seg
kunnskap og inntrykk videre i sitt kontrollarbeid.
Kontrollutvalget vedtok i møte 03.12.2018, sak 48/18, at det ville besøke Barman
oppvekstsenter i forbindelse med sitt møte 25.03.2019.
Kontrollutvalgets sekretariat har via rådmann blitt satt i kontakt med rektor ved Barman
oppvekstsenter. Kontrollutvalget vil få omvisning og orientering i forbindelse med sitt besøk.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet viser til rådmannens orientering og tilrår at kontrollutvalget tar rådmannens
redegjørelse til orientering.

Orientering om kommunesammenslåing
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
25.03.2019

Saknr
12/19

Saksbehandler Rannveig Singsaas
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
16/4 - 31
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).
Rådmann 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.

Aktuelt fra utvalgene 25.03.19
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
25.03.2019

Saknr
13/19

Saksbehandler Rannveig Singsaas
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
15/172 - 17
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
25.03.2019

Saknr
14/19

Saksbehandler Rannveig Singsaas
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
18/231 - 4
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.

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

Møtedato
25.03.2019

Saknr
15/19

Saksbehandler Rannveig Singsaas
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
16/4 - 27
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.
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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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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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Referatsaker 25.03.2019
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
25.03.2019

Saknr
16/19

Saksbehandler Rannveig Singsaas
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
19/58 - 2
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Referatsakene tas til orientering.
Vedlegg
Årsrapport 2018 Hitra
Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Hitra kommune
FKT-konferanse
Kan sammenslåingskommuner selge verdiene sine
Ny HR-sjef blir først sjef etter sammenslåing
Håndtering av forurenset snø - informajsonsbrev fra Fylkesmannen
Rapport fra Fylkesmannens dialogmøter 2018. dagens og morgendagens eldreomsorg
Hitra _ plan for lukking av avvik
Arkivplan
Brev fra Arkivverket til Hitra kommune
Saksutredning
Følgende referatsaker vil bli presentert i møtet:
1. Årsrapport 2018 fra Skatteoppkreveren i Hitra kommune. Nedgang i total skatteinngang
sammenlignet med 2017
2. Kontrollrapport – skattekontoret anser utførelse av arbeidsgiverkontroll i det alt
vesentligste å være i samsvar med gjeldende regelverk
3. Program for årets FKT-konferanse i Kristiansand 4.-5.juni. Leder og nestleder i KU er
påmeldt, jf. vedtak i sak 50/18 i kontrollutvalgsmøte 03.12.18.
4. Vedtak om nye tiltak i sammenslåingskommuner bør legges fram for fellesnemnda til
uttalelse
5. Ny HR-sjef blir først sjef etter sammenslåing
6. Informasjonsbrev fra fylkesmannen vedrørende håndtering av forurenset snø
7. Rapport fra fylkesmannens dialogmøter 2018
8. Plan for lukking av avvik påvist av Arkivverket
9. Arkivplan
10. Brev fra Arkivverket til Hitra kommune

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.
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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

FAGKONFERANSE | KONTROLL OG TILSYN
Kristiansand | 4 - 5. juni 2019
Årsmøte i Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) | 4. juni 2019

#fkt2019

Dag 1

Tirsdag 4. juni 2019

09.00 – 10.00

Registrering med mat

10.00 – 10.15

Velkommen til fagkonferansen
Styreleder Benedikte Muruvik Vonen, FKT

10.15 – 11.00

Kontrollutvalget i lokaldemokratiet – spiller det noen rolle?
Journalist Marte Danbolt, Kommunal Rapport,

11.00 – 11.15

Kort pause

11.15 – 12.00

Datasikkerhet - er kommunene egentlig rustet til å stå imot cyberangrep?
Fagdirektør sikkerhetskultur Roar Thon, Nasjonal sikkerhetsmyndighet

12.00 – 13.00

Lunsj

13.00 – 13.45

Den nye forskriften – er det noe nytt og spennende i verktøykassen?
Utredningsleder Erland Aamodt, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

13.45 – 13.55
Kort pause
13.55 – 14.25

Kommunale arkiv – råtner de på rot?
Fagdirektør Kjetil Reithaug, Riksarkivet

14.25 – 14.55

Står det fortsatt til liv i Sogn og Fjordanes fylkeskommunale arkiv? – et
FR-case
Tittel, Frode Løvlie Deloitte

14.55 – 15.20

Paneldebatt

www.fkt.no

ÅRSMØTE 2019 I FKT
15.30 – 15.45

Registrering til årsmøte 2019

15.45 – 16.45

Årsmøte 2019

17.30 – 19.00

Båttur i Kristiansands skjærgård med MS Maarten og Øya

Ca. 20.00

Felles middag på hotellet

Dag 2

Onsdag 5. juni 2019

09.00 - 09.45

Ny veileder - Kontrollutvalgets påse-ansvar overfor revisor
Kontrollsjef Einar Ulla, Sogn- og Fjordane fylkeskommune

09.45 – 10.00

Pause/utsjekking

10.00 – 10.30

Habilitet og åpenhet - hvorfor er det så viktig?
Seniorrådgiver Thor Dølvik, TI-Norge

10.30 – 10.45

Pause

10.45 – 11.15

Olsø/Kystad-saken – utilbørlig påvirkning? - kontrollkomiteens håndtering
Komiteleder Rolf Jarle Brøske, kontrollkomiteen i Trondheim

11.15 - 11.40

Paneldebatt

11.40-11.50

Pause

11.50 – 12-50

Etiske perspektiver – kan de veilede kontrollutvalget?
Forsker og filosof Henrik Syse, PRIO

12.50 – 13.00
Avslutning
Styreleder Benedikte Muruvik Vonen, FKT

13.00 -14.00

Lunsj

www.fkt.no

PRAKTISK INFORMASJON

INFORMASJON OM ÅRSMØTET
Årsmøtet er åpent for alle, men det er kun medlemmer i Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) som har
tale-, forslags- og stemmerett.
Medlemmer som har saker til årsmøtet, eller forslag om vedtektsendringer, må sende disse til
sekretariatet innen seks uker før årsmøtet, altså innen 23. april 2019.
Styret sender ut sakspapirene senest to uker før årsmøtet, innen 21. mai 2019.
Dersom din kommune/ditt sekretariat ikke er medlem i FKT, men ønsker å møte på årsmøtet med
stemmerett, må innmelding skje innen 21. mai 2019.
Leder i valgkomiteen: Arnar Helgheim, daglig leder i SEKOM | ah@sekom.no
| Mobil: +47 975 81 418 | Tlf: 57 61 27 84
Ønsker du mer informasjon eller medlemskap i FKT? Se nettsiden www.fkt.no eller kontakt
sekretariatet: Generalsekretær Anne-Karin Femanger Pettersen: Tlf. 414 71 166, fkt@fkt.no

FØR MIDDAG
I år inviterer vi til båttur i Kristiansands skjærgård med MS Maarten og Øya. Disse båtene tar til
sammen 160 passasjerer. Vi håper selvfølgelig på flere deltakere på konferansen. Vi vil tilby et
arrangement på land for dem som ikke får plass og til dem som kanskje ikke synes det frister med
båttur.
Husk å registrere din interesse for båtturen når du melder deg på.

INFORMASJON OM HOTELLET
Clarion Ernst, Kristiansand
Hvordan finner du fram?
Fra Kjevik Lufthavn, Kristiansand
Flybussen til Kristiansand sentrum stopper ved hotellet
Kristiansand Lufthavn Kjevik: 17 km,15 - 20 minutter med bil
Kristiansand Bussterminal: 200 meter Kristiansand togstasjon: 350 meter
Parkering
I nærheten av hotellet finnes det et flertall parkeringshus som kan benyttes av gjester. Hotellet har
også et begrenset antall innendørs parkeringsplasser. Forhåndsreservering anbefales, og prisen er
kr 190 NOK /døgn

www.fkt.no

PÅMELDING
Påmelding via særskilt skjema på FKTs nettside: www.fkt.no
Bindende påmelding innen tirsdag 9. april 2019. Det tas forbehold om endringer i programmet.
Ved avbud etter at påmeldingsfristen har gått ut, blir det belastet et administrasjonsgebyr på
kr 500 i tillegg til eventuelle kostnader FKT får til hotellet. Avbud siste 14 dager før konferansen
gir full deltakeravgift.
DELTAKERAVGIFT
•
•
•
•

Deltakelse med overnatting (helpensjon): Kr 6 700 (Ikke medlem kr 7 100)
Deltakelse uten overnatting, sosialt program og middag (dagpakke): Kr 5 000
(Ikke medlem kr 5 400)
FKT har reservert rom på konferansehotellet. Tildeling ut fra mottatt påmelding (først til mølla).
Ekstra overnatting fra 3. – 4. juni 2019: Kr 1 290

www.fkt.no

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.

Alle kommuner i Trøndelag

Vår dato:

Vår ref:

25.01.2019

2018/14230

Deres dato:

Deres ref:

Saksbehandler, innvalgstelefon

Sigrid Lund Drage, 73 19 92 09

Håndtering av forurenset snø - dumping eller deponi - informasjon til alle
kommuner i Trøndelag
Store snømengder skaper utfordringer når det gjelder håndtering av overskuddssnø. Utfordringene
vil være størst i byområder, boligstrøk, langs hovedveinettet og andre steder det ikke er plass til å
lagre snø lokalt.
Fylkesmannen har fått flere henvendelser de siste dagene fra kommuner, entreprenører og media
om snøhåndtering og hvilke hensyn som må tas, hvor snøen bør dumpes eller deponeres og om det
kreves tillatelse fra Fylkesmannen til å gjøre dette.
Det vil alltid være aktørenes plikt å sette seg inn i lover og regler som gjelder for den aktiviteten de
utfører. Økt fokus på marin forsøpling og mikroplast, både hos befolkningen generelt og
myndighetene, gjør at praksis strammes inn selv om det ikke har vært noen endringer i regelverket.
Dumping av forurenset snø i sjø og vassdrag eller deponering på land kan utgjøre et lokalt
forurensningsproblem eller være visuelt skjemmende. Overskuddsnø kan inneholde betydelige
mengder partikulært materiale, mikroplast, sand, grus, salt og søppel, samt miljøgifter/tungmetaller.
En miljørisikovurdering for det aktuelle området, enten det er land, vassdrag eller sjø, vil synliggjøre
om snøen medfører en fare for forurensning av ytre miljø.
Dersom det i dag finnes etablerte snødeponier som kan medføre fare for forurensing, må det søkes
om tillatelse til å opprettholde disse deponiene etter forurensningsloven.
Snø som legges opp på samme eiendom som snøen kommer fra, vil normalt ikke ha behov for en
tillatelse.
Behandling etter forurensningsloven
Dumping eller deponering av snø kan være i strid med forurensningsloven § 7, plikt til å unngå
forurensning og § 28 som omhandler forbud mot forsøpling. Håndtering av overskuddssnø kan
utløse krav om tillatelse etter forurensningsloven hvis tiltaket medfører fare for forurensing.
Fylkesmannen har myndighet til å gi tillatelse etter forurensningsloven § 11.

E-postadresse:
fmtlpost@fylkesmannen.no
Sikker melding:
www.fylkesmannen.no/melding

Postadresse:
Postboks 2600
7734 Steinkjer

Besøksadresse:
Strandveien 38, Steinkjer
Prinsens gt. 1, Trondheim

Telefon: 74 16 80 00
www.fylkesmannen.no/tl
Org.nr. 974 763 350
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Ved behandling av en tillatelse til etablering av snødeponi eller dumping av snø i sjø vil
Fylkesmannen legge spesielt vekt på flere avgjørende forhold:
Søknaden må inneholde en stedsspesifikk miljørisikoanalyse. Det må legges ved en plan for
prøvetaking av snø og smeltevann og/eller sedimenter. Det må beskrives rensing eller oppsamling
av smeltevann og tiltak for å forhindre nedslamming eller forsøpling av nærområder, sjø eller
vassdrag.
Søknaden må angi hvor mye snø området har kapasitet til å håndtere eller deponere. Støy og
trafikkulemper i nærområdene bør også vurderes, samt om deponeringen eller dumpingen kommer
i konflikt med andre brukerinteresser. En fullstendig liste over hvilke forhold som skal beskrives i en
søknad står i forurensningsforskriften § 36-2 om innhold i søknad om tillatelse.
En søknad må også beskrive opprydding av området etter at deponering/dumping er avsluttet og
snøen har smeltet. Grus, sand, slam og annet avfall som ligger igjen må leveres godkjent mottak,
deponi eller behandlingsanlegg. Massene kan ikke håndteres som rene masser, men kategoriseres
som avfall i henhold til forurensningsloven § 32 om håndtering av næringsavfall.
Vurdering etter vannforskriften og naturmangfoldloven
Som en del av søknaden må ansvarlig søker beskrive om tiltaket/aktiviteten kan gjøre det vanskelig å
oppnå mål om god økologisk og god kjemisk tilstand i vannforekomsten, jf. vannforskriften § 4-6 om
miljømål. Det må også gjøres en vurdering av om det er forekomst av sårbare dyre- og plantearter i
området, jf. naturmangfoldloven § 8 om kunnskapsgrunnlaget, eller om aktiviteten kan påvirke
økosystemer i området, jf. naturmangfoldloven § 10 om økosystemtilnærming og samlet belastning.
Behandling etter plan- og bygningsloven
Både permanente og midlertidige snødeponier må vurderes etter plan- og bygningsloven.
Arealbruken kan behandles som dispensasjon, reguleringsplan eller i kommuneplanens arealdel.
Det er kommunen som er myndighet etter plan- og bygningsloven. En tillatelse til arealbruk fra
kommunen må foreligge før Fylkesmannen kan behandle en søknad etter forurensningsloven.

Med hilsen
Marit Lorvik (e.f.)
seksjonsleder
Klima- og miljøavdelingen

Sigrid Lund Drage
seniorrådgiver
Klima- og miljøavdelingen

Dokumentet er elektronisk godkjent

Likelydende brev sendt til:
Grong kommune

Postboks 162

7871

GRONG
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Inderøy kommune
Klæbu kommune
Levanger kommune
Selbu kommune
Snillfjord kommune
Tydal kommune
Statens vegvesen Region midt
Røros kommune
Kristiansund og Nordmøre Havn
IKS
Lierne kommune
Orkdal kommune
Osen kommune
Rindal kommune
Snåsa kommune / Snåasen
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Agdenes kommune
Hemne kommune
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Vikna kommune
Trondheim Havn IKS
Frøya kommune
Holtålen kommune
Leka kommune
Midtre Gauldal kommune
Namsskogan kommune
Skaun kommune
Steinkjer kommune
Stjørdal kommune
Trondheim kommune
Verran kommune
Bjugn kommune
Frosta kommune
Melhus kommune
Nærøy kommune
Oppdal kommune
Rennebu kommune
Roan kommune
Nord-Trøndelag Havn
Trøndelag fylkeskommune
Flatanger kommune

Vennalivegen 7
Postboks 200
Postboks 130
Gjelbakken 15
Krokstadøra
Postboks 2525
Bergmannsgt. 23
Astrupsgate 9

7670
7541
7601
7580
7257
7590
6404
7374
6509

Heggvollveien 6
Postboks 83
Rådhusveien 13
Rindalsvegen 17
Sentrum

7882
7301
7740
6657
7760

INDERØY
KLÆBU
LEVANGER
SELBU
SNILLFJORD
TYDAL
MOLDE
RØROS
KRISTIANSUND
N
NORDLI
ORKANGER
STEINSDALEN
RINDAL
SNÅSA

Trondheimsveien 1
Rådhusveien 13
Postboks 140
Gløttvegen 2
Postboks 333 Sentrum
Svalivegen 2
Postboks 401
Øvre Årnes 7
Kvamsveien 2
Røyrvikveien 5
Postboks 24
Postboks 133 Sentrum

7316
7200
7100
7551
7750
7801
7863
7129
7170
7336
7898
7651
7901

LENSVIK
KYRKSÆTERØRA
RISSA
HOMMELVIK
NAMDALSEID
NAMSOS
OVERHALLA
BREKSTAD
ÅFJORD
MELDAL
LIMINGEN
VERDAL
RØRVIK

Postboks 152
Bakkavegen 1
Leknesveien 67
Rørosveien 11
Kommunehuset
Postboks 74
Postboks 2530
Postboks 133 / 134
Postboks 2300 Torgarden
Liaveien 1
Alf Nebbs gate 2
Alstad
Rådhusveien 2
Idrettsvegen 1
Inge Krokanns veg 2
Myrveien 1 Berkåk
Julie Næss vei 10

7261
7380
7994
7290
7890
7358
7729
7501
7004
7790
7160
7633
7224
7970
7340
7391
7180

SISTRANDA
ÅLEN
LEKA
STØREN
NAMSSKOGAN
BØRSA
STEINKJER
STJØRDAL
TRONDHEIM
MALM
BJUGN
FROSTA
MELHUS
KOLVEREID
OPPDAL
RENNEBU
ROAN

Fylkets hus, Postboks 2560
Lauvsneshaugen 25

7735
7770

STEINKJER
FLATANGER
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Fosnes kommune
Hitra kommune
Høylandet kommune
Meråker kommune

Servicekontoret, Stavarvegen 2
Rådhusveien 1
Vargeia 1
Rådhuset

7856
7240
7977
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JØA
HITRA
HØYLANDET
MERÅKER

Rapport
Oppsummering av Fylkesmannens dialogmøter i
Trøndelag høsten 2018:
"Dagens og morgendagens eldreomsorg"
Rapport fra RO – januar 2019
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Denne rapporten er en oppsummering av referatene fra 11 dialogmøter Fylkesmannen i
Trøndelag hadde med Trøndelagskommunene høsten 2018. Tema var dagens og
morgendagens eldreomsorg. Rapporten gjør rede for det faglige og teoretiske grunnlaget, før
resultatene presenteres og til slutt drøftes. Det er først og fremst Eldre og rus, Vold i nære
relasjoner og Tvang og makt som vies spesiell oppmerksomhet. Dernest ligger
Stortingsmeldingen "Leve hele livet" også til grunn
Du finner hele rapporten her:
https://www.fylkesmannen.no/Trondelag/Helse-omsorg-ogsosialtjenester/Helsetjenester/dialogmoter-med-kommunene-i-2018/

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

8

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.

6

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

7

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

Organisasjonsnr.: 961181399

Telefon: 480 55 666

www.arkivverket.no/tjenester

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

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur

Eventuelt 25.03.2019
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Hitra kommune
Saksbehandler Rannveig Singsaas
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
19/58 - 1
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges fram uten innstilling.

Møtedato
25.03.2019

Saknr
17/19

