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Orientering fra rådmannen - Oppfølging av sak KU sak 18/18-4
Verdal kommunes årsregnskap 2017
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
18.01.2019

Saknr
01/19

Saksbehandler Torbjørn Brandt
Arkivkode
FE - 216
Arkivsaknr
18/89 - 10
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.
Vedlegg
Særutskrift fra møtebok KU sak 18_18
Revisjonsberetning 2017 Verdal kommune.pdf
Nummerert brev nr 1-2018 Verdal kommune.pdf
Nummerert brev nr 2-2018 til kontrollutvalget i Verdal kommune
Kontrollutvalgets uttalelse - årsregnskap 2017
Saksutredning
Kontrollutvalget behandlet Verdal kommunes årsregnskap for 2017 i sak 18/18.
Kontrollutvalget vedtok i samme sak oppfølging av revisors merknader, jf. 18/18 – 4.
Kontrollutvalget har bedt rådmannen om å redegjøre for oppfølgingen av revisors forbehold
og merknader. Det vises i denne sammenheng til de forbehold og merknader i vedlagte
revisjonsberetning med nummererte brev.
Forøvrig ligger kontrollutvalgets saksfremlegg med behandling og vedtak samt uttalelsen om
årsregnskapet vedlagt.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Utvalget oppfordres til å vurdere om utvalget skal ta rådmannens redegjørelse til orientering
eller om det er nødvendig med videre oppfølging.

Kontrollutvalgets uttalelse til Verdal kommunes årsregnskap for
2017
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
24.04.2018

Saknr
18/18

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 216
Arkivsaknr
18/89 - 4
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
1. Kontrollutvalget vedtar vedlagte forslag til uttalelse til årsregnskapet for Verdal
kommunes årsregnskap for 2017.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret – med kopi til formannskapet –
for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.
3. Kontrollutvalget tar ”Årsberetning for Verdal kommune for 2017” til orientering.
4. Kontrollutvalget forutsetter at rådmannen vil gripe tak i revisors merknader og
utbedrer de nevnte mangler. Kontrollutvalget ber om en orientering fra rådmannen
om hvilke tiltak som er iverksatt i sitt første møte i 2019.
Vedlegg
Kontrollutvalgets uttalelse - årsregnskap 2017
Revisjonsberetning 2017 Verdal kommune.pdf
Nummerert brev nr 1-2018 Verdal kommune.pdf
Nummerert brev nr 2-2018 til kontrollutvalget i Verdal kommune
Behandling:
Rådmannen, økonomisjef og regnskapsansvarlig ga en orientering og svarte på spørsmål.
Revisor gikk gjennom sitt arbeid med regnskapsrevisjon 2017.
Vedtak:
1. Kontrollutvalget vedtar vedlagte forslag til uttalelse til årsregnskapet for Verdal
kommunes årsregnskap for 2017.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret – med kopi til formannskapet –
for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.
3. Kontrollutvalget tar ”Årsberetning for Verdal kommune for 2017” til orientering.
4. Kontrollutvalget forutsetter at rådmannen vil gripe tak i revisors merknader og
utbedrer de nevnte mangler. Kontrollutvalget ber om en orientering fra rådmannen
om hvilke tiltak som er iverksatt i sitt første møte i 2019.

Saksutredning
Årsregnskapets funksjon er å gjøre rede for tilgangen på, og anvendelsen av, de midlene
som er stilt til rådighet. Årsregnskapet må sees i sammenheng med kommunens
årsberetning Sammen utgjør disse to av de viktigste dokumentene en kommune avgir i løpet
av året.
Kommunelovens §48 fastsetter regler om årsregnskapet og om årsberetningen. Iht. 5. ledd
skal det i årsberetning gis:
«… opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme kommunens eller

fylkeskommunens økonomiske stilling og resultatet av virksomheten, som ikke fremgår
av årsregnskapet, samt om andre forhold av vesentlig betydning for kommunen eller
fylkeskommunen. Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt og tiltak som
planlegges iverksatt for å sikre betryggende kontroll og en høy etisk standard i
virksomheten. Det skal redegjøres for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i
fylkeskommunen eller kommunen. Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt,
og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme likestilling og for å hindre
forskjellsbehandling i strid med likestillingsloven, samt for å fremme formålet i
diskrimineringsloven om etnisitet, diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og
diskrimineringsloven om seksuell orientering.»
Behandlingsmåten og frister
Forskrift om kontrollutvalg § 7 slår fast at kontrollutvalget skal avgi uttalelse om
årsregnskapet. Her heter det at:
”Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal utvalget avgi
uttalelse om årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret eller fylkestinget.
Uttalelsen avgis til kommunestyret eller fylkestinget. Kopi av uttalelsen skal være
formannskapet/kommunerådet eller fylkesutvalget/fylkesrådet i hende tidsnok til at det
kan tas hensyn til den før dette organet avgir innstilling om årsregnskapet til
kommunestyret/fylkestinget.”
Ut fra bestemmelsene i Forskrift om årsregnskap og årsberetning, og Forskrift om revisjon i
kommuner og fylkeskommuner § 10 gjelder følgende frister:
• Årsregnskapet skal være avlagt innen 15. februar.
• Årsberetning skal være avgitt av administrasjonssjefen innen 31. mars.
• Revisjonsberetning skal avlegges senest innen 15. april. Dette gjelder også der
regnskap ikke foreligger.
• Årsregnskap og årsberetning skal vedtas av kommunestyret senest 30. juni, seks
måneder etter regnskapsårets slutt.
Årsregnskapet for 2017
Regnskapet viser at de samlede driftsinntekter og driftsutgifter var på henholdsvis 1 141,5
mill. kr. og 1 091,3 millioner kroner, noe som ga et brutto driftsresultat på 50,2 mill. kr.
Regnskapet er gjort opp med regnskapsmessig mindreforbruk på 27,6 mill. kr. (se
kommunens nettside)
Investeringsregnskapet for 2017
Finansieringsbehovet var på 176,1 mill kr. investeringsregnskapet er gjort opp i balanse.
Noter til regnskapet
Det skal i notene til regnskapet gis en del viktig tilleggsinformasjon som har betydning for
forståelsen av regnskapet.
Årsberetningen for 2017
I årsberetning for 2017 gis viktig informasjon for å bedømme kommunens drift og virksomhet.
(se kommunens nettside)
Revisjon
Verdal kommunes årsregnskap er revidert av Revisjon Midt-Norge SA. Revisor la fram sin
uavhengighets erklæring i møte 11. september 2017, sak 31/17. Revisjonsstrategien for
regnskapsåret ble presentert i samme møte, sak 32/17. Kontrollutvalget har på denne måten
påsett at regnskapet er blitt revidert av revisor som tilfredsstiller kravene i kommuneloven §
79 (revisors uavhengighet) samt forskriftens kap. 5 (revisors kvalifikasjoner) og 6 (Krav til
revisors uavhengighet og objektivitet).
Revisjonen skal planlegges, gjennomføres og rapporteres slik lov, forskrift og god kommunal
revisjonsskikk krever. Revisor skal også vurdere risikoen for at det kan foreligge

feilinformasjon i årsregnskapet som følge av misligheter og feil.
Dersom revisor avdekker mangler eller svakheter gjennom revisjonen av regnskapet, vil
revisor etter en fast og innarbeidet praksis sende et revisjonsnotat til rådmannen med kopi til
kontrollutvalget. Forhold som tas opp i et revisjonsnotat er av mindre vesentlig betydning, og
skal ikke vektlegges ved vurderingen av hvorvidt regnskapet kan godkjennes eller ikke.
Revisjonsnotatet følger derfor ikke som vedlegg til denne sak, men blir fremlagt for
kontrollutvalget som referatsak.
Enkelte forhold anser lovgiver som så vesentlige at revisor skriftlig skal påpeke dem overfor
kontrollutvalget, med kopi til rådmannen. Jf. forskrift om revisjon §4:
1. «mangler ved plikten til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og
dokumentasjon av regnskapsopplysninger,
2. feil og mangler ved organiseringen av den økonomiske internkontrollen,
3. misligheter,
4. feil som kan medføre feilinformasjon i årsregnskapet,
5. om det ikke er redegjort for vesentlige avvik mellom beløpene i den revisjonspliktiges
årsregnskap og regulert budsjett slik det fremstår etter gyldige vedtak/endringer fattet
på riktig beslutningsnivå,
6. begrunnelse for manglende underskrift ved bekreftelser overfor offentlige myndigheter
som gis i henhold til lov eller forskrift, og
7. begrunnelse for å si fra seg oppdrag etter § 16.»
Slike brev skal nummereres fortløpende, og omtales gjerne som nummererte brev.
Kontrollutvalget har plikt til å påse at påpekninger som nevnt i nummerte brev blir fulgt opp
og utbedret. Kommunen vil på sin side ha en tilsvarende plikt til å utbedre de påpekte
mangler og svakheter.
Ved vesentlige mangler og svakheter ved økonomiarbeidet og regnskapsføringen
(årsregnskapet), vil revisor måtte avgi sin revisjonsberetning med forbehold for virkningen av
disse. Er summen av avdekkede feil omfattende vil revisor ikke kunne anbefale at
regnskapet blir godkjent slik det foreligger (negativ revisjonsberetning).
Revisors arbeid
Revisor har avgitt sin revisjonsberetning for årsregnskapet 2017 den 17.04.18.
Revisjonsberetningen er avgitt med 3 forbehold, se vedlegg 2.
Kontrollutvalget har mottatt 2 nummerte brev for 2017, se vedleggene 3 og 4.
Nummerert brev nr. 1 - 2018 til kontrollutvalget i Verdal kommune vedrørende mangler
ved Verdal kommunes årsregnskap for 2017
Her gir revisor uttrykk for følgende:
"Det ble ikke avlagt et fullstendig årsregnskap for Verdal kommune for 2017 innenfor frist
som følger av forskrift om årsregnskap og årsberetning. Vi har følgelig ikke vært i stand til å
utføre revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk innen fristen
for å avgi revisjonsberetning 15. april, jf. Forskrift om revisjon § 5. Dette har medført at vi har
avgitt en negativ revisjonsberetning for årsregnskapet datert 13. april 2018. Denne
beretningen blir tilbakekalt når endelig revisjonsberetning foreligger."

Nummerert brev nr. 2 - 2018 til kontrollutvalget i Verdal kommune vedrørende mangler
ved Verdal kommunes årsregnskap for 2017

Her gir revisor uttrykk for følgende:
"Budsjett
Budsjett for regnskapsåret 2017 er ikke vedtatt med pliktige skjema.
Budsjettforskriftens §6 «Årsbudsjettets innhold og inndeling» angir at følgende skjema
skal vedtas i kommunestyret: 1 A, 1 B, 2A og 2B. Verdal kommune har ikke vedtatt
skjema 2B for 2017. Forholdet medfører at vi må ta forbehold i vår konklusjon om
budsjett i vår revisjonsberetning.
Internkontroll
Årets årsregnskap er avlagt med unøyaktige opplysninger og flere mangler i henhold til
god kommunal regnskapsskikk. Dette gir utslag i manglende overholdelse av notekrav
og unøyaktige opplysninger i note. Forholdene som er nevnt her medfører at vi må ta
forbehold i vår revisjonsberetning relatert til internkontroll for økonomisk rapportering i
Verdal kommune for regnskapsåret 2017.
Klassifisering balanse
Egenkapitalinnskudd i KLP er i balanse per 31. desember 2017 klassifisert som
pensjonsmidler. Egenkapitalinnskuddet skal klassifiseres som aksjeinvestering. Beløpet
utgjør kr. 26 978 620. Da dette beløpet er over vår arbeidsvesentlighetsgrense må vi ta
forbehold om klassifisering i balanse i vår revisjonsberetning.
Bokføringsloven med forskrift
Bokføringslovens § 11 Dokumentasjon av balansen mv. angir følgende krav til
dokumentasjon av balansen: «Ved utarbeidelse av årsregnskap og næringsoppgave
skal det foreligge dokumentasjon for alle balanseposter med mindre de er
ubetydelige.» Vi kan ikke se at dette kravet er overholdt for flere vesentlige
balanseposter i Verdal kommunes årsregnskap for 2017.
Kontantomsetning i Verdal svømmehall er ikke dokumentert iht. krav i
bokføringsforskriftens kapittel
5-3. Forholdene medfører at vi må ta forbehold vedrørende bokføringsloven i vår
revisjonsberetning."
Kontrollutvalgets uttalelse
Kontrollutvalget skal avgi uttalelse til kommunens årsregnskap. Det vises her til forskrift om
kontrollutvalg § 7, hvor det bl.a. heter:
”Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal utvalget avgi
uttalelse om årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret eller fylkestinget.
Uttalelsen avgis til kommunestyret eller fylkestinget. Kopi av uttalelsen skal være
formannskapet/kommunerådet eller fylkesutvalget/fylkesrådet i hende tidsnok til at det
kan tas hensyn til den før dette organet avgir innstilling om årsregnskapet til
kommunestyret/fylkestinget.”
Kontrollutvalget skal forsikre seg om at regnskapene revideres på betryggende måte, av
kvalifisert revisor, og i tråd med god kommunal revisjonsskikk.
Kontrollutvalget følger opp revisors arbeid bl.a. ved å motta statusrapporter og orienteringer
fra revisor.
Kontrollutvalget skal i sin uttalelse kommentere revisjonsmerknader av vesentlig karakter,
samt eventuelle tidligere revisjonsmerknader som ikke er blitt tilfredsstillende fulgt opp.
Ettersom dokumentene er en oppsummering av fjoråret, kan kontrollutvalget også
kommentere andre forhold som måtte være mangelfullt fulgt opp.

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Revisor har sendt kontrollutvalget nummerte brev og har tatt 3 forhold i sin beretning.
Kontrollutvalget plikter å følge dette opp, og en vil derfor anbefale kontrollutvalget å avgi en
uttalelse i tråd med det vedlagte forslag.

VERDAL KOMMUNE

Kontrollutvalget
Til Verdal kommunestyre

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL VERDAL KOMMUNES
ÅRSREGNSKAP FOR 2017
Kontrollutvalget har i møte den 24.04.18 sak 18/18 behandlet Verdal kommunes årsregnskap
for 2017. Årsregnskapet består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap,
økonomiske oversikter samt noter. Sammen med regnskapet foreligger rådmannens
årsberetning for 2017 samt revisjonsberetning avgitt den 14.04.18 av Revisjon Midt-Norge
SA.
I forbindelse med gjennomgangen har kontrollutvalget fått muntlig orientering av rådmannen
og kommunens økonomiansvarlige. Kontrollutvalget har fått alle de opplysninger og
dokumenter som det har bedt om.
Årsregnskapet er i hovedsak ført i samsvar med gjeldende lover og regler. Kontrollutvalget
mener at presentasjonen av årsregnskapet med tilhørende spesifikasjoner og noter i hovedsak
tilfredsstiller brukernes informasjonsbehov. Kontrollutvalget vil likevel bemerke at fler av
notene er til dels uleselige og/eller inneholder feil eller mangler.
Revisors beretning er avgitt med 3 forbehold, se revisjonsberetningen. Kontrollutvalget har
videre mottatt 2 nummerte brev fra revisor, som omhandler de nevnte forbehold samt for sent
avgitt årsberetning.
Kontrollutvalget mener i likhet med revisor at det fremlagte årsregnskap kan fastsettes som
Verdal kommunes årsregnskap for 2017 og at årsberetningen kan godkjennes - men
kontrollutvalget forutsetter at rådmannen vil gripe tak i revisors merknader og utbedre de
nevnte mangler.
Verdal, 24.04.18
John Hermann
leder

Kristine Johanne Hildrum

Astrid Tromsdal
Kopi: Formannskapet

Orientering fra rådmannen - Oppfølging av KU 36/18-6
Forvaltningsrevisjon Teknisk drift og offentlige anskaffelser.
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
18.01.2019

Saknr
02/19

Saksbehandler Torbjørn Brandt
Arkivkode
FE - 216
Arkivsaknr
18/117 - 12
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.
Vedlegg
Særutskrift av møtebok - KU sak 36-18
Rapport forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser, teknisk drift mv.
Melding om vedtak - forvaltningsrevisjon offentlige anskaffelser
Saksutredning
I møte 14.9.2018 i sak 36/18 behandlet kontrollutvalget forvaltningsrevisjon av teknisk drift
og offentlige anskaffelser. Kontrollutvalget fattet følgende vedtak (se punktene 1-6 under):
1. Kommunestyret ber rådmannen sørge for at kommunale retningslinjer og
veileder for offentlige anskaffelser legges til grunn og etterleves for
anskaffelser, spesielt for anskaffelser under nasjonal terskelverdi.
2. Kommunestyret ber rådmann påse at dokumentasjonsplikten i forbindelse
med anskaffelser overholdes.
3. Kommunestyret ber rådmannen sørge for at rutiner i forbindelse med
anskaffelser etterleves, og om nødvendig, endre gjeldende rutiner og/eller
utarbeide nye rutiner, for å sørge at etterlevelsen oppfyller kommunens eget
regelverk.
4. Kommunestyret ber rådmannen merke seg rapportens øvrige merknader og
funn.
5. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget tilbakemelding om
oppfølging av rapporten i kontrollutvalgets møte i februar 2019.
6. Kommunestyret tar for øvrig rapporten til orientering.
Forvaltningsrevisjonen tok sikte på å se nærmere på dokumentasjon og arkivering av avtaler,
innkjøp og innkjøpsprosesser, tildelingskriterier og tildeling, hvordan det ble arbeidet for å
utvikle leverandører, omfang av direkte anskaffelser og innkjøp uten avtaler, organisering og
bestemte interne rutiner.
Revisors undersøkelse viste at Verdal kommunes praksis vedrørende anskaffelser mellom
kr. 20.000 og kr 100.000 ikke var i tråd med eget regelverk. Revisors gjennomgang viste at
kravet om å innhente tilbud fra tre eller flere leverandører (eller et tilstrekkelig antall
leverandører) ikke ble etterlevd i vesentlig grad. Praksis viste at to tilbydere ble kontaktet.
Anskaffelsesprotokoll, skriftlig dokumentasjon hvis færre enn tre leverandører ble kontaktet
og skriftlig begrunnelse for valg av leverandør ble benyttet i svært liten grad. For anskaffelser
mellom kr. 100.000 og kr. 500.000 var vedtatte rutiner i større grad etterlevd, men ikke fullt
ut.
Revisor pekte på at kravet om anskaffelsesprotokoll ikke var fullt ut kjent i organisasjonen.
Det er rådmannens ansvar at kommunens rutiner er oppdaterte og implementerte (kjent og
etterlevd) i organisasjonen.
Videre påpekte revisor at dokumentasjonsplikten var ivaretatt i prosjekter over nasjonal

terskelverdi, mens det var svakheter knyttet til dokumentasjonsplikten for prosjekter under
nasjonal verdi. For større anskaffelser ble det skrevet møtereferater fra prosjektmøter,
byggemøter og fra alle møter der det ble fattet beslutninger om anskaffelsen. Vurdering og
innstilling av tilbyder i prosjekter over nasjonal terskelverdi var ifølge revisor godt
dokumentert. Revisor avdekket noen mangler ved arkivering av korrespondanse også for
disse anskaffelsene.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Utvalget oppfordres til å vurdere om kommunestyrets vedtak er fulgt opp av rådmannen eller
om det er nødvendig med videre oppfølging av saken.

Forvaltningsrevisjon teknisk drift, offentlige anskaffelser mv.
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
21.09.2018

Saknr
36/18

Saksbehandler Torbjørn Brandt
Arkivkode
FE - 216
Arkivsaknr
18/117 - 8
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonen til orientering og oversender den til kommunestyret
for politisk behandling med følgende innstilling:
1. Kommunestyret ber rådmann sørge for at lov og forskrift etterleves for anskaffelser,
spesielt for anskaffelser under nasjonal terskelverdi.
2. Kommunestyret ber rådmann sørge for at kommunens eget regelverk for
anskaffelser til enhver tid samsvarer med gjeldende lov og forskrift.
3. Kommunestyret ber rådmannen sørge for at rutiner i forbindelse med anskaffelser
etterleves, og om nødvendig, endre gjeldende rutiner og/eller utarbeide nye rutiner,
for å sørge at etterlevelsen oppfyller lov og forskrift.
4. Kommunestyret ber rådmann påse at dokumentasjonsplikten i forbindelse med
anskaffelser overholdes.
5. Kommunestyret ber rådmannen merke seg rapportens øvrige merknader og funn.
6. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget tilbakemelding om oppfølging av
rapporten innen utgangen av 2019.
7. Kommunestyret tar for øvrig rapporten til orientering.
Vedlegg
Verdal kommune rapport.pdf
Behandling:
Fagansvarligforvaltningsrevisjon Unni Romstad presenterte forvaltningsrevisjonen og
besvarte spørsmål fra utvalget.
Kontrollutvalgets medlem, Jostein Grande, ba om følgende protokolltilførsel (uthevet skrift):
Med tanke på kjørebøker for private kjøretøy og for bruk av kommunale kjøretøy viser
revisjonsrapporten at Verdal kommune har et godt system og at reglementet er korrekt.
Ifølge revisor har dog revisjonen ingen mulighet til å etterprøve at de faktiske forhold er i
overenstemmelse med det som anvist og attestert etter reglemente.
Omforent forslag
Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonen til orientering og oversender den til kommunestyret
for politisk behandling med følgende innstilling:
1. Kommunestyret ber rådmannen sørge for at kommunale retningslinjer og veileder
2.
3.
4.
5.

for offentlige anskaffelser legges til grunn og etterleves for anskaffelser, spesielt for
anskaffelser under nasjonal terskelverdi.
Kommunestyret ber rådmann påse at dokumentasjonsplikten i forbindelse med
anskaffelser overholdes.
Kommunestyret ber rådmannen sørge for at rutiner i forbindelse med anskaffelser
etterleves, og om nødvendig, endre gjeldende rutiner og/eller utarbeide nye rutiner,
for å sørge at etterlevelsen oppfyller kommunens eget regelverk.
Kommunestyret ber rådmannen merke seg rapportens øvrige merknader og funn.
Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget tilbakemelding om oppfølging av
rapporten i kontrollutvalgets møte i februar 2019.

6. Kommunestyret tar for øvrig rapporten til orientering.

Vedtak:
Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonen til orientering og oversender den til kommunestyret
for politisk behandling med følgende innstilling:
1. Kommunestyret ber rådmannen sørge for at kommunale retningslinjer og veileder
2.
3.
4.
5.
6.

for offentlige anskaffelser legges til grunn og etterleves for anskaffelser, spesielt for
anskaffelser under nasjonal terskelverdi.
Kommunestyret ber rådmann påse at dokumentasjonsplikten i forbindelse med
anskaffelser overholdes.
Kommunestyret ber rådmannen sørge for at rutiner i forbindelse med anskaffelser
etterleves, og om nødvendig, endre gjeldende rutiner og/eller utarbeide nye rutiner,
for å sørge at etterlevelsen oppfyller kommunens eget regelverk.
Kommunestyret ber rådmannen merke seg rapportens øvrige merknader og funn.
Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget tilbakemelding om oppfølging av
rapporten i kontrollutvalgets møte i februar 2019.
Kommunestyret tar for øvrig rapporten til orientering.

Saksutredning
I møte 21.11.2016 i sak 25/16 bestilte kontrollutvalget en forvaltningsrevisjon av offentlige
anskaffelser mv. Prosjektplan ble lagt fram i kontrollutvalgets møte 17.2.2017 i sak 6/7.
Utvalget godkjente prosjektplanen.
Forvaltningsrevisjonen tar sikte på å se nærmere på dokumentasjon og arkivering av avtaler,
innkjøp og innkjøpsprosesser, tildelingskriterier og tildeling, hvordan det arbeides for å utvikle
leverandører, omfang av direkte anskaffelser og innkjøp uten avtaler, organisering og
bestemte interne rutiner.
Revisors undersøkelse viser at Verdal kommunes praksis vedrørende anskaffelser mellom kr
20.000 og kr 100.000 ikke er i tråd med eget regelverk. Revisors gjennomgang viser at
kravet om å innhente tilbud fra tre eller flere leverandører (eller et tilstrekkelig antall
leverandører) ikke etterleves i vesentlig grad. Praksis viser at to tilbydere kontaktes.
Anskaffelsesprotokoll, skriftlig dokumentasjon hvis færre enn tre leverandører kontaktes og
skriftlig begrunnelse for valg av leverandør benyttes i svært liten grad.
For anskaffelser mellom kr 100.000 og kr 500.000 etterleves vedtatte rutiner i større grad,
men ikke fullt ut.
Revisor peker på at kravet om anskaffelsesprotokoll ikke har vært fullt ut kjent i
organisasjonen. Det er rådmannens ansvar at kommunens rutiner er oppdaterte og
implementerte (kjent og etterlevd) i organisasjonen.
Videre påpeker revisor at dokumentasjonsplikten er ivaretatt i prosjekter over nasjonal
terskelverdi, mens det er svakheter knyttet til dokumentasjonsplikten for prosjekter under
nasjonal verdi.
For større anskaffelser skrives det møtereferater fra prosjektmøter, byggemøter og fra alle
møter der det fattes beslutninger om anskaffelsen. Vurdering og innstilling av tilbyder i
prosjekter over nasjonal terskelverdi er ifølge revisor godt dokumentert. Revisor har likefult
avdekket noen mangler ved arkivering av korrespondanse også for disse anskaffelsene.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet slutter seg til revisors vurderinger i rapporten. Sekretariatet mener rapporten
svarer til kontrollutvalgets opprinnelige bestilling og har derfor ingen merknader.
Utover revisors anbefalinger har revisor påpekt at kommunens veileder ikke er i oppdatert i

samsvar med lov og forskrift.
Utvalget må på selvstendig grunnlag vurdere rapporten og om denne rapporten svarer til
bestillingen. Videre må utvalget på selvstendig grunnlag vurdere forslag til innstilling.
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Forvaltningsrevisjonsrapport

FORORD

Revisjon Midt-Norge SA er Norges største interkommunale revisjonsselskap, og leverer
revisjonstjenester innen regnskap, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll til 44 kommuner og
en fylkeskommune.
Revisjon Midt-Norge SA har gjennomført denne forvaltningsrevisjonen på oppdrag fra Verdal
kommunes kontrollutvalg i perioden februar 2018 til august 2018.
Kontrollutvalget skal påse at forvaltningsrevisjon gjennomføres, jf. lov om kommuner og
fylkeskommuner (kommuneloven) § 77 nr. 4. Forvaltningsrevisjon innebærer å gjøre
systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra
kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger1.
Revisjonsteamet

har

bestått

av

prosjektleder/oppdragsansvarlig

Unni

Romstad

prosjektmedarbeider Eirik Gran Seim, og kvalitetssikrere Sunniva Tusvik og Johannes
Nestvold. Revisor har vurdert egen uavhengighet overfor Verdal kommune, kommuneloven §
79 og forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner kapittel 6.
Forvaltningsrevisjonen er gjennomført i henhold til NKRFs2 standard for forvaltningsrevisjon,
RSK 001.
Vi vil takke alle som har bidratt med informasjon i prosjektet. En oversikt over tidligere
gjennomførte prosjekter finnes på vår hjemmeside www.revisjonmidtnorge.no.

Namsos, 04.09.2018

Unni Romstad

Eirik Gran Seim/s

Oppdragsansvarlig revisor

Prosjektmedarbeider

1

Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv. § 7

2

Norges Kommunerevisorforbund, www.nkrf.no
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SAMMENDRAG
Rapporten oppsummerer Verdal kommunes system og praksis for utvalgte tema innen
offentlige anskaffelser, og gir i tillegg en beskrivelse av intern organisering og bestemte interne
rutiner. Undersøkelsen har en beskrivende del og et kapittel som også omfatter vurderinger
og konklusjoner.
Vi har i denne undersøkelsen sett nærmere på dokumentasjon og arkivering av avtaler, innkjøp
og innkjøpsprosesser, tildelingskriterier og tildeling, hvordan det arbeides for å utvikle
leverandører, omfang av direkte anskaffelser og innkjøp uten avtaler, organisering og
bestemte interne rutiner.
Enhet teknisk drift er organisert under kommunalsjef næring og samfunnsutvikling, og har
virksomhetsleder, stab og to avdelingsledere. Virksomhetsleder og avdelingsledere har
økonomi – og personalansvar. Det er lite skriftlig delegasjon ut over kommunens
delegasjonsreglement, og ingen ansatte har stillingsbeskrivelser.
Direkteanskaffelser forekommer, men er begrenset til små innkjøp (begrenset opp til kr
30.000,- eller under kr 100.000,-) og i akuttsituasjoner (hastesaker). Praksis skal være at slike
direkteanskaffelser skal fordeles på flere tilbydere, men dette kan ikke dokumenteres.
Kommunen arbeider med å få på plass flere rammeavtaler.
Verdal kommune har ingen praksis for å gi veiledning til mulige tilbydere, men det planlegges
en fagdag for bygg og anlegg, kommunalteknikk og teknisk drift der kommunens
investeringsplaner skal presenteres. Regelverket for offentlige anskaffelser skal også være
tema på fagdagen.
Verdal kommune benytter elektroniske kjøreregninger. Kommunen benytter statens satser for
godtgjøring,

og

kjøreregninger

attesteres

og

anvises

i

henhold

til

kommunens

økonomireglement. Enkelte ansatte er omfattet av en avtale om godtgjøring for å ha «skittent
utstyr» i egen bil. Denne godtgjørelsen blir lønnsinnberettet og framkommer som «tillegg for
tilhenger».
Verdal kommune har ulik praksis for kjøring hjem-arbeid med tjenestebil, men felles er at bilene
ikke skal benyttes til privat kjøring. Alle biler har installert elektronisk kjørebok, men ikke alle
har tatt systemet i bruk. Lån av arbeidsgivers utstyr forekommer i liten grad, og det er ulike
rutiner avhengig av type utstyr. Det har tidligere vært enkelte eksempler på at kommunen
solgte overskuddsmateriell, men slikt salg forekommer ikke lengre.

- Undersøkelse ved Teknisk drift med hovedvekt på offentlige anskaffelser -
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Undersøkelsen viser at konkurranser er kunngjort i tråd med anskaffelsesforskriftens krav til
kunngjøring og at leverandørene gjennom anskaffelsesdokumentene får korrekt informasjon
om hva som skal anskaffes og den prosedyren som skal gjennomføres. Krav til opplysninger i
konkurransegrunnlaget er også oppfylt.
Verdal kommunes praksis når det gjelder anskaffelser mellom kr 20.000 og kr 100.000 er ikke
i tråd med eget regelverk. For anskaffelser mellom kr 100.000 og kr 500.000 etterleves vedtatte
rutiner i større grad, men ikke fullt ut.
Dokumentasjonsplikten er ivaretatt i prosjekter over nasjonal terskelverdi, mens det er
svakheter knyttet til dokumentasjonsplikten for prosjekter under nasjonal verdi.
Kommunens tildelingskriterier møter kravene om at kriteriene skal være objektive, ha
tilknytning til leveransen og ikke være så skjønnspregede at de gir oppdragsgiveren
ubegrenset valgfrihet.
Revisor gir følgende anbefalinger:
•

Verdal kommune bør påse at eget regelverk og lov/forskrift etterleves for anskaffelser
under nasjonal terskelverdi

•

Verdal kommune må påse at dokumentasjonsplikten ivaretas fullt ut

- Undersøkelse ved Teknisk drift med hovedvekt på offentlige anskaffelser -
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1
I

dette

INNLEDNING
kapitlet

redegjøres

det

for

kontrollutvalgets

bestilling,

og

det

gis

en

bakgrunnsbeskrivelse for tema i forvaltningsrevisjonsprosjektet. Problemstillingene blir også
presentert.

1.1

Bestilling

Med bakgrunn i sak 54/17, bestilte kontrollutvalget i Verdal kommune en forvaltningsrevisjon
med tema offentlige anskaffelser. I tillegg har prosjektet en beskrivende del. Revisor la frem
forslag til prosjektplan i møte 13.februar 2018 sak 04/18. Kontrollutvalget fattet følgende
vedtak: «Kontrollutvalget godkjenner revisors nye forslag til prosjektplan med de tilføyelser og
presiseringer som er angitt, og ber revisor iverksette prosjektet iht. denne.» I vedtatte
prosjektplan er det lagt til underproblemstilling «Etterleves grunnleggende prinsipper om
konkurranse, forutberegnelighet og etterprøvbarhet?» I henhold til vedtatt prosjektplan skal
endelig rapport behandles i kontrollutvalgets møte 11.september 20183.
Bakgrunnen for prosjektet er at kontrollutvalget i Verdal kommune har mottatt alvorlige
påstander om forhold knyttet til enhet for Teknisk drift. Påstandene relaterer seg i stor grad til
regelverk knyttet til offentlige anskaffelser, men også til interne rutiner i forbindelse med den
daglige drift ved enheten.
Kontrollutvalget i Verdal har i tiden før bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjektet fått
tilbakemeldinger

fra

kommunens

administrasjon

om

håndtering

av

varsel

etter

Arbeidsmiljølovens bestemmelser og arbeidsmiljøet ved enhetens uteavdeling. Denne
undersøkelsen vil ikke omfatte disse temaene.
Revisor har hatt dialog med kontrollutvalget vedrørende bestillingen. Oppsummert oppfatter
revisor at kontrollutvalget er opptatt av følgende:
•

Dokumentasjon og arkivering av avtaler, innkjøp og anbudsprosesser

•

Tildelingskriterier og tildeling

•

Hvordan det jobbes for å utvikle leverandører

•

Omfang av direkte anskaffelser og innkjøp uten avtaler

•

Avklare organisering og behov: organisasjonskart og stillingsinstrukser

•

Interne rutiner

Datagrunnlaget i prosjektet er innhentet internt på Enhet teknisk drift, og det er derfor ikke
innhentet

3

informasjon

fra

leverandører

eller

andre

samarbeidspartnere.

Ny møtedato er 14.08.2018
- Undersøkelse ved Teknisk drift med hovedvekt på offentlige anskaffelser -
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Dokumentgjennomgang av tidligere foretatte anbudsprosesser vil i det vesentlige ta for seg
dokumentasjonskravet og forholdet til tildelingskriteriene. Dette tilsier at revisor ikke har foretatt
en kontroll av regeletterlevelse fra A til Å i en anbudsprosess.

1.2 Problemstillinger
I rapportens første del er interne forhold ved virksomheten beskrevet. Beskrivelsen omfatter i
henhold til prosjektplanen omfanget av direkteanskaffelser, utvikling av leverandører, rutiner
for godtgjøring ved privat bil i tjeneste, rutiner for avhending av overskuddsmateriell og
kontantoppgjør.
Følgende problemstilling er besvart i rapporten:
▪

Følger Verdal kommune regelverket om offentlige anskaffelser?
o

Etterleves grunnleggende prinsipper som konkurranse, forutberegnelighet og
etterprøvbarhet?

o

Er dokumentasjonsplikten ved offentlige anskaffelser overholdt?

o

Er bruken av tildelingskriterier i henhold til regelverket?

Det presiseres at begrepet regelverk her omfatter både lovverk og kommunens egne
reglementer på området (se vedlegg 1 vedr revisjonskriterier).

1.3 Bakgrunn
Enhet teknisk drift ledes av en virksomhetsleder og har to avdelingsledere; en for veg, vann
og avløp, og en for bygg/eiendom. I tillegg er det en driftsleder/bademester for Verdal
svømmehall.

Enhetens

ingeniører

er

organisert

direkte

under

virksomhetsleder.

Organiseringen ved enhet teknisk drift blir beskrevet gjennom organisasjonskart, delegering
og oppgavefordeling (se kapittel to).
Flere av de interne forholdene som kontrollutvalget ønsket beskrevet er knyttet til lønns- og
avtalemessige forhold for ansatte. Bestemmelser som omhandler bruk av privat bil i tjeneste
følger av skattebetalingsloven, Statens personalhåndbok og eventuelt kommunenes egne
reglementer. Verdal kommunes økonomireglement skal beskrive hovedreglene for den
økonomiske styring av kommunenes virksomhet, og har klare bestemmelser for salg av
materiell, utstyr og lignende. Et viktig formål med reglementene er å bidra til korrekt og lik
praksis i organisasjonen.

- Undersøkelse ved Teknisk drift med hovedvekt på offentlige anskaffelser -
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Lov om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven) skal bidra til at det offentlige opptrer med
integritet, slik at allmennheten har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig
måte.. Den skal også fremme effektiv bruk av samfunnets ressurser. Anskaffelsesloven gjelder
når kommunale myndigheter er oppdragsgiver og inngår vare-, tjeneste- og bygge- og
anleggskontrakter med en anslått verdi som er lik eller overstiger 100.000 kroner ekskl.
merverdiavgift4. Oppdragsgiveren skal opptre i samsvar med grunnleggende prinsipper om
konkurranse, likebehandling, forutberegnelighet, etterprøvbarhet og forholdsmessighet.
Verdal kommune har egne kommunale retningslinjer og veileder for offentlige anskaffelser
vedtatt av kommunestyret 22.juni 2011 (sak 79/11). Dokumentet er felles for Levanger
kommune, Verdal kommune og Innherred samkommune. Hensikten med kommunens
retningslinjer og veileder er å gi ansatte råd og bistand ved anskaffelser, samt gi informasjon
om lov og forskrift for offentlige anskaffelser.
I kommunens etiske reglement heter det at etisk kvalitet på tjenesteyting og
myndighetsutøvelse er en forutsetning for at innbyggerne skal ha tillit til kommunen.
Dokumentet har ingen bestemmelser som går spesifikt på anskaffelser, men peker på at den
enkelte ansatte plikter å utføre sine oppgaver og opptre utad på en etisk forsvarlig måte, og
slik at det ikke skader kommunens omdømme. Det etiske reglementet har også bestemmelser
om at kommunens ressurser skal brukes og tas vare på, på den mest økonomiske og
rasjonelle måte. Endelig heter det at «Kommuneforvaltningen må utvise åpenhet så vel utad
mot innbyggerne som innad i egen virksomhet og mellom de forskjellige forvaltningsgrener.
Dette er en nødvendig forutsetning for allmennhetens tillit til kommunen, og motvirker
klandreverdig adferd og ukultur».
Både med tanke på effektiv ressursbruk, regeletterlevelse og kommunens omdømme er det
sentralt at kommunens praksis på området til enhver tid er i samsvar med regelverket.

4

Gjelder også konsesjonskontrakter og gjennomføring av plan -og designkonkurranser
- Undersøkelse ved Teknisk drift med hovedvekt på offentlige anskaffelser -
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2

INTERNE FORHOLD VED VIRKSOMHETSOMRÅDET

I dette kapittelet beskriver vi interne forhold ved enhet teknisk drift.

Vi vil her gå inn på følgende forhold knyttet til den interne driften på enheten:
▪

organisering av enheten

▪

omfanget av direkteanskaffelser

▪

utvikling av leverandører

▪

rutiner for godtgjøring ved privat bil i tjeneste

▪

rutiner for avhending av overskuddsmateriell og kontantoppgjør

2.1

Revisjonskriterier

2.2

Data

Problemstillingen er beskrivende og det er ikke utarbeidet revisjonskriterier.

I det følgende presenteres data fra revisors undersøkelse. Det er innhentet data gjennom
intervju med nøkkelpersoner i Enhet teknisk drift, slik som nevnt i vedlegg 1. Videre er det
innhentet

data

gjennom

dokumentgjennomgang

og

forespørsel

til

kommunenes

lønnsavdeling.

2.2.1

Organisering av enheten

Enhet teknisk drift er organisert under kommunalsjef næring og samfunnsutvikling, og har
ansvar for drift av kommunale bygg og eiendommer, veg, vann og avløp og park. Det er en
virksomhetsleder, en avdelingsleder teknisk utedrift (veg, vann, avløp og park) og en
avdelingsleder drift kommunale bygg.

- Undersøkelse ved Teknisk drift med hovedvekt på offentlige anskaffelser -
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Figur 1.

Organisasjonskart Teknisk drift. Oppdatert 30.01.2018.

Kilde: Verdal kommune

Virksomhetsleder har det overordnede ansvaret for enheten, økonomiansvar og ansvar for
enhetens stab. Staben har ulike ansvarsområder, eksempelvis oppgaver i konkrete
investeringsprosjekter og investeringer i bygg. Staben har i liten grad ansvar for driftsoppgaver,
med unntak av at ansvaret for kommunens kartverk ligger her. Avdelingsleder bygg/eiendom
har økonomi- og personalansvar for sin avdeling, ansvar for vaktmestre/renholdere samt
mindre byggeprosjekter. Avdelingsleder veg, vann og avløp har økonomi- og personalansvar
for sin avdeling, ansvar for oppgaver knyttet til asfaltering av veger, utskifting av vann -og
avløpsrør, drift av vann – og avløpsrenseanlegg og park.
I intervju framkommer det at ingen ansatte har stillingsbeskrivelser. Det er likevel en felles
oppfatning av at ansatte er kjent med hvilke oppgaver som er tillagt den enkelte stilling
gjennom muntlig beskrivelse og stillingsannonsen. En av årsakene til at ansatte ikke har
stillingsbeskrivelser, er ifølge de vi har intervjuet behovet for fleksibilitet i forhold til
- Undersøkelse ved Teknisk drift med hovedvekt på offentlige anskaffelser -
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oppgavefordeling. Verdal kommunes delegasjonsreglement5 kapittel tre omfatter delegasjon til
rådmannen. Her heter det at «all myndighet i hht forskrifter delegeres til rådmannen så langt
dette ikke er i strid med lov eller forskrift, eller ikke er av prinsipiell betydning». Videre heter
det at «rådmannen treffer selv avgjørelse om videredelegasjon av delegert myndighet til
administrasjonen». Delegasjonsreglementet gir også rådmannen fullmakt til å disponere
bevilgede midler på kommunens driftsbudsjett, til å anta anbud (valg av entreprenør) innenfor
vedtatte budsjettrammer, og til å iverksette investeringer som er vedtatt og finansiert.
I følge våre informanter er det ingen skriftlig delegering ut over delegasjonsreglementet.
Verdal kommunes økonomireglement punkt 8.1 slår fast at rådmannens anvisningsmyndighet
delegeres til virksomhetslederne. Virksomhetslederne kan videredelegere denne myndigheten
innenfor sitt ansvarsområde6. Av punkt 8.2 følger det at leder med anvisningsmyndighet avgjør
hvem som har rett til å foreta bestillinger/innkjøp innen sitt virkeområde.
Verdal kommune har egne retningslinjer og veileder for offentlige anskaffelser. Dokumentet
omfatter selve anskaffelsesprosessen og har ingen bestemmelser knyttet til fullmakter og
myndighet. Kommunale retningslinjer og veileder for offentlige anskaffelser vil bli omtalt i
kapittel tre.
Det er enhetene selv som ivaretar sine anskaffelser, og det er en felles oppfatning at ansvaret
derfor ligger hos virksomhetsleder.

2.2.2

Omfang av direkteanskaffelser

Lov om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven) § 2 og forskrift om offentlige anskaffelser
(anskaffelsesforskriften) §1-1 slår fast at lovens virkeområde er når oppdragsgiver inngår vare, tjeneste- eller bygge- og anleggskontrakter, eller gjennomfører plan- og designkonkurranser,
med en anslått verdi som er lik eller overstiger kr 100.000 ekskl mva. Anskaffelsesloven slår
også fast at konkurranse er et grunnleggende prinsipp i forbindelse med offentlige
anskaffelser. Kommunale retningslinjer og veileder for offentlige anskaffelser (22. juni 2011)
slår fast at for anskaffelser mellom kr 20.000 og kr 100.000 skal det som hovedregel innhentes
tilbud fra tre eller flere leverandører. Unntak skal dokumenteres eller begrunnes.
Forespørselen kan enten være muntlig eller skriftlig og det skal benyttes anskaffelsesprotokoll.

5

Siste gang revidert 26.september 2016 sak 80/16

6

Jfr dog begrensninger som følger av forskrift
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Se også rapportens kapittel tre vedrørende dokumentasjon av innkjøp.
Tabell 1 viser totalt antall leverandører som Verdal kommune og Enhet teknisk drift har kjøpt
varer og tjenester med mer for henholdsvis over og under kr 100.000,- hos, i perioden 2016 til
2018. Vi presiserer at dette gjelder innkjøp av alle typer varer og tjenester og omfatter alle
leverandører.
Tabell 1.Antall leverandører med innkjøp over/under kr 100.000
2016

2017

2018 (pr juli)

Antall leverandører med
samlet kjøp over kr
100.000 Verdal
kommune (alle enheter)

287

345

183

Antall leverandører med
samlet kjøp over kr
100.000 Enhet teknisk
drift

145

140

75

Antall leverandører med
samlet kjøp under kr
100.000 Verdal
kommune (alle enheter)

1.160

1.155

860

Antall leverandører med
samlet kjøp under kr
100.000 Enhet teknisk
drift

1.304

1.331

1.265

Kilde: Verdal kommunes økonomisystem Unique

I intervju pekes det på at det forekommer direkteanskaffelser. Dette gjelder innkjøp som
defineres som små innkjøp, begrenset opp til kr 30.000,- eller under kr 100.000,-. Eksempel
på småkjøp kan være innkjøp av mindre utstyr/materiell som for eksempel rørdeler. Videre kan
direkteanskaffelser benyttes i akuttsituasjoner (hastesaker). Hastesaker defineres som akutt
hendelse som må løses uten opphold. I slike tilfeller må kommunen spørre neste tilbyder
dersom den forespurte tilbyder ikke har kapasitet, og det blir pekt på at her kan det se ut som
bare en tilbyder er forespurt. Virksomhetsleder understreker at det er formidlet i
organisasjonen at slike små innkjøp/direkteanskaffelser skal fordeles på alle tilbydere, men
dette kan ikke dokumenteres. Avdelingsleder VVA peker også på at kommunen har en
fordeling av innkjøp hos flere leverandører. Små innkjøp gjøres hos lokale tilbydere.
Et uttrekk fra kommunens økonomisystem for 2016-2018 (se vedlegg 4) viser at Verdal
kommune benytter ulike leverandører og at den enkelte tilbyders omsetning varierer fra år til
år. Vi kan også lese ut av tabellene at antall faktura fra den enkelte leverandør varierer mellom
år og mellom leverandørene. Vi presenterer eksempler i tabell 2 og 3. Revisor vil samtidig peke
- Undersøkelse ved Teknisk drift med hovedvekt på offentlige anskaffelser -
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på at disse sammenligningene kun er ment som illustrasjon og viser ikke andre
sammenhenger. Den enkelte leverandørs omsetning vil kunne variere ut fra hvilken type varer
og tjenester som blir levert. Dette igjen vil kunne være avhengig av leverandørens kompetanse
og kapasitet.
Tabell 2.Sammenligning kommunens totale omsetning pr. år pr. leverandør
(maskinentreprenører). Tall i hele tusen
2016

2017

2018 (pr juli)

Kulstad Maskin AS

508

432

387

Frosta Entreprenør AS

647

7.185

Annar Elnes

558

272

79

Kvernmo AS

1.980

2.536

12.666

Sørheim Maskin

141

5

Austad Maskin

123

210

Tabell 3.Sammenligning kommunen totale omsetning pr. år pr. leverandør
(rørleggervirksomheter). Tall i hele tusen
2016

2017

2018 (pr juli)

Br. Dahl AS

1.062

414

290

Sveberg Rør AS

51

319

85

Trønderrør AS

1.483

770

79

I tilfeller der utearbeider gjør innkjøp, benyttes det rekvisisjon. Denne rekvisisjonen legges ved
faktura fra tilbyder som dokumentasjon. Hver enkelt ansatt kvitterer for sin rekvisisjonsblokk.
Bruk av rekvisisjon gjelder innkjøp til en verdi opp til kr 3.000,Verdal kommune har ifølge våre informanter rammeavtaler på enkelte områder. Det er
rammeavtaler under utarbeidelse på områder som arkitekttjenester, maskininnleie og
massekjøp.

2.2.3

Utvikling av leverandører

Revisor er kjent med at det tidligere har vært reist kritikk mot Verdal kommune fra tilbydere
som av ulike årsaker mener de ikke har fått anledning til å ta del i konkurranser, eller ikke blir
benyttet som leverandør.
- Undersøkelse ved Teknisk drift med hovedvekt på offentlige anskaffelser -
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Å utvikle leverandører vil her bety hva kommunen gjør for å gi innpass til nye leverandører.
Verdal kommune gir ingen spesiell veiledning til mulige tilbydere. Det legges ikke ut
informasjon om anbudsprosesser på kommunens hjemmeside. Anbud annonseres i Doffin
og/eller TED7 i henhold til kontraktens verdi. Det er imidlertid praksis at dersom en tilbyder
presenterer et tilbud som er utarbeidet på feil premisser, gir kommunen tilbakemelding om hva
som er feil og leverandøren får (hvis mulig i forhold til frister etc.) en ny sjanse til å utforme
tilbudet.
Det er en felles oppfatning blant de vi har intervjuet i kommunen at det er mange potensielle
tilbydere i Verdal kommune og at disse har anledning til å inngi anbud på de prosjektene
kommunen gjennomfører. Det blir pekt på at det tas høyde for at også nyetablerte virksomheter
har anledning til å delta, ved at firma som eksempelvis ikke har regnskap for fem år tilbake
ikke ekskluderes. Generelt sett mener våre informanter at Verdal kommune legger vekt på
kvalitet i arbeidet og tildeler anbud på bakgrunn av fastsatte tildelingskriterier.
Innkjøpsleder i Verdal og Levanger sier i intervju at han har hatt enkelte henvendelser og
spørsmål i forbindelse med anbud og anbudsprosedyrer. Det planlegges for tiden en fagdag
for bygg og anlegg, kommunalteknikk og teknisk drift, der kommunens investeringsplaner skal
presenteres. Hensikten er at aktuelle tilbydere skal få et bilde av hva kommunen har planer
om å gjennomføre, og at små tilbydere kan skape konstellasjoner som gjør dem i stand til å
inngi anbud på disse prosjektene. I tillegg skal regelverket om offentlige anskaffelser
gjennomgås.
Innkjøpsleder sier vider at kommunen skal på denne måten prøve å legge til rette for lokalt
næringsliv og at disse skal kunne delta i anbudskonkurranser. Kommunen må legge opp til en
konkurranseform som gjør at lokalt næringsliv kan være med; enten på hele eller deler av et
anbud. I intervju kommer det fram at et mulig tiltak for å nå denne målsettingen er å gjøre
kommunens investeringsplaner tilgjengelig på internett.

2.2.4

Rutiner for godtgjøring ved privat bil i tjeneste

Ansatte i Verdal kommune benytter elektroniske kjøreregninger, som lastes inn i kommunens
økonomisystem, Unique. Det er ikke krav om dokumentasjon ut over at det kontrolleres om
beløpene som er ført opp, er sannsynlige. I tillegg er arbeidsgiver kjent med hvor den enkelte
ansatte til enhver tid jobber. Kjøreregninger attesteres og anvises på samme måte som faktura.

Doffin: nasjonal kunngjøringsdatabase for offentlige anskaffelser TED: EU/EØS database for offentlige
anskaffelser
7
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Verdal kommune benytter statens satser for kjøregodtgjørelse. Revisor har fått tilsendt utskrift
fra postering av lønn, der det framgår at kommunen benytter statens satser til godtgjøring.
I Verdal kommune foreligger det en muntlig avtale om godtgjøring til ansatte som kjører med
«skittent utstyr» i privat bil. «Skittent utstyr» er utstyr som blir benyttet til arbeidsoppgaver
knyttet til vann og avløp. Virksomhetsleder og avdelingsledere er trygge på at ordningen ikke
misbrukes. Ordningen gjelder vaktmestre og ansatte innenfor veg, vann og avløp (VVA) og
omfatter bare ansatte som faktisk har verktøy av en viss størrelse i bilen.
Tillegget framkommer som «tillegg for henger» på den ansattes lønnsslipp. Dette skyldes at
det i kommunens elektroniske system ikke finnes kode for «skittent utstyr» eller
«smusstillegg». For å finne en praktisk løsning på denne utfordringen, ble det valgt å benytte
kode for «tillegg for tilhenger» siden disse to kodene har samme sats. Krav om godtgjørelse
for «skittent utstyr» framsettes i kjøreregningen.
Ansatte som omfattes av avtalen blir lønnsinnberettet.
Verdal kommune har også tjenestebiler. Tjenestebilene benyttes av ansatte i Enhet teknisk
drift, men det er ulik praksis for privat bruk av tjenestebil. Ansatte i avdeling bygg/eiendom som
har tjenestebil, benytter bilen til og fra arbeid, mens øvrige ansatte parkerer bilen hos
arbeidsgiver ved arbeidstidens slutt. Noen ansatte som er en del av kommunens vaktordning
kan benytte arbeidsgivers bil til og fra arbeid8. I enkelte tilfeller kan ansatte kjøre arbeidsgivers
bil hjem fordi de skal videre på nytt oppdrag neste dag.
Alle biler har installert elektronisk kjørebok (Abax), men ikke alle har tatt i bruk systemet. Bilene
skal ikke benyttes til privat kjøring.

2.2.5

Lån av arbeidsgivers utstyr

Virksomhetsleder sier i intervju at Verdal kommune jobber med å stramme inn lån av
arbeidsgivers utstyr. Det har tidligere vært åpnet for at ansatte kunne benytte kommunalt utstyr
til privat bruk. Denne typen av utleie har vært fakturert gjennom kommunens økonomisystem,
men forekommer sjelden.
Utlån av større maskiner og/eller utstyr blir skrevet inn i ei bok. Revisor har hatt tilgang til denne
boka. Det noteres dato for leie, hvilken maskin som leies, hvem som leier og hvor lang tid
maskinen er leid.

8

Ikke alle benytter arbeidsgivers bil selv om de er en del av vaktordningen
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Ansatte har anledning til å låne enhetens biltilhengere. Dette skjer i liten grad og faktureres
ikke. Det foreligger ikke skriftlige rutiner på området.
Ordningen med lån av utstyr er begrenset til ansatte i enhet teknisk drift. I tillegg kan store
maskiner bare lånes ut til ansatte som har førerkort for slike kjøretøy, noe som også gjør at
ordningen ikke er tilgjengelig for alle ansatte.

2.2.6

Rutiner for avhending av overskuddsmateriell og kontantoppgjør

Revisor har i intervju spurt om rutiner for avhending av overskuddsmateriell og kontantoppgjør.
Våre informanter bekrefter at det tidligere var enkelte eksempler på at kommunen solgte
overskuddsmateriell. I dag forekommer ikke slikt salg og det er også slik at kommunen ikke
har overskuddsmateriell som kan benyttes av andre. Dette fordi materiell som byttes ut ofte er
gammelt og utdatert og ikke mulig å benytte sammen med nytt materiell. Dersom det er
overskuddsmateriell i et prosjekt blir dette nå benyttet i andre prosjekter. Overskuddsmateriell
blir lagret på kommunens tomt før det blir kastet.
Verdal kommune har et lite lager av brukte møbler. Ofte gjenbrukes disse møblene, men det
hender at det legges ut tilbud om kjøp av gamle møbler på kommunens intranett.
Verdal kommunes økonomireglement har bestemmelser om salg av materiell, utstyr og
lignende. Utslitt eller utjenlig materiell og utstyr skal utskiftes eller kasseres, og ved kassasjon
er det delegert til rådmannen å avgjøre om det skal avhendes. Avhendelse skal skje på den
måten som er mest fordelaktig for kommunen, og salg skal vanligvis skje ved offentlig salg.
Salg kan også skje ved underhåndssalg etter samtykke fra rådmannen eller den han gir
fullmakt. Merinntekter fra et eventuelt salg skal behandles i henhold til økonomireglementets
kapittel 5 hva gjelder budsjettendringer i løpet av året.

- Undersøkelse ved Teknisk drift med hovedvekt på offentlige anskaffelser -
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3

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

I Verdal kommunes økonomireglement heter det at «Innkjøp skal gjennomføres på en slik måte
at kommunens totale økonomiske interesser blir ivaretatt best mulig. Målsettingen er å kjøpe
riktige varer og tjenester til riktig tid og riktig pris»
Det er utarbeidet egne retningslinjer og veileder for offentlig anskaffelse i kommunen. Denne
ble vedtatt av kommunestyret sak 79/11 og skal brukes ved alle anskaffelser i Verdal
kommune. I innledningskapitlet heter det at veilederen skal være et hjelpemiddel for ledere,
personell som utfører anskaffelser og andre som er involvert i anskaffelsesprosedyrer i
kommunen. Den skal også gi informasjon som er nødvendig for å forstå prinsippene for
anskaffelsesvirksomheten og samtidig være enkel å bruke og forstå.

3.1

Problemstilling

Det er utledet følgende problemstilling for temaet:
▪

Følger Verdal kommune regelverket om offentlige anskaffelser?
o

Etterleves grunnleggende prinsipper som konkurranse, forutberegnelighet og
etterprøvbarhet?

o

Er dokumentasjonsplikten ved offentlige anskaffelser overholdt?

o

Er bruken av tildelingskriterier i henhold til regelverket?

Det presiseres at begrepet regelverk her omfatter både lovverk og kommunens egne
reglementer på området.

3.2

Revisjonskriterier

Revisjonskriterier er de krav og forventninger kommunens praksis vurderes opp mot.
Det er utledet følgende revisjonskriterier – se vedlegg 2:
Grunnleggende krav til prosessen:
▪

Alle ordinære anskaffelser som overstiger nasjonal terskelverdi skal kunngjøres i
samsvar med anskaffelsesverdien

▪

Kommunen skal påse at leverandørene gjennom anskaffelsesdokumentene får korrekt
informasjon om kontraktsgjenstanden og den prosedyren som gjennomføres.
Konkurransegrunnlaget skal inneholde de opplysninger som forskriften krever

▪

Direkte anskaffelser mellom kr 20.000 og kr 100.000 ekskl. mva. skal håndteres i
henhold til Verdal kommunes retningslinjer og veileder for offentlige anskaffelser
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▪

Anskaffelser mellom kr 100.000 og kr 500.000 ekskl. mva. skal håndteres i henhold til
Verdal kommunes retningslinjer og veileder for offentlige anskaffelser

Dokumentasjonsplikt:
▪

Kommunen skal dokumentere anskaffelsesprosessen gjennom at:
o

Det bør foreligge referat fra møter som gjennomføres i anskaffelsesprosessen

o

Vurderinger av tilbydere bør være skriftlig

o

Innstillinger til valg av tilbyder bør være skriftlig

▪

Kommunen skal oppbevare dokumentasjon knyttet til anskaffelsesprosesser

▪

Kommunen skal oppbevare kontrakten gjennom hele kontraktsperioden

▪

Kommunen skal føre anskaffelsesprotokoll som inneholder relevante opplysninger

Tildelingskriterier:
▪

Tildelingskrav skal brukes i henhold til regelverket
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3.3

Data

3.3.1

Grunnleggende krav til prosessen

Anskaffelsesloven og anskaffelsesforskriften stiller opp ulike krav til anskaffelsesprosedyre,
herunder kunngjøring ut fra antatt verdi på anskaffelsen. Dette defineres som terskelverdier.
EØS-terskelverdiene justeres annet hvert år av EU-kommisjonen, mens nye EØSterskelverdier i Norge fastsettes av Nærings- og fiskeridepartementet. Anskaffelsesregelverket
skiller mellom nasjonale terskelverdier og EØS-terskelverdier, som angir når det er plikt til å
kunngjøre nasjonalt eller når det er plikt til å kunngjøre i hele EØS-området. Kommunens
veileder i offentlig anskaffelser stiller også krav til anskaffelsesprosedyre.

Revisor har valgt ut enkelttiltak på bakgrunn av tilgjengelig informasjon. Vi legger følgende
tiltak til grunn for våre vurderinger (se vedlegg 1):
Tabell 4.Utvalg anskaffelser over nasjonal verdi
Tiltak

Beløp

Kommentar

141101 Ørmelen skole

7.759.037

141104 Vuku barnehage, nybygg

5.243.835

141303 Oppgradering avlastningsbolig

6.099.135

142000 Vannforsyning Volhaugen

8.595.170

142001 Vannforsyning Ulvilla

7.400.182

143000 Avløp utbedring Volhaugen

8.781.282

146002 Boligfelt Lysthaugen

7.212.915

144004 Sandstivegen

1.769.837

Del av asfalteringsprogram

144005 Moholtvegen

895.800

Del av asfalteringsprogram

Samme prosjekt som 142000
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For anskaffelser over nasjonal terskelverdi legger vi i dette kapitlet følgende data presentert i
tabell 5 og 6, til grunn:
Tabell 5.Data
Tiltak

Beløp

Anskaffelsesdokumentet

Kunngjøring

Type
anskaffelse

Informasjon
om
konkurranseform

Informasjon
om
kvalifikasjonskrav til
leverandør

Informasjon
om hvordan
tilbudene vil
bli evaluert

141101
Ørmelen skole

7.759.037

Doffin
14.03.2016

Bygge – og
anleggsarbeid

Åpen
anbudskonkurranse

Oppgitt

Laveste pris

141104
Vuku
barnehage,
nybygg

5.243.835

Doffin
14.08.2017

Bygge- og
anleggsarbeid

Åpen
anbudskonkurranse

Oppgitt

Henvist til
konkurransegrunnlaget

6.099.135

Doffin
21.10.2016

Bygge – og
anleggsarbeid

Åpen
anbudskonkurranse

Oppgitt

Økonomisk
mest
fordelaktige
tilbud

Bygge – og
anleggsarbeid

Åpen
anbudskonkurranse

Oppgitt

Økonomisk
mest
fordelaktige
tilbud

141303
Oppgradering
avlastningsbolig
142000
Vannforsyning
Volhaugen

8.595.170

Doffin

143000 Avløp
utbedring
Volhaugen

8.781.282

Felles med
142000

142001
Vannforsyning
Ulvilla

7.400.182

05.09.2016

Bygge – og
anleggsarbeid

Åpen
anbudskonkurranse

Henvist til
konkurransegrunnlaget

Henvist til
konkurransegrunnlaget

146002 Boligfelt
Lysthaugen

7.212.915

04.03.2016

Bygge – og
anleggsarbeid

Åpen
anbudskonkurranse

Henvist til
konkurransegrunnlaget

Henvist til
konkurransegrunnlaget

144004
Sandstivegen

1.769.837

19.05.2017

Bygge – og
anleggsarbeid

Åpen
anbudskonkurranse

Henvist til
konkurransegrunnlag

Laveste pris

144005
Moholtvegen

895.800

Felles med
144004
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Tabell 6.Data
Tiltak

Beløp

141101
Ørmelen skole

7.759.037

141104
Vuku
barnehage,
nybygg
141303
Oppgradering
avlastningsbolig

5.243.835

Konkurransegrunnlaget

Anskaffelsesprosedyre

Frist
for
mottak av
tilbud

Adressat
for
mottaker
av tilbud

Vedståelsesfrist

Språk

Kriterier for tildeling
av kontrakten

Beskrevet

Todelt totalentreprise

07.06.2016

Oppgitt

90 dager

Norsk

Pris

Beskrevet

Totalentreprise med
forhandlinger

Hva som
anskaffes

Pris 70 %
13.09.2017

Oppgitt

90 dager

Norsk

Erfaring/kompetanse
30 %
Pris 100 %

6.099.135

Beskrevet

Totalentreprise

09.11.2016

Oppgitt

90 dager

Norsk

Erfaring/kompetanse
vektlagt
Pris 70 %

142000
Vannforsyning
Volhaugen

8.595.170

Beskrevet

143000 Avløp
utbedring
Volhaugen

8.781.282

Felles
med
142000

Totalentreprise

28.10.2016

Oppgitt

90 dager

Norsk

Erfaring kompetanse
30 %

Pris 70 %

142001
Vannforsyning
Ulvilla

7.400.182

Beskrevet

Totalentreprise

28.09.2016

Oppgitt

90 dager

Norsk

Erfaring kompetanse
30 %
Pris 70 %

146002 Boligfelt
Lysthaugen

7.212.915

Beskrevet

144004
Sandstivegen

1.769.837

Beskrevet

144005
Moholtvegen

895.800

Totalentreprise

01.04.2016

Oppgitt

90 dager

Norsk

06.06.2017

Oppgitt

60 dager

Norsk

Erfaring/kompetanse
30 %
Pris

I vedlegg 3 er det gitt utdypende beskrivelse av gjennomgåtte prosjekt.
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Kunngjøring
Det følger av anskaffelsesforskriften at for anskaffelser med en anslått verdi på minst 1,1
millioner kroner ekskl. mva., men under kr 1,75 millioner ekskl. mva.

for vare- og

tjenestekontrakter og under 44 millioner kroner ekskl. mva. for bygge- og anleggskontrakter,
skal konkurransen kunngjøres på Doffin. For kontrakter med en anslått verdi som er lik eller
overstiger EØS-verdiene (over kr 1,75 millioner ekskl. mva. for vare- og tjenestekontrakter og
over 44 millioner kroner ekskl. mva. for bygge- og anleggskontrakter)9 skal konkurransen
kunngjøres i TED (kunngjøringsdatabase for hele EØS-området) og Doffin (nasjonal
kunngjøringsdatabase). Tabell 5 viser at tiltakene er prosjekter innenfor kategori bygge -og
anleggstjenester . Ingen tiltak har verdi som er lik eller overstiger EØS-verdiene (over kr 1,75
millioner ekskl. mva. for vare- og tjenestekontrakter og over 44 millioner kroner ekskl. mva. for
bygge- og anleggskontrakter). Det framgår også av tabellen at prosjektene er kunngjort i
Doffin.no.
Verdal kommune benytter ofte konsulentbistand i forbindelse med store prosjekter
(anskaffelsesverdi over 5 millioner kroner). I slike tilfeller er det konsulentfirmaet som har
ansvar for å legge ut anbud på Doffin og eventuelt på TED. Kommunen får som oftest bistand
fram til kontrakten er inngått.
Anbudsforespørselen legges ut på bakgrunn av en kravspesifikasjon. Etter at informasjonen
er lagt inn i Doffin, oversendes dokumentet til Doffins sekretariat, som godkjenner det og gjør
det tilgjengelig i databasen.
1.januar 2019 vil krav om bruk av elektronisk verktøy i forbindelse med offentlige anskaffelser
bli iverksatt. Kommunen har testet Tend Sign og ansatte i Verdal kommune skal delta på kurs
i løpet av 2018. Tend Sign ivaretar kravene til offentlige anskaffelsesprosesser.
Anskaffelsesdokumenter for prosjekter over nasjonal terskelverdi
For å påse at leverandørene gjennom anskaffelsesdokumentene (her konkurransegrunnlaget
og kunngjøringen) får korrekt informasjon om kontraktsgjenstanden og den prosedyren som
gjennomføres, skal følgende data være på plass:
▪

informasjon om hva som skal anskaffes

Ny nasjonal terskelverdi er justert fra 1,1 million til 1,3 millioner i 2018. EØS-terskelverdier er juster fra 1,75
millioner kroner / 44 millioner kroner til 2 millioner kroner/51 millioner kroner (pressemld fra dept 06.04.2018)
9
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▪

hvilken konkurranseform anskaffelsen skal gjennomføres etter

▪

hvilke krav oppdragsgiver stiller til leverandørene,

▪

hvordan tilbudene vil bli evaluert

Tabell 5 viser at alle gjennomgåtte anskaffelser inneholder denne informasjonen.
I

de

anbudskonkurransene

der

kommunen

kjøper

konsulenttjenester,

er

det

konsulentvirksomheten som har ansvar for at kunngjøringen og konkurransegrunnlaget er
korrekt utfylt. Virksomhetsleder peker på at ansatte som har oppgaver innenfor offentlige
anskaffelser er kjent med hva kunngjøringen og konkurransegrunnlaget skal inneholde, i tillegg
til at de ansatte deltar på kurs og holder seg oppdatert på lover og forskrifter på området.
Videre ligger det mye hjelp i Doffin (kunngjøringen er standardisert) og det er ofte to personer
som kontrollerer dokumentet før det legges inn i databasen. Veilederen inneholder i liten grad
rutiner for kvalitetskontroll ut over flytskjema for prosess. Våre respondenter mener det er liten
grad av feil i forbindelse med anskaffelsesdokumenter.
Konkurransegrunnlaget
Konkurransegrunnlaget skal inneholde følgende opplysninger:
▪

Hva som skal anskaffes

▪

Hvilken anskaffelsesprosedyre som er valgt

▪

Endelig frist for mottak av klokkeslett (dato og klokkeslett), adressen disse skal
sendes/leveres og hvordan tilbudet skal være merket

▪

Vedståelsesfrist for tilbudene

▪

Kriterier for tildeling av kontrakten

▪

På hvilket språk tilbudet skal være skrevet

Tabell 6 viser at opplysningene er på plass for de undersøkte anskaffelsene.

Konkurranse innkjøp under nasjonale terskelverdier
Virksomhetsleder peker på at Verdal kommune i langt større grad legger vekt på lov og
forskrift, og i mindre grad benytter Verdal kommunes retningslinjer og veileder for offentlige
anskaffelse (heretter kalt veilederen).
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Verdal kommune velger for anskaffelser over kr 100.000 ekskl. mva. men under kr 1,1 million
ekskl. mva. helst lokale tilbydere, under forutsetning av at det er mange nok tilbydere og at
disse har kompetanse for å utføre den type jobb kommunen etterspør. En annen viktig faktor
er kommunens kjennskap til leverandørens kvalitet. I enkelte tilfeller er det slik at kommunen
kontakter den tilbyderen de vet kan utføre oppdraget. Dette gjelder i tilfeller der det er
hastesaker og arbeidet må igangsettes raskt, eller at det eksempelvis er spesielle
maskiner/utstyr som er nødvendig. Rutinen om at anskaffelsen skal kunngjøres i lokalavis
etterleves ikke.
Veilederen har følgende bestemmelser for direkte anskaffelser mellom kr 20.000 og kr 100.000
ekskl. mva.:
▪

Det skal innhentes tilbud fra tre eller flere leverandører

▪

Tilbud kan innhentes skriftlig eller muntlig

▪

Unntak (tilbud fra færre enn tre leverandører) skal dokumenteres

▪

Det skal benyttes protokoll for anskaffelsen

▪

Anskaffelsesprotokollen skal inneholde navn på leverandør som er kontaktet og mottatt
tilbud

▪

Leverandørvalg skal begrunnes

For anskaffelser mellom kr 100.000 og kr 500.000 har veilederen følgende bestemmelser:
▪

Innhente tilbud fra tilstrekkelig antall tilbydere

▪

Anskaffelsen bør kunngjøres i lokalavis

▪

Forespørselen skal være skriftlig

▪

Tilbudene skal være skriftlige

▪

Pris, firmaets service og varens kvalitet bør inngå i vurderingen

▪

Attest for mva. og skatt skal vedlegges tilbudene i tillegg til HMS-erklæring fra valgt
leverandør

▪

Det skal benyttes protokoll for anskaffelsen

Revisor understreker at kommunens veileder ikke er oppdatert i henhold til lovens nye
terskelverdier.
Revisor har valgt å se anskaffelser under nasjonal terskelverdi under ett.
I uttrekket fant vi at 14 anskaffelser var en del av serviceavtale og/eller kontrakt, og 2 omfattet
internkjøp.
I intervju framkommer det at praksis er å forespørre to aktuelle tilbydere, både for prosjekter
under kr 100.000,- og prosjekter under kr 500.000,- Det er ingen skriftlighet når det gjelder valg
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av hvilke leverandører som skal forespørres. I 8 av 18 anskaffelser finner revisor at det kan
dokumenteres at tilstrekkelig antall tilbyder er kontaktet og at det for anskaffelser over kr
100.000,- er skriftlig forespørsel og/eller tilbud. Revisor finner i utvalget ett eksempel på at
anskaffelsesprotokoll var benyttet og har fått framlagt ett eksempel på skriftlig vurdering av
tilbud og valg av tilbyder. Det er ikke framlagt attest for mva. og skatt og/eller HMS-erklæring
fra valgt leverandør der dette er rutine. I 10 av 18 anskaffelser foreligger det ikke
dokumentasjon.
Det er en felles oppfatning i organisasjonen at rutiner for anskaffelser mellom kr 20.000 ekskl.
mva. og kr 100.000 ekskl. mva. i liten grad blir fulgt opp tilfredsstillende. Det blir også pekt på
at kravet om anskaffelsesprotokoll ikke har vært fullt ut kjent i organisasjonen. Det er
rådmannens ansvar at kommunens rutiner er oppdaterte og implementerte (kjent og etterlevd)
i organisasjonen. Veilederen inneholder maler for anskaffelsesprotokoller.

3.3.2

Dokumentasjonsplikt

For større anskaffelser skrives det møtereferater fra prosjektmøter, byggemøter og fra alle
møter der det fattes beslutninger om anskaffelsen. Referatene ligger i prosjektperioden ofte i
epostboksen eller i prosjekthotell for prosjektet. Dette prosjekthotellet administreres av
konsulent/byggeleder og er tilgjengelig for alle involverte. Alle typer dokumenter oppbevares
her. For prosjekter som ikke har prosjekthotell, blir eposter og møtereferater lagt over i Ephorte
når prosjektet er ferdig. Revisor har sett eksempler både på saksmapper i Ephorte og
eksempel på prosjekthotell. Det skrives ikke referater fra interne diskusjoner vedrørende
kravspesifikasjon, hvilke kriterier som skal vektlegges etc.
Vurdering og innstilling av tilbyder i prosjekter over nasjonal terskelverdi er ifølge våre
respondenter dokumentert, og revisors gjennomgang av anskaffelser bekrefter dette. For
anskaffelser som kunngjøres i Doffin, finner revisor at det ikke foreligger skjema for
tilbudsåpning i de prosjektene som ikke har åpen tilbudsåpning, mens skjema for tilbudsåpning
foreligger i prosjekter som har åpen tilbudsåpning. Skjemaet viser tidspunkt for åpning og angir
hvem som var tilstede. Det er med ett unntak framlagt dokumentasjon på vekting av de ulike
tilbyderne samt at vinner av anbudet er kunngjort for alle tilbydere.
Virksomhetsleder

er

i

intervju

tydelig

på

at

Verdal

kommune

etterlever

de

dokumentasjonskravene som finnes. Kunngjøringen og konkurransegrunnlaget er en del av
dokumentasjonen i prosjektet sammen med møtereferater og korrespondanse. Mottatte tilbud
og vurderinger lagres enten i papirform eller i Ephorte. Korrespondanse blir i stor grad lagt
over i Ephorte når prosjektet er avsluttet. Under gjennomføringen av prosjektet er en stor del
av korrespondansen lagret i den enkelte prosjektsleders epostboks.
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Virksomhetsleder sier at det delvis kan være manglende dokumentasjon i forbindelse med
anskaffelser i kategorien over kr 100.000 ekskl. mva. men under kr 1,1 million ekskl. mva. For
prosjekter under nasjonale terskelverdier finner revisor ett eksempel på skriftlig vurdering og
valg av tilbyder. Anskaffelsesprotokoll har ikke vært benyttet. Det er også slik at
dokumentasjon for innkjøp under nasjonal terskelverdi i liten grad er arkivert i kommunens sak/arkivsystem, men ligger i den enkelte saksbehandlers epostboks. Revisor finner eksempler
på at alle tilbydere blir tilskrevet og informert om valg av tilbyder.
Virksomhetsleder sier i intervju at all dokumentasjon oppbevares i 10 år. Virksomhetsleder sier
videre at kommunen benytter anskaffelsesprotokoll for alle oppdrag som legges i Doffin og
TED, men ikke for øvrige prosjekter under terskelverdien.
Revisor har fått tilgang til flere eksempler på kontrakter. Dette gjelder kontrakt for vannledning
Fættavegen-Rinnelva, VVA Fættenområdet etappe 2, VA-anlegg Volhaugvegen, Veslefrikk
Bofellesskap, Vuku barnehage og avlastningsbolig Ringveg Nord. Kontraktene oppbevares i
det alt vesentlige i papirformat.

3.3.3

Tildelingskriterier

I økonomireglementet heter det at valg av leverandør skal skje på bakgrunn av ikkediskriminerende og kjente, objektive utvelgelseskriterier10. Videre heter det at det i forbindelse
med investeringsoppgaver skal benyttes anbudskonkurranse i henhold til lov av 16.juli 1999
om offentlige anskaffelser (med forskrifter), og at valg av tilbyder avgjøres av rådmannen.
Tildelingskrav skal angis i prioritert rekkefølge i anskaffelsesdokumentene. Samtidig skal
tildelingskravene være objektive og ha tilknytning til leveransen:

10

▪

Pris

▪

Kvalitet

▪

Livssyklus-kostnader

▪

Miljø

▪

Sosiale hensyn

▪

Innovasjon

▪

Ikke så skjønnspregede at de gir oppdragsgiver ubegrenset valgfrihet

Økonomireglementets punkt 9.1
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I intervju pekes det på at tildelingskriterier varierer ut fra hva man skal anskaffe.
Tildelingskriterier kan være pris eller det kan være kompetanse. Det er en oppfatning av at
kommunens tildelingskriterier er objektive og ikke favoriserer noen. Det pekes på at
tildelingskriteriene ikke nødvendigvis favoriserer noen selv om enkelte tilbydere har vært enig
i de kriterier som er valgt i anskaffelsesprosessen. Verdal kommune har fått klager på valg av
tilbyder, men er ikke blitt klaget inn for KOFA (Klagenemd for offentlige anskaffelser).
Det framgår av tabell 6 at Verdal kommune i noen av prosjektene benyttet pris som eneste
tildelingskriterium. I øvrige prosjekter har kommunen benyttet pris og tilbyders erfaring
(kompetanse) med tilsvarende prosjekter som kriterium.

3.4

Vurdering

3.4.1

Grunnleggende krav til prosessen

Anskaffelser av varer og tjenester med verdi under EØS-terskelverdien, men over nasjonal
terskelverdi skal kunngjøres i Doffin jf. anskaffelsesforskriften. Tabell 5 viser at alle utvalgte
anskaffelser hører til i denne gruppen og er kunngjort i Doffin. Verdal kommune har dermed
kunngjort konkurransene i tråd med anskaffelsesforskriftens krav til kunngjøring.
Revisor mener leverandørene gjennom anskaffelsesdokumentet får korrekt informasjon om
hva som skal anskaffes og den prosedyren som skal gjennomføres. Anskaffelsene er gjort
gjennom åpne anbudskonkurranser, noe som er lovlig prosedyre for anskaffelser under EØSterskelverdien. Det er oppgitt hva som skal anskaffes, hvilke krav oppdragsgiver stiller til
leverandørene og hvordan tilbudene vil bli evaluert.
Kravene til konkurransegrunnlaget (anskaffelsesdokumentene) for anskaffelser under EØS
terskelverdier finnes i anskaffelsesforskriftens kapittel 8. På bakgrunn av vår gjennomgang
mener vi at kommunen har oppgitt de opplysninger som kreves i et konkurransegrunnlag.
For direkte anskaffelser mellom kr 20.000 og kr 100.000 ekskl. mva. viser revisors
gjennomgang at kravet om å innhente tilbud fra tre eller flere leverandører (eller et tilstrekkelig
antall leverandører) ikke etterleves i vesentlig grad. Praksis viser at to tilbydere kontaktes.
Anskaffelsesprotokoll, skriftlig dokumentasjon hvis færre enn tre leverandører kontaktes og
skriftlig begrunnelse for valg av leverandør benyttes i svært liten grad. Det er revisors vurdering
at Verdal kommunes praksis her ikke er i tråd med eget regelverk.
For direkte anskaffelser mellom kr 100.000 og kr 500.000 viser funn i datamaterialet at vedtatte
rutiner i større grad etterleves, men ikke fullt ut. Det er mangler knyttet til anskaffelsesprotokoll
og dokumentasjon som skal være vedlagt tilbudet. Kravet om at tilstrekkelig antall leverandører
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skal kontaktes, er til en viss grad etterlevd. Verdal kommunes praksis er ikke fullt ut i tråd med
eget regelverk.
Revisor vil påpeke at kommunens veileder inneholder maler for anskaffelsesprotokoller, og at
dersom disse ble benyttet ville dokumentasjonskravet bli ivaretatt på en langt bedre måte.

3.4.2

Dokumentasjonsplikt

Revisor vurderer at det for prosjekter over nasjonal terskelverdi i det alt vesentlige foreligger
møtereferater. Vi mener også at vurderinger av tilbydere og innstilling til valg av tilbyder er
skriftlig. For prosjekter under nasjonal terskelverdi ser vi en tendens til er det mangler knyttet
til dette gjennom at det ikke benyttes anskaffelsesprotokoll eller annen dokumentasjon som
inneholder konkrete vurderinger. Revisor vil peke på at kommunens eget reglement stiller krav
om at anskaffelsesprotokoll skal benyttes.
Dokumentasjonsplikten gjelder alle anbudsprosesser over kr 100.000. På bakgrunn av våre
funn, mener revisor at anskaffelsesprosesser over nasjonal terskelverdi er tilfredsstillende
dokumentert, mens det er knyttet mangler til dokumentasjon av anskaffelsesprosesser der
anskaffelsen har verdi under nasjonal terskelverdi. Det er revisors vurdering at kommunen
oppbevarer dokumenter knyttet til anskaffelsesprosessen for prosjekter over nasjonal
terskelverdi, men at det er også er svakheter knyttet til dokumenter for prosjekter under denne
verdien. Svakheten ligger i at dokumentasjonen i disse prosjektene ofte ligger i den enkelte
saksbehandlers epostboks og ikke i elektronisk arkiv, eller at det ikke foreligger noen form for
dokumentasjon i det hele tatt. Revisor mener at det er en svakhet at korrespondanse
vedrørende prosjekter over nasjonal verdi først etter at prosjektet er avsluttet i sin helhet legges
over i elektronisk arkiv.
Det er revisors oppfatning at kontrakter oppbevares.
Som tidligere nevnt foreligger det anskaffelsesprotokoller for større prosjekt, men disse
benyttes ikke for anskaffelser under nasjonal terskelverdi. At det ikke benyttes
anskaffelsesprosess for alle anskaffelser, er i strid med kommunens eget reglement.

3.4.3

Tildelingskriterier

Hvilke

tildelingskriterier

som

skal

gjelde

for

anskaffelsen

skal

framgå

av

konkurransegrunnlaget; jf. anskaffelsesforskriften § 8-11. Tildelingskriteriene skal være
objektive og skal angis i prioritert rekkefølge. Videre skal kriteriene ha tilknytning til leveransen.
Verdal kommune har i de prosjektene som er gjennomgått, enten brukt pris som eneste
tildelingskriterium eller benyttet pris og leverandørens kompetanse som tildelingskriterium. Der
det er benyttet flere kriterier, er kriteriene vektet. Det er revisors vurdering at kommunens
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tildelingskriterier møter kravene i anskaffelsesforskriften, både ved å være objektive, ha
tilknytning til leveransen og at de ikke er så skjønnspregede at de gir oppdragsgiveren en
ubegrenset valgfrihet. Det ligger utenfor dette prosjektets mandat å kontrollere om de oppgitte
tildelingskriterier faktisk er anvendt.
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4

HØRING

En foreløpig rapport ble sendt på høring til rådmann i Verdal kommune 15.08.2018. Revisor
mottok svar fra kommunen 03.09.2018 og høringssvaret er vedlagt rapporten. Høringssvaret
har ikke medført endringer i rapporten.
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5

KONKLUSJONER OG ANBEFALINGER

5.1

Konklusjon

På bakgrunn av kontrollutvalget bestillingen har revisor undersøkt følgende problemstillinger:
▪

Interne forhold ved virksomhetsområdet: Problemstillingen er beskrivende, og omfatter
organisering av enheten, omfanget av direkteanskaffelser, utvikling av leverandører,
rutiner for godtgjøring ved privat bil i tjeneste, rutiner for avhending av
overskuddsmateriell og kontantoppgjør

▪

Følger Verdal kommune regelverket om offentlige anskaffelser?
o

Etterleves grunnleggende prinsipper som konkurranse, forutberegnelighet og
etterprøvbarhet?

o

Er dokumentasjonsplikten ved offentlige anskaffelser overholdt?

o

Er bruken av tildelingskriterier i henhold til regelverket?

Det blir ikke konkludert på den beskrivende problemstillingen.
Etterleves grunnleggende krav til prosessen som konkurranse, forutberegnelighet og
etterprøvbarhet?
Vår undersøkelse har avdekket svakheter når det gjelder konkurranse, forutberegnelighet og
etterprøvbarhet for anskaffelser under nasjonal terskelverdi. Når det gjelder anskaffelser over
nasjonal terskelverdi, er de grunnleggende prinsippene ivaretatt.
Er dokumentasjonsplikten ved offentlige anskaffelser overholdt?
Som følge av svakheter knyttet til ovenfor nevnte grunnleggende prinsipper, er det også
svakheter knyttet til dokumentasjonsplikten for prosjekter under nasjonal terskelverdi. For
prosjekter over nasjonal terskelverdi er dokumentasjonsplikten langt bedre ivaretatt, men for
disse anskaffelsene har vi avdekket mangler når det gjelder arkivering av korrespondanse.
Er bruken av tildelingskriterier i henhold til regelverket?
De tildelingskriterier som Verdal kommune har benyttet er i henhold til regelverket.
Revisor konkluderer med at Verdal kommune ikke fullt ut kan dokumentere at regelverket for
offentlige anskaffelser følges for anskaffelser under nasjonal terskelverdi. For anskaffelser
over nasjonal terskelverdi konkluderes det med at regelverket for offentlig anskaffelser i det alt
vesentlige følges.
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5.2

Anbefalinger

På bakgrunn av våre vurderinger og konklusjoner, har revisor følgende anbefalinger:
•

Verdal kommune bør påse at eget regelverk og lov/forskrift etterleves for anskaffelser
under nasjonal terskelverdi

•

Verdal kommune må påse at dokumentasjonsplikten ivaretas fullt ut
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KILDER
•

Lov nr. 73 av 17.06.2016 om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven)

•

Lov nr 73 av 17.06.2016 sist endret 21.04.2017 ikrafttredelse 01.01.2017

•

Forskrift nr. 974 av 12.08.2016 om offentlige anskaffelser (anskaffelsesforskriften)

•

Forskrift nr. 974 av 12.08.2016 om offentlige anskaffelser (anskaffelsesforskriften)
ikrafttredelse 01.01.2017

•

Kommunale retningslinjer og veileder for offentlige anskaffelser (vedtatt av
kommunestyret 22.06.2011 sak 79/11

•

Prp 51 L ( 2015-2016)

•

NOU 2014:14 Enklere regler – bedre anskaffelser

•

Verdal kommune: Delegasjonsreglement (siste gang revider 26.09.2016)

•

Verdal kommune: Økonomireglement

•

Verdal kommune: Regnskap 2017

•

Verdal kommune: Etisk reglement
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VEDLEGG 1 – METODE

Undersøkelsen er gjennomført i henhold til NKRF’s standard for forvaltningsrevisjon, RSK 001
og NKRF’s veileder for forvaltningsrevisjon. Prosjektet er gjennomført i perioden februar 2018
til august 2018.
Revisor har gjennomgått Verdal kommunes innkjøpsveileder. Veilederen er ikke oppdatert når
det gjelder terskelverdier, men er likevel gjeldende reglement for kommunen og revisor legger
denne til grunn for anskaffelser under nasjonal terskelverdi.
En metodisk utfordring er at lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrift er endret pr
01.01.2017. I følge Prp 51 L (2015-2016) er bakgrunnen for forslag til ny anskaffelseslov
tredelt. For det første har EU vedtatt tre nye direktiver om offentlige anskaffelser som skal
gjennomføres i norsk rett. For det andre bygger forslaget på NOU 2014:4 Enklere regler –
bedre anskaffelser, som inneholde forslag til endringer i den særnorske delen av
anskaffelsesregelverket.

For

det

tredje

foreslår

departementet

endringer

i

håndhevelsesreglene. De viktigste endringene i forslaget til ny lov er:
•

En ny og mer kortfattet formålsbestemmelse

•

Utvidelse av lovens virkeområde til å omfatte tjenestekonsesjonskontrakter

•

En ny og enklere bestemmelse om grunnleggende prinsipper som kun trekker fram
hovedprinsippene

•

En ny bestemmelse om å ivareta miljø, grunnleggende menneskerettigheter og andre
samfunnshensyn i offentlige anskaffelser

•

En ny bestemmelse om krav om bruk av lærlinger

•

Å gjeninnføre Klagenemda for offentlige anskaffelser (KOFA) sin kompetanse til å
ilegge overtredelsesgebyr ved ulovlige direkte anskaffelser.

I tillegg har departementet foretatt en rekke mer regeltekniske endringer
Revisor har ikke benyttet de nye bestemmelsene hva gjelder miljø, grunnleggende
menneskerettigheter og andre samfunnshensyn i offentlige anskaffelser i dette prosjektet. Vi
har heller ikke benyttet bestemmelsen om lærlinger. Forenklingen av bestemmelsen om
grunnleggende prinsipper betyr ikke at det er endringer i kravet om at prinsippene om krav til
konkurranse, likebehandling og skal ligge til grunn for offentlige anskaffelser. En justering av
nasjonale terskelverdier og EØS terskelverdi påvirker ikke de respektive prosedyrer og kravet
til etterlevelse av disse. Revisor mener derfor at gjeldende lov og forskrift kan benyttes i
prosjektet.
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For å kunne besvare problemstillingen i kapittel tre, har revisor lagt til grunn et tilfeldig utvalg
av tiltak (prosjekter over nasjonal terskelverdi). Tiltak som er gjennomført i egenregi er ikke tatt
med (gjelder eksempelvis gang- og sykkelveger). Populasjon var alle prosjekter som
kommunen har hatt i 2017.
Verdal kommune hadde ifølge årsmelding 2017 følgende større investeringer:
Tabell 7.Oversikt større investeringer
Større investeringer

Beløp i kroner

Kirker og kirkegårder

1.500.000

Helsebygget

1.843.099

Mindre tiltak skoler

2.818.655

Rådhuskvartalet – tilpasninger bygg

3.142.465

Etablering ENGIA-rom ved MRNT

3.907.602

Moparken

3.907.602

IKT-utstyr i skoler og barnehager

4.143.018

IKT-utstyr i kommuneorganisasjonen

4.533.733

Vuku barnehage, nybygg

5.243.835

Oppgradering avlastningsbolig Ringv. Nord

6.099.135

Kommunale veger

6.616.362

Boligfelt Lysthaugen

7.212.915

Ørmelen skole

7.759.038

Forskuttering av utbygging RV 757

9.300.000

Gang- og sykkelveger

11.127.222

Nord-Trøndelag teater inkl. uteområde

12.413.792

Vannverk

18.139.789

Avløp

24.899.661
Kilde: Verdal kommune

I tabell 5 er enkelte tiltak summert opp i samleposter. Innenfor kommunale veger, gang- og
sykkelveger, vann og avløp er det flere tiltak. Revisor har gjort følgende tilfeldige utvalg av
prosjekter:
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Tabell 8.Utvalg tiltak over nasjonal terskelverdi
Tiltak

Beløp

Kommentar

141101 Ørmelen skole

7.759.037

141104 Vuku barnehage, nybygg

5.243.835

141303 Oppgradering avlastningsbolig

6.099.135

142000 Vannforsyning Volhaugen

8.595.170

142001 Vannforsyning Ulvilla

7.400.182

143000 Avløp utbedring Volhaugen

8.781.282

143001 Avløp sanering Fætta

13.996.553

146002 Boligfelt Lysthaugen

7.212.915

144004 Sandstivegen

1.769.837

Del av asfalteringsprogram

144005 Moholtvegen

895.800

Del av asfalteringsprogram

Enkelte av disse prosjektene har hatt oppstart før 2017 og har dermed blitt inngått før
ikrafttredelse av ny lov om offentlige anskaffelser ( se for øvrig ovenfor). Gjennomgangen
omfatter dokumenter i arkvi, Ephorte og Doffin.
Revisor har videre benyttet et tilfeldig uttrekk fra kommunens driftsregnskap for 2017 for å
vurdere kommunens praksis for anskaffelser under nasjonal terskelverdi. Uttrekket er gjort
i regnskapets hovedbok. Populasjon var satt til alle innkjøpsarter og funksjoner på
•

ansvar 1410 virksomhetsleder teknisk drift

•

ansvar 1411 vannverk

•

ansvar 1412 avløp

•

ansvar 1413 kommunale veger etc,

Populasjonen ble videre begrenset til å omfatte kjøp av varer og tjenester til bygg og anlegg.
Det er deretter gjort et tilfeldig utvalg (uttrekk). Revisor har sett på 34 anskaffelser under
nasjonal terskelverdi.
Revisor har valgt å intervjue nøkkelpersoner i kommunens administrasjon. Dette er personer
som har ansvar for og/eller gjennomfører innkjøp på vegne av Verdal kommune. Vi har
intervjuet personer på alle nivå i organisasjonen for å få et best mulig inntrykk av kommunens
innkjøpspraksis. Revisor har i tillegg vært i kontakt med kommunens lønnsavdeling for å få
svar på spørsmål om reiseregninger og lønnsinnberetning.
Revisor har intervjuet følgende personer:
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•

Virksomhetsleder Bård Kotheim

•

Ingeniør Oddvar Govasmark

•

Ingeniør Svenn Arne Lersveen (skriftlig intervju)

•

Avdelingsleder veg, vann og avløp Thomas Patrik Lindblom

•

Avdelingsleder bygg/eiendom Bjørn E. Haug

•

Innkjøpsleder Jon Englund

•

Arbeidsleder VVA Bjarne Flakk

•

Vaktmester Nina Guddingsmo

Alle intervju er verifisert.
Revisor har mottatt all etterspurt dokumentasjon.
Revisor mener det er har vært tilstrekkelig å intervjue de opplistede personene i kombinasjon
med datainnsamling via dokumentgjennomgang.
Vår samlede vurdering er at metodebruk og datagrunnlag i dette prosjektet gir et tilstrekkelig
grunnlag til å svare på problemstillingen.
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VEDLEGG 2 – UTLEDNING AV REVISJONSKRITERIER

Ifølge forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner (§7) skal det etableres
revisjonskriterier for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Revisjonskriterier er de krav og
forventninger som forvaltningsrevisjonsobjektet skal revideres/vurderes i forhold til. Disse
kriteriene skal være begrunnet i, eller utledet av, autoritative kilder innenfor det reviderte
området. Slike autoritative kilder kan være lov, forskrift, forarbeider, rettspraksis, politiske
vedtak (mål og føringer), administrative retningslinjer, samt statlige føringer og praksis. I denne
forvaltningsrevisjonen har vi benyttet oss av følgende kilder til revisjonskriterier:
•

Lov nr. 73 av 17.06.2016 om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven)

•

Lov nr 73 av 17.06.2016 sist endret 21.04.2017 ikrafttredelse 01.01.2017

•

Forskrift nr. 974 av 12.08.2016 om offentlige anskaffelser (anskaffelsesforskriften)

•

Forskrift nr. 974 av 12.08.2016 om offentlige anskaffelser (anskaffelsesforskriften)
ikrafttredelse 01.01.2017

•

Kommunale retningslinjer og veileder for offentlige anskaffelser (vedtatt av
kommunestyret 22.06.2011 sak 79/11

Grunnleggende krav til prosessen
Konkurranse er et virkemiddel for å sikre effektiv ressursbruk i det offentlige og økt
verdiskapning i samfunnet. Konkurranse bidrar til at bedriftene blir mer effektive og dermed
holder priser og kostnader nede. Når bedriftene må konkurrere seg imellom, stimulerer dette
dessuten til innovasjon og nytenkning.
Kravet til konkurranse innebærer at oppdragsgiver må ha særskilt hjemmel for å foreta en
anskaffelse rett fra en leverandør uten konkurranse.
I forarbeidene legger departementet til grunn at konkurranseprinsippet først og fremst vil ha
betydning for de anskaffelsene som faller under terskelverdiene for kunngjøring. Hovedregelen
for ordinære anskaffelser er at alle anskaffelser som overstiger nasjonal terskelverdi, skal
kunngjøres i den nasjonale kunngjøringsdatabasen Doffin. Anskaffelser under nasjonal
terskelverdi (men over 100 000 kr.) skal også baseres på konkurranse, men her er det ikke
krav om kunngjøring i Doffin.
Lovverket hadde fram til 01.01.2017 krav om at anskaffelser for inntil kr 100.000 også skulle
være basert på konkurranse. Dette kravet gjelder i dag for anskaffelser mellom kr 100.000 og
kr 1.300.000,- Det er imidlertid anledning til å pålegge seg strengere bestemmelser enn loven,
og dette har Verdal kommune gjort i sitt gjeldende innkjøpsreglement.

- Undersøkelse ved Teknisk drift med hovedvekt på offentlige anskaffelser -

40

Forvaltningsrevisjonsrapport fra Revisjon Midt-Norge SA

I sin gjennomgang av gjeldende rett uttaler departementet at likebehandlingsprinsippet er det
mest sentrale prinsippet i anskaffelsesretten, jf. Prop. 51 L (2015-2016) pkt. 7.4.1.
Departementet

uttaler

videre

at

likebehandlingsprinsippet

dekker

hele

ikke-

diskrimineringsprinsippet slik at sistnevnte ikke har et selvstendig innhold utover
likebehandlingsprinsippet. I NOU 2014: 4 pkt. 10.4.2 heter det at:
«Likebehandlingsprinsippet [skal] sikre at alle potensielle leverandører gis like muligheter.
Prinsippet er grunnleggende for å oppnå konkurranse og effektiv ressursbruk. Like tilfeller skal
behandles likt, og ulike tilfeller behandles ulikt, med mindre noe annet er saklig og objektivt
begrunnet. Prinsippet er derfor ikke til hinder for at forskjellsbehandling vil kunne skje.
Likebehandlingsprinsippet dekker både diskriminering på grunnlag av nasjonalitet og
forskjellsbehandling på annet grunnlag».
Det følger av forarbeidene til § 4 (Prop. 51 L (2015-2016) pkt. 7.4.5) at prinsippene om
forutberegnelighet

og

etterprøvbarhet

«er

ment

å

dekke»

det

EØS-rettslige

gjennomsiktighetsprinsippet. Forutberegnelighet og etterprøvbarhet er likevel valgt fremfor
gjennomsiktighet av pedagogiske grunner. I kommentarene til § 4 uttaler departementet at:
«Kjernen i gjennomsiktighetsprinsippet er at oppdragsgiver skal sikre tilstrekkelig åpenhet om
alle stadier i anskaffelsesprosessen, herunder gjennomføre konkurransen på en måte som er
forutsigbar for leverandørene, og gi leverandørene mulighet til å kontrollere at
konkurransereglene ikke bryter med likebehandlingsprinsippet. Leverandørene skal kunne
stole på at den informasjonen oppdragsgiver gir, er korrekt. Dessuten må oppdragsgiver sikre
at vesentlige forhold i konkurransen kan etterprøves, slik at leverandørene faktisk gis mulighet
til å kontrollere at oppdragsgiver har overholdt anskaffelsesregelverket. Det nærmere innholdet
i og rekkevidden av disse forpliktelsene vil i første rekke måtte avklares gjennom praksis fra
EU-domstolen og EFTA-domstolen.»
Forutberegnelighet i anskaffelsesprosessen gjør det mulig for leverandørene å vurdere om de
vil delta i konkurransen. Hensynet til forutberegnelighet må respekteres for at leverandørene
skal kunne ha tillit til at de reglene som gjelder for anskaffelsen blir fulgt av alle som medvirker.
Oppdragsgivers ivaretakelse av hensynet til forutberegnelighet vil i første rekke overholdes
ved at leverandørene gjennom anskaffelsesdokumentene får korrekt informasjon om
kontraktsgjenstanden og den prosedyren som gjennomføres. Leverandørene vil her gis
informasjon om hva som skal anskaffes, hvilken konkurranseform anskaffelsen skal
gjennomføres etter, hvilke krav oppdragsgiver stiller til leverandørene, hvordan tilbudene vil bli
evaluert etc. Kravet til forutberegnelighet innebærer at leverandørene kan innrette seg i tillit til
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at anskaffelsen vil gjennomføres i overensstemmelse med det som oppdragsgiver har
beskrevet.
Også det grunnleggende prinsippet til etterprøvbarhet er utledet av det EU/EØS-rettslige
gjennomsiktighetsprinsippet.
Prinsippene om gjennomsiktighet og etterprøvbarhet innebærer at deltakerne i en konkurranse
i ettertid skal ha mulighet til å forvisse seg om at anskaffelsesprosessen har skjedd i henhold
til regelverket. Dette innebærer at det i størst mulig grad bør tas referater fra møter, og at
innstillinger og vurderinger bør foreligge skriftlig. Se også forskriftenes regler om
dokumentasjonsplikt og protokollføring som er et utslag av disse prinsippene, jf. f.eks.
anskaffelsesforskriften § 7-1. Kravet til dokumentasjon og referat bidrar til at tvister unngås
ved at leverandøren gis mulighet til å kontrollere at reglene er fulgt.
Utledede revisjonskriterier:
▪

Alle ordinære anskaffelser som overstiger nasjonal terskelverdi skal kunngjøres i
samsvar med anskaffelsesverdien

▪

Direkte anskaffelser mellom kr 20.000 og kr 100.000 eks mva skal håndteres i henhold
til Verdal kommunes retningslinjer for offentlige anskaffelser

▪

Anskaffelser mellom kr 100.000 og kr 500.000 eks mva mva skal håndteres i henhold
til Verdal kommunes retningslinjer for offentlige anskaffelser

▪

Kommunen skal påse at leverandørene gjennom anskaffelsesdokumentene får korrekt
informasjon om kontraktsgjenstanden og den prosedyren som gjennomføres.

▪

Det bør foreligge referat fra møter som gjennomføres i anskaffelsesprosessen

▪

Vurderinger av tilbydere bør være skriftlig

▪

Innstillinger til valg av tilbyder bør være skriftlig

Dokumentasjonsplikt
Dokumentasjonsplikten gjelder alle anbudsprosesser over kr 100.000,- iht. lov om offentlige
anskaffelser. Bestemmelsen pålegger oppdragsgivere å oppbevare dokumentasjon som
begrunner

viktige

beslutninger

i

anskaffelsesprosessen

og

er

et

utslag

av

gjennomsiktighetsprinsippet. Bestemmelsen gjelder alle anskaffelser som er omfattet av
forskriften. Slik dokumentasjon kan for eksempel være mottatte tilbud, e-postkorrespondanse,
oppdragsgivers vurderinger og dokumentasjon av anskaffelsens anslåtte verdi, vurderinger for
valg av anskaffelsesprosedyre, kontraktsvarighet, møtereferater osv. Hovedformålet er at
dokumentasjonen samlet sett vil kunne gi tredjepersoner en god forståelse av oppdragsgivers
valg og vurderinger. Forholdsmessighetsprinsippet vil imidlertid medføre at oppdragsgivers
plikt til å nedfelle sine vurderinger og andre forhold skriftlig er begrenset ved små anskaffelser.
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For anskaffelser over EØS-terskelverdiene skal dokumentasjonen bevares i minimum 3 år.
Dette kravet er nytt og følger av anskaffelsesdirektivet art. 84 nr. 2. For anskaffelser under
EØS-terskelverdi bør man antagelig minimum oppbevare dokumentasjonen så lenge det kan
være en risiko for klage eller kontroll. Bestemmelsen medfører at det kan utgjøre et selvstendig
brudd

på

anskaffelsesreglene

dersom

oppdragsgiver

ikke

kan

fremlegge

denne

dokumentasjonen i en eventuell tvist eller klagesak. Oppdragsgiver er etter forskriftens § 7-1,
2. ledd forpliktet til å oppbevare kontrakten gjennom hele kontraktsperioden. Kravet gjelder for
alle anskaffelser som er omfattet av forskriften. Bestemmelsen medfører at manglende
oppbevaring og dermed fremskaffelse av inngåtte kontrakter på forespørsel kan utgjøre et
selvstendig brudd på anskaffelsesforskriften. Vesentlige forhold for gjennomføringen av
anskaffelsen skal nedtegnes eller samles i en protokoll (FOA § 7-1, 3.ledd). For anskaffelser
som følger anskaffelsesforskriften del I er det ikke gitt detaljerte regler for hvordan
protokollplikten oppfylles. Det følger av departementets veiledning til de nye reglene om
dokumentasjonsplikt at oppdragsgiver dermed har mulighet til å nedtegne de vesentlige
forholdene i flere dokumenter så lenge disse enkelt kan samles til en enhet. Det er kun
vesentlige forhold for gjennomføring av anskaffelsen som skal protokolleres. Det følger også
av departementets veiledning at opplysningene ikke nødvendigvis må føres fortløpende.
Utledede revisjonskriterier:
▪

Kommunen skal dokumentere anskaffelsesprosessen

▪

Kommunen skal oppbevare dokumentasjon knyttet til anskaffelsesprosesser

▪

Kommunen skal oppbevare kontrakten gjennom hele kontraktsperioden

▪

Kommunen skal føre anskaffelsesprotokoll som inneholder relevante opplysninger

▪

Konkurransegrunnlaget skal inneholde de opplysninger som forskriften krever

Tildelingskriterier
FOA § 8-11 har bestemmelser om tildelingskriterier. Det har også kommunens
økonomireglement, der det heter at valg av leverandør skal skje på bakgrunn av ikkediskriminerende og kjente, objektive utvelgelseskriterier.
Oppdragsgiveren skal velge tilbud på grunnlag av objektive tildelingskriterier som skal angis i
prioritert rekkefølge i anskaffelsesdokumentene.
Et annet krav er at tildelingskriteriene skal ha tilknytning til leveransen. Slike kriterier kan for
eksempel være pris, kvalitet, livssykluskostnader, miljø, sosiale hensyn og innovasjon.
Tildelingskriteriene skal ikke være så skjønnspregede at de gir oppdragsgiveren en
ubegrenset valgfrihet.
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Videre heter det at oppdragsgiveren kan bruke det samme vurderingstemaet både som
kvalifikasjonskrav og tildelingskriterium, forutsatt at vurderingstemaet har tilknytning til
leveransen.

Oppdragsgiveren

skal

også

angi

krav

til

dokumentasjon

for

hvert

tildelingskriterium.
Utledede revisjonskriterier:
▪

Tildelingskrav skal brukes i henhold til regelverket

For å unngå overlapping av revisjonskriterier; har vi satt opp følgende:
Grunnleggende krav til prosessen:
▪

Alle ordinære anskaffelser som overstiger nasjonal terskelverdi skal kunngjøres i
samsvar med anskaffelsesverdien

▪

Kommunen skal påse at leverandørene gjennom anskaffelsesdokumentene får korrekt
informasjon om kontraktsgjenstanden og den prosedyren som gjennomføres.

▪

Konkurransegrunnlaget skal inneholde de opplysninger som forskriften krever

▪

Direkte anskaffelser mellom kr 20.000 og kr 100.000 ekskl. mva. skal håndteres i
henhold til Verdal kommunes retningslinjer og veileder for offentlige anskaffelser

▪

Anskaffelser mellom kr 100.000 og kr 500.000 ekskl. mva. skal håndteres i henhold til
Verdal kommunes retningslinjer og veileder for offentlige anskaffelser

Dokumentasjonsplikt:
▪

Kommunen skal dokumentere anskaffelsesprosessen gjennom:
o

Det bør foreligge referat fra møter som gjennomføres i anskaffelsesprosessen

o

Vurderinger av tilbydere bør være skriftlig

o

Innstillinger til valg av tilbyder bør være skriftlig

▪

Kommunen skal oppbevare dokumentasjon knyttet til anskaffelsesprosesser

▪

Kommunen skal oppbevare kontrakten gjennom hele kontraktsperioden

▪

Kommunen skal føre anskaffelsesprotokoll som inneholder relevante opplysninger
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Tildelingskriterier:
▪

Tildelingskrav skal brukes i henhold til regelverket
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VEDLEGG 3 UTDYPENDE BESKRIVELSE AV UTVALGTE PROSJEKT
Tiltak

Beløp

Anskaffelsesdokumentet
Kunngjøri
ng

Type
anskaffels
e

Informasjon om
konkurransefor
m

Informasjon
om
kvalifikasjonskrav
til leverandør

Informasjon
om
hvordan tilbudene
vil bli evaluert

141101
Ørmelen
skole

7.759.0
37

Doffin
14.03.20
16

Bygge –
og
anleggsarb
eid

Åpen
anbudskonkurr
anse

Oppgitt

Laveste pris

141104
Vuku
barnehage,
nybygg

5.243.8
35

Doffin
14.08.20
17

Bygge- og
anleggsarb
eid

Åpen
anbudskonkurr
anse

Oppgitt

Henvist til
konkurransegrunn
laget

141303
Oppgraderin
g
avlastningsb
olig

6.099.1
35

Doffin
21.10.20
16

Bygge –
og
anleggsarb
eid

Åpen
anbudskonkurr
anse

Oppgitt

Økonomisk mest
fordelaktige tilbud

142000
Vannforsyni
ng
Volhaugen

8.595.1
70

Doffin

Bygge –
og
anleggsarb
eid

Åpen
anbudskonkurr
anse

Oppgitt

Økonomisk mest
fordelaktige tilbud

143000
Avløp
utbedring
Volhaugen

8.781.2
82

Felles
med
142000

142001
Vannforsyni
ng Ulvilla

7.400.1
82

05.09.20
16

Bygge –
og
anleggsarb
eid

Åpen
anbudskonkurr
anse

Henvist til
konkurransegrunn
laget

Henvist til
konkurransegrunn
laget

146002
Boligfelt
Lysthaugen

7.212.9
15

04.03.20
16

Bygge –
og
anleggsarb
eid

Åpen
anbudskonkurr
anse

Henvist til
konkurransegrunn
laget

Henvist til
konkurransegrunn
laget

144004
Sandstivege
n

1.769.8
37

19.05.20
17

Bygge –
og
anleggsarb
eid

Åpen
anbudskonkurr
anse

Henvist til
konkurransegrunn
lag

Laveste pris

144005
Moholtvege
n

895.80
0

Felles
med
144004
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Tiltak

Beløp

Konkurransegrunnlaget
Hva
som
anskaff
es

Anskaffelsespro
sedyre

Frist for
mottak
av tilbud

Adres
sat for
motta
ker av
tilbud

Vedståelse
sfrist

Spr
åk

Kriterier
for
tildeling
av
kontrakten

90 dager

Nor
sk

Pris

90 dager

Nor
sk

90 dager

Nor
sk

141101
Ørmelen
skole

7.759.
037

Beskre
vet

Todelt
totalentreprise

07.06.2
016

Oppgi
tt

141104
Vuku
barnehage,
nybygg

5.243.
835

Beskre
vet

Totalentreprise
med
forhandlinger

13.09.2
017

Oppgi
tt

141303
Oppgraderi
ng
avlastnings
bolig

6.099.
135

Beskre
vet

Totalentreprise

09.11.2
016

Oppgi
tt

Pris 70 %
Erfaring/komp
etanse 30 %
Pris 100 %
Erfaring/komp
etanse vektlagt
Pris 70 %

142000
Vannforsyn
ing
Volhaugen

8.595.
170

Beskre
vet

143000
Avløp
utbedring
Volhaugen

8.781.
282

Felles
med
14200
0

Totalentreprise

28.10.2
016

Oppgi
tt

90 dager

Nor
sk

Erfaring
kompetanse
30 %

Pris 70 %

142001
Vannforsyn
ing Ulvilla

7.400.
182

Beskre
vet

146002
Boligfelt
Lysthaugen

7.212.
915

Beskre
vet

144004
Sandstiveg
en

1.769.
837

Beskre
vet

144005
Moholtvege
n

895.80
0

Totalentreprise

Totalentreprise

28.09.2
016

Oppgi
tt

90 dager

Nor
sk

01.04.2
016

Oppgi
tt

90 dager

Nor
sk

06.06.2
017

Oppgi
tt

60 dager

Nor
sk
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Tiltak 141101 Ørmelen skole
Det framgår av Verdal kommunes kunngjøring i Doffin at anskaffelsen skal foretas ved åpen
anbudskonkurranse. I kunngjøringen er det gitt opplysninger om type anskaffelse (bygge- og
anleggsarbeid) og det er gitt en kort beskrivelse (todelt totalentreprise, en for byggfag og en
for tekniske fag). Under punktet kvalifikasjonskrav er det oppgitt dokumentasjonskrav knyttet
til økonomisk og finansiell kapasitet (skatteattest, mva-attest samt årsregnskap for 2014). Det
er videre under tekniske og faglige kvalifikasjoner presisert at totalentreprenør bygg skal ta
med arkitekt, RIB,RIBr,RIAku, LARK og teknisk totalentreprenør skal ta med RIV,RIE. Det er
ikke opplistet detaljerte krav til leverandørens egnethet. I følge kunngjøringen i Doffin skal
kontrakten tildeles på grunnlag av laveste pris. Konkurransen ble kunngjort i Doffin 14.03.2016
og frist for innlevering av tilbud er satt til 07.06.2016. Kommunen har en vedståelsesfrist på 90
dager/ 3 måneder. Språkkrav og adressat for anbudet er oppgitt.
Tiltak 141104 Vuku barnehage
Konkurransen ble kunngjort i Doffin 14.08.2017 og det er opplyst at anskaffelsen gjelder
bygge- og anleggsarbeid. Anskaffelsen skal foretas gjennom åpen anbudskonkurranse, og
anskaffelsen er beskrevet som en totalentreprise med forhandlinger. Kunngjøringen henviser
til konkurransegrunnlaget når det gjelder kvalifikasjoner og tildelingskriterier. Det er lagt link fra
kunngjøringen til konkurransegrunnlaget. Prosjektets Bok 1 krever at anbyders skatte- og
avgiftsattest, lærlingebedrift, bemanningssituasjon, antikontraktørerklæring, HMS-erklæring,
regnskap for siste 3 år, referanseliste for relevante prosjekter utført siste 5 år og bekreftelse
på sentral godkjenning legges ved anbudet. Bok 1 har videre en beskrivelse av prosjektets art
og omfang. I følge Bok 1 vil tilbudene vektes med pris 70 % og referanseprosjekt 30 %. Frist
for mottakelse av tilbud er satt til 13.09.2018 og vedståelsesfrist er 90 dager/3 måneder.
Språkkrav og adressat for anbudet er oppgitt.
Tiltak 141303 Oppgradering avlastningsbolig Ringveg Nord
Anbudskonkurransen på bygge- og anleggsarbeid ble kunngjort i Doffin 21.10.2016.
Anskaffelsen skal foretas gjennom åpen anbudskonkurranse, og prosjektets Bok 1 oppgir at
prosjektet skal gjennomføres som en totalentreprise. Tildelingskriterier er oppgitt å være det
økonomisk mest fordelaktige tilbud vurdert på grunnlag av kriterier og vekting fastsatt i
konkurransegrunnlaget. I konkurransegrunnlaget framgår det at kriterier for tildeling er pris
(100 %). I tillegg vil sentral godkjenning, at leverandøren har personell med relevant erfaring,
referanseprosjekter og eventuell negativ erfaring med anbyder på tidligere prosjekter for
Verdal kommune og andre offentlige byggherrer i regionen bli vektlagt. At bygget er
funksjonsmessig og kvalitetsmessig tilfredsstillende og at HMS ivaretas i planlegging og
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byggefase vil også ha betydning for vurderingen. Dato for tilbudsåpning er satt til 09.11.2016
og vedståelsesfristen er tre måneder. Anbudsdokumentet i Doffin har ingen krav til
kvalifikasjoner. Det framgår av prosjektets Bok 1 at dokumentasjon på juridiske og økonomiske
forhold samt dokumentasjon av kompetanse hos fagansvarlige for gjennomføring av prosjektet
skal legges ved anbudet. Språkkrav og adressat for anbudet er oppgitt.
Tiltak 142000 og 143000 Vann og avløp Volhaugen
Kunngjøringen i Doffin opplyser at bygge- og anleggsarbeidet skal anskaffes gjennom åpen
anbudskonkurranse. Frist for å inngi anbud er satt til 28.10.2016 og vedståelsesfrist er 90
dager. Dokumentasjon viser at det stilles krav til? tilbyders organisatoriske og juridiske stilling,
økonomisk stilling og tekniske og faglige kapasitet. Det framgår blant annet at det skal
dokumenteres at tilbyder har nødvendig kompetanse innenfor innmåling og utstikking, veg og
grunnarbeid samt vannforsynings- og avløpsanlegg. Tildelingskriterier er angitt, og pris vil bli
vektet 70 % mens anbyders erfaring med tilsvarende arbeid vil bli vektet til 30 %. I tillegg vil
eventuelle negative erfaringer med anbyder på tidligere prosjekter for kommunen bli vektlagt.
Språkkrav og adressat for anbudet er oppgitt.
Tiltak 142001 Vann Ulvilla
Anskaffelsen er kunngjort på Doffin 05.09.2016 og har en vedståelsesfrist på 90 dager fra
28.09.2016. Åpen anbudskonkurranse er valgt som anskaffelsesprosedyre. Det er gitt en kort
beskrivelse av anskaffelsen, og type anskaffelse er definert som bygge- og anleggsarbeid. For
kvalitetskrav og tildelingskriterier er det henvist til konkurransegrunnlaget. Kvalitetskrav er stilt
både til tilbyders organisatoriske og juridiske stilling, økonomiske og finansiell soliditet og til
tilbyders tekniske og faglige kapasitet. Det er eksempelvis stilt krav om ADK-1-kompetanse for
rørleggere. Tildelingskriterier og vekting av disse er presentert. Pris skal vektes med er 70 %
og anbyders erfaring med tilsvarende arbeider skal vektes med 30 %. Språkkrav og adressat
for anbudet er oppgitt.
Tiltak 146002 Boligfelt Lysthaugen
Anskaffelsen er lagt ut i Doffin 04.03.2016 og tilbudsfrist er satt til 01.04.2016.
Vedståelsesfristen er 90 dager. Anskaffelsen er klassifisert som bygge- og anleggsarbeider
og det er valgt åpen anbudskonkurranse som anskaffelsesprosedyre. Entreprisen omfatter
nødvendig

infrastruktur

Konkurransegrunnlaget

for

etappe

presenterer

1

av

utvidelsen

kvalifikasjonskrav.

Det

av

Lysthaugen

stilles

krav

til

boligfelt.
tilbyders

organisatoriske og juridiske stilling, økonomi samt tekniske og faglige kapasitet. Pris (70 %)
og anbyders erfaring/kvalifikasjon med tilsvarende arbeider (30 %) er oppgitt som
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tildelingskriterier. Kvalifikasjonskriteriet er ytterligere operasjonalisert. Språkkrav og adressat
for anbudet er oppgitt.
Tiltak 144004 og 144005 Sandstivegen og Moholtvegen (del av asfalteringsprogram)
Anskaffelsen Asfaltarbeider Verdal kommune er kunngjort i Doffin 19.05.2017. Anskaffelsen
er definert som bygge- og anleggsarbeider og kort beskrevet som asfaltering av kommunale
veger 2017. Det er videre presisert at asfaltering av kommunale veger omfatter reasfaltering,
nyasfaltering og hull-lapping. Valgt anskaffelsesprosedyre er åpen anbudskonkurranse. I
konkurransegrunnlaget stiller Verdal kommune krav om at entreprenører som inngir tilbud har
nødvendig faglig, teknisk og økonomisk grunnlag for å oppfylle kontrakten, og krever videre
erfaring fra tilsvarende. Frist for å inngi tilbud er satt til 06.06.2017 og vedståelsesfrist er satt
til 60 dager. Tildeling av kontrakt skal skje på bakgrunn av laveste pris. Språkkrav og adressat
for anbudet er oppgitt.
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VEDLEGG 4 – HØRINGSSVAR
Revisor mottok 03.09.2018 følgende høringssvar fra Verdal kommune:

«Både jeg, Oddvar og Trond har lest igjennom rapporten.
Vi er ikke uenige i at anskaffelser mellom kr. 20.000 – 100000 kanskje ikke følger Verdal kommunes
innkjøpsreglement. Etter vår oppfatning bør kommunens innkjøpsreglement revideres slik at disse
harmonerer med nasjonalt anskaffelsesreglement.
De konklusjoner som videre er beskrevet har vi ikke større anmerkninger til.

Mvh
Bård Kotheim
Verdal kommune
Virksomhetsleder teknisk drift
91893781/74048527»
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VEDLEGG 5 – FORDELING INNKJØP PR LEVERANDØR
Reskontro Reskontro
Nr
Navn
200472 Grande Entreprenør As
201065 Byggmesteran Verdal As
206583 Brødrene Brøndbo As
205349 Frøseth As
200515 Aircomfort Trøndelag As
205063 Norconsult
201571 Hoist Energy Bakco As
205271 Elman As
200433 Kvernmo As
203525 Midt-Norsk Betong Verdal As
200135 Trønderrør As
200122 Røstad Entreprenør As
200023 Enes Og Olsen Malerforretning As
202017 Brødrene Dahl
200007 Gipling As
200161 Abb As
201543 Relacom As
206878 Frosta Entreprenør As
202447 Farbu & Gausen As
201607 Trio Bygg As
206678 Holland Boring As
200123 Elnes Annar
201085 Caverion Norge As (Tidl Yit As)
205535 Steen Betongpumping As
204757 Kulstad Maskin As
200157 E Olsen Transport As
200117 Heidenreich As
202419 Malermestran As
201130 Skrove Transport As
205737 Vk Entreprenør As
200138 Tess Trondheim As
200527 Grøtan Glass Og Aluminium As
200508 Wurth Norge As
206596 Hovin Bygg & Agentur As
201787 Sørheim Maskin As
201365 Austad Maskinstasjon As
200327 Stein Arild Risan As
206773 Tess Nord As
202422 Mk Betongbygg As
201961 Mur Og Puss As
206772 Persøy Lift & Maskinutleie As
200015 Maskinentreprenør Anton Letnes As
200250 Sveberg Rør As
203875 Røra Mek Verksted As
200667 Hanssen Mek. Verksted As
206811 Trøndelag Entreprenør As
201046 E.A.Smith As
205952 Fuglesangdahl As

Org.nr
912051625
986798676
992850612
953323141
933155293
962392687
974676923
897400952
983049052
959478120
912879615
963199724
824366772
945757280
979491050
982085160
987210001
995683334
980396762
987620552
999324010
970234365
959069743
977189101
996521796
983984630
947579754
985435952
980000249
998894751
922995745
946212504
831018682
972420247
938529256
969026244
916039018
980386996
988436305
936699324
988210706
919605960
919853409
994251848
933241734
996829286
816051142
991836330

2016 Per. 1-13
Omsetning
Antall Gj.snitt pr faktura
kr 78 887 555,00
15 kr
5 259 170,33
kr 15 185 813,00
32 kr
474 556,66
kr 5 133 511,00
6 kr
855 585,17
kr 4 216 672,00
42 kr
100 396,95
kr 4 089 486,00
90 kr
45 438,73
kr 3 080 107,00
114 kr
27 018,48
kr 2 512 101,00
18 kr
139 561,17
kr 2 071 596,00
43 kr
48 176,65
kr 1 980 208,00
9 kr
220 023,11
kr 1 570 166,00
103 kr
15 244,33
kr 1 483 265,00
44 kr
33 710,57
kr 1 435 212,00
16 kr
89 700,75
kr 1 288 387,00
95 kr
13 561,97
kr 1 062 574,00
347 kr
3 062,17
kr
863 331,00
331 kr
2 608,25
kr
830 556,00
20 kr
41 527,80
kr
710 996,00
13 kr
54 692,00
kr
647 489,00
2 kr
323 744,50
kr
633 574,00
5 kr
126 714,80
kr
623 651,00
11 kr
56 695,55
kr
563 053,00
2 kr
281 526,50
kr
558 250,00
7 kr
79 750,00
kr
528 654,00
58 kr
9 114,72
kr
518 313,00
96 kr
5 399,09
kr
508 068,00
8 kr
63 508,50
kr
458 731,00
22 kr
20 851,41
kr
429 983,00
67 kr
6 417,66
kr
389 412,00
8 kr
48 676,50
kr
333 101,00
5 kr
66 620,20
kr
269 799,00
20 kr
13 489,95
kr
184 413,00
106 kr
1 739,75
kr
168 132,00
29 kr
5 797,66
kr
156 361,00
95 kr
1 645,91
kr
148 440,00
3 kr
49 480,00
kr
141 506,00
2 kr
70 753,00
kr
123 215,00
2 kr
61 607,50
kr
118 270,00
8 kr
14 783,75
kr
103 467,00
60 kr
1 724,45
kr
93 210,00
3 kr
31 070,00
kr
92 637,00
6 kr
15 439,50
kr
54 450,00
5 kr
10 890,00
kr
51 855,00
2 kr
25 927,50
kr
51 577,00
9 kr
5 730,78
kr
48 199,00
5 kr
9 639,80
kr
36 828,00
2 kr
18 414,00
kr
29 500,00
1 kr
29 500,00
kr
29 424,00
16 kr
1 839,00
kr
0
#DIV/0!

Reskontro Reskontro
Nr
Navn
200015 Maskinentreprenør Anton Letnes As
200122 Røstad Entreprenør As
200472 Grande Entreprenør As
206878 Frosta Entreprenør As
205063 Norconsult
200515 Aircomfort Trøndelag As
205952 Fuglesangdahl As
201065 Byggmesteran Verdal As
205349 Frøseth As
202447 Farbu & Gausen As
203525 Midt-Norsk Betong Verdal As
200135 Trønderrør As
205271 Elman As
200527 Grøtan Glass Og Aluminium As
200007 Gipling As
200327 Stein Arild Risan As
200161 Abb As
200117 Heidenreich As
204757 Kulstad Maskin As
202017 Brødrene Dahl
206583 Brødrene Brøndbo As
201571 Hoist Energy Bakco As
201085 Caverion Norge As (Tidl Yit As)
200250 Sveberg Rør As
201130 Skrove Transport As
205535 Steen Betongpumping As
200023 Enes Og Olsen Malerforretning As
201961 Mur Og Puss As
206773 Tess Nord As
200123 Elnes Annar
200508 Wurth Norge As
201607 Trio Bygg As
201365 Austad Maskinstasjon As
200157 E Olsen Transport As
201543 Relacom As
205737 Vk Entreprenør As
202422 Mk Betongbygg As
206772 Persøy Lift & Maskinutleie As
203875 Røra Mek Verksted As
206740 Hesselberg Maskin As
201046 E.A.Smith As
200667 Hanssen Mek. Verksted As
201787 Sørheim Maskin As
206811 Trøndelag Entreprenør As
204331 Wulff Supplies
206678 Holland Boring As
200138 Tess Trondheim As
206596 Hovin Bygg & Agentur As

Org.nr
919605960
963199724
912051625
995683334
962392687
933155293
991836330
986798676
953323141
980396762
959478120
912879615
897400952
946212504
979491050
916039018
982085160
947579754
996521796
945757280
992850612
974676923
959069743
919853409
980000249
977189101
824366772
936699324
980386996
970234365
831018682
987620552
969026244
983984630
987210001
998894751
988436305
988210706
994251848
912194590
816051142
933241734
938529256
996829286
993447773
999324010
922995745
972420247

2017 Per. 1-13
Omsetning
Antall Gj.snitt pr faktura
kr 21 371 602,00
24 kr 890 483,42
kr 14 971 761,00
34 kr 440 345,91
kr 7 878 639,00
12 kr 656 553,25
kr 7 185 606,00
26 kr 276 369,46
kr 4 787 842,00
156 kr
30 691,29
kr 4 627 847,00
93 kr
49 761,80
kr 3 774 581,00
11 kr 343 143,73
kr 3 522 609,00
17 kr 207 212,29
kr 2 060 910,00
26 kr
79 265,77
kr 1 976 094,00
4 kr 494 023,50
kr 1 411 370,00
125 kr
11 290,96
kr
770 876,00
52 kr
14 824,54
kr
754 854,00
56 kr
13 479,54
kr
678 679,00
64 kr
10 604,36
kr
603 054,00
407 kr
1 481,71
kr
584 047,00
23 kr
25 393,35
kr
520 714,00
19 kr
27 406,00
kr
493 903,00
75 kr
6 585,37
kr
432 183,00
6 kr
72 030,50
kr
414 261,00
218 kr
1 900,28
kr
404 094,00
2 kr 202 047,00
kr
391 241,00
6 kr
65 206,83
kr
383 312,00
70 kr
5 475,89
kr
319 041,00
22 kr
14 501,86
kr
312 251,00
7 kr
44 607,29
kr
304 324,00
76 kr
4 004,26
kr
302 102,00
104 kr
2 904,83
kr
294 155,00
6 kr
49 025,83
kr
285 834,00
171 kr
1 671,54
kr
271 950,00
4 kr
67 987,50
kr
265 173,00
119 kr
2 228,34
kr
253 350,00
2 kr 126 675,00
kr
210 700,00
2 kr 105 350,00
kr
151 275,00
13 kr
11 636,54
kr
104 307,00
8 kr
13 038,38
kr
98 151,00
12 kr
8 179,25
kr
79 478,00
6 kr
13 246,33
kr
78 530,00
9 kr
8 725,56
kr
77 850,00
8 kr
9 731,25
kr
53 829,00
9 kr
5 981,00
kr
40 565,00
9 kr
4 507,22
kr
40 522,00
2 kr
20 261,00
kr
4 548,00
1 kr
4 548,00
kr
0
#DIV/0!
kr
0
#DIV/0!
kr
0
#DIV/0!
kr
0
#DIV/0!
kr
0
#DIV/0!

Reskontro Reskontro
Nr
Navn
200433 Kvernmo As
200015 Maskinentreprenør Anton Letnes As
205063 Norconsult
200122 Røstad Entreprenør As
200117 Heidenreich As
202447 Farbu & Gausen As
200515 Aircomfort Trøndelag As
205349 Frøseth As
205952 Fuglesangdahl As
201065 Byggmesteran Verdal As
204757 Kulstad Maskin As
200007 Gipling As
201130 Skrove Transport As
205271 Elman As
202017 Brødrene Dahl
200161 Abb As
201085 Caverion Norge As (Tidl Yit As)
200527 Grøtan Glass Og Aluminium As
205535 Steen Betongpumping As
201607 Trio Bygg As
200023 Enes Og Olsen Malerforretning As
206773 Tess Nord As
200250 Sveberg Rør As
206811 Trøndelag Entreprenør As
200135 Trønderrør As
200123 Elnes Annar
200508 Wurth Norge As
200327 Stein Arild Risan As
201571 Hoist Energy Bakco As
206772 Persøy Lift & Maskinutleie As
206740 Hesselberg Maskin As
205737 Vk Entreprenør As
201046 E.A.Smith As
200667 Hanssen Mek. Verksted As
200472 Grande Entreprenør As
206878 Frosta Entreprenør As
206583 Brødrene Brøndbo As
201961 Mur Og Puss As
201365 Austad Maskinstasjon As
200157 E Olsen Transport As
202422 Mk Betongbygg As
203875 Røra Mek Verksted As
201787 Sørheim Maskin As
206678 Holland Boring As
200138 Tess Trondheim As
206596 Hovin Bygg & Agentur As

Org.nr
983049052
919605960
962392687
963199724
947579754
980396762
933155293
953323141
991836330
986798676
996521796
979491050
980000249
897400952
945757280
982085160
959069743
946212504
977189101
987620552
824366772
980386996
919853409
996829286
912879615
970234365
831018682
916039018
974676923
988210706
912194590
998894751
816051142
933241734
912051625
995683334
992850612
936699324
969026244
983984630
988436305
994251848
938529256
999324010
922995745
972420247

2018 Per. 1-13
Omsetning
Antall Gj.snitt pr faktura
kr 12 666 116,00
7 kr 1 809 445,14
kr 9 000 768,00
9 kr 1 000 085,33
kr 3 051 531,00
79 kr
38 626,97
kr 2 193 650,00
18 kr
121 869,44
kr 1 351 272,00
68 kr
19 871,65
kr 1 232 903,00
4 kr
308 225,75
kr 1 099 440,00
27 kr
40 720,00
kr
994 476,00
7 kr
142 068,00
kr
975 128,00
2 kr
487 564,00
kr
393 782,00
5 kr
78 756,40
kr
387 887,00
3 kr
129 295,67
kr
324 435,00
193 kr
1 681,01
kr
310 065,00
2 kr
155 032,50
kr
290 962,00
35 kr
8 313,20
kr
290 081,00
98 kr
2 960,01
kr
289 557,00
7 kr
41 365,29
kr
182 543,00
16 kr
11 408,94
kr
161 248,00
22 kr
7 329,45
kr
135 002,00
37 kr
3 648,70
kr
115 000,00
1 kr
115 000,00
kr
99 030,00
49 kr
2 021,02
kr
90 348,00
19 kr
4 755,16
kr
84 885,00
14 kr
6 063,21
kr
83 246,00
2 kr
41 623,00
kr
79 363,00
7 kr
11 337,57
kr
78 750,00
1 kr
78 750,00
kr
75 558,00
54 kr
1 399,22
kr
73 547,00
7 kr
10 506,71
kr
71 202,00
3 kr
23 734,00
kr
26 634,00
6 kr
4 439,00
kr
19 642,00
2 kr
9 821,00
kr
18 050,00
3 kr
6 016,67
kr
6 756,00
5 kr
1 351,20
kr
3 178,00
3 kr
1 059,33
kr
0
#DIV/0!
kr
0
#DIV/0!
kr
0
#DIV/0!
kr
0
#DIV/0!
kr
0
#DIV/0!
kr
0
#DIV/0!
kr
0
#DIV/0!
kr
0
#DIV/0!
kr
0
#DIV/0!
kr
0
#DIV/0!
kr
0
#DIV/0!
kr
0
#DIV/0!

Postadresse: Postboks 2565, 7735 STEINKJER
Hovedkontor: Fylkets Hus, Steinkjer
Tlf. 907 30 300 - www.revisjonmidtnorge.no

Verdal kommune
Rådmannen

KONSEK TRØNDELAG IKS
Seilmakergata 2
7725 STEINKJER

Deres ref:

Vår ref: LIER 2018/6794

Dato: 31.10.2018

Melding om vedtak: Forvaltningsrevisjon teknisk drift, offentlige
anskaffelser mv
Kommunestyret behandlet nevnte sak i møte 29. oktober 2018 om vedtok følgende:

1. Kommunestyret ber rådmannen sørge for at kommunale retningslinjer og veileder
for offentlige anskaffelser legges til grunn og etterleves for anskaffelser, spesielt
for anskaffelser under nasjonal terskelverdi.
2. Kommunestyret ber rådmann påse at dokumentasjonsplikten i forbindelse med
anskaffelser overholdes.
3. Kommunestyret ber rådmannen sørge for at rutiner i forbindelse med anskaffelser
etterleves, og om nødvendig, endre gjeldende rutiner og/eller utarbeide nye
rutiner, for å sørge at etterlevelsen oppfyller kommunens eget regelverk.
4. Kommunestyret ber rådmannen merke seg rapportens øvrige merknader og funn.
5. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget tilbakemelding om oppfølging
av rapporten i kontrollutvalgets møte i februar 2019.
6. Kommunestyret tar for øvrig rapporten til orientering.
Samlet saksframstilling legges ved til orientering.
Dette til underretning.
Med hilsen
Line Therese Ertsås
Formannskapssekretær
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.
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7650 Verdal
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VERDAL
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Line Therese Ertsås
line.ertsaas@verdal.kommune.no
Tlf. 74048257
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Verdal kommune

Samlet saksframstilling
Forvaltningsrevisjon teknisk drift, offentlige anskaffelser mv
Saksbehandler: Jostein Grimstad
E-post:
jostein.grimstad@verdal.kommune.no
Tlf.:
74 04 82 59

Arkivref:
2018/6794 - /217

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg

Møtedato
29.10.2018

Kommunestyre

Saksnr.
83/18

Saksprotokoll i Kommunestyre - 29.10.2018

BEHANDLING:

Revisjon Midt-Norge v/Unni Romstad orienterte om saken og var til stede under behandling
av saken.
Ved votering ble kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

1. Kommunestyret ber rådmannen sørge for at kommunale retningslinjer og veileder
for offentlige anskaffelser legges til grunn og etterleves for anskaffelser, spesielt
for anskaffelser under nasjonal terskelverdi.
2. Kommunestyret ber rådmann påse at dokumentasjonsplikten i forbindelse med
anskaffelser overholdes.
3. Kommunestyret ber rådmannen sørge for at rutiner i forbindelse med anskaffelser
etterleves, og om nødvendig, endre gjeldende rutiner og/eller utarbeide nye
rutiner, for å sørge at etterlevelsen oppfyller kommunens eget regelverk.
4. Kommunestyret ber rådmannen merke seg rapportens øvrige merknader og funn.
5. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget tilbakemelding om oppfølging
av rapporten i kontrollutvalgets møte i februar 2019.
6. Kommunestyret tar for øvrig rapporten til orientering.

Kontrollutvalgets innstilling:

1. Kommunestyret ber rådmannen sørge for at kommunale retningslinjer og veileder
for offentlige anskaffelser legges til grunn og etterleves for anskaffelser, spesielt
for anskaffelser under nasjonal terskelverdi.
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2. Kommunestyret ber rådmann påse at dokumentasjonsplikten i forbindelse med
anskaffelser overholdes.
3. Kommunestyret ber rådmannen sørge for at rutiner i forbindelse med anskaffelser
etterleves, og om nødvendig, endre gjeldende rutiner og/eller utarbeide nye
rutiner, for å sørge at etterlevelsen oppfyller kommunens eget regelverk.
4. Kommunestyret ber rådmannen merke seg rapportens øvrige merknader og funn.
5. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget tilbakemelding om oppfølging
av rapporten i kontrollutvalgets møte i februar 2019.
6. Kommunestyret tar for øvrig rapporten til orientering.

Vedlegg:
Rapport forvaltningsrevisjon teknisk drift, offentlige anskaffelser mv.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Behandling i kontrollutvalget 21.09.18:
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonen til orientering og oversender den til
kommunestyret for politisk behandling med følgende innstilling:
1. Kommunestyret ber rådmann sørge for at lov og forskrift etterleves for anskaffelser,
spesielt for anskaffelser under nasjonal terskelverdi.
2. Kommunestyret ber rådmann sørge for at kommunens eget regelverk for anskaffelser til
enhver tid samsvarer med gjeldende lov og forskrift.
3. Kommunestyret ber rådmannen sørge for at rutiner i forbindelse med anskaffelser
etterleves, og om nødvendig, endre gjeldende rutiner og/eller utarbeide nye rutiner, for å
sørge at etterlevelsen oppfyller lov og forskrift.
4. Kommunestyret ber rådmann påse at dokumentasjonsplikten i forbindelse med
anskaffelser overholdes.
5. Kommunestyret ber rådmannen merke seg rapportens øvrige merknader og funn.
6. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget tilbakemelding om oppfølging av
rapporten innen utgangen av 2019.
7. Kommunestyret tar for øvrig rapporten til orientering.
Vedlegg
Verdal kommune rapport.pdf
Fagansvarligforvaltningsrevisjon Unni Romstad presenterte forvaltningsrevisjonen og
besvarte spørsmål fra utvalget.
Kontrollutvalgets medlem, Jostein Grande, ba om følgende protokolltilførsel (uthevet skrift):
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Med tanke på kjørebøker for private kjøretøy og for bruk av kommunale kjøretøy viser
revisjonsrapporten at Verdal kommune har et godt system og at reglementet er korrekt.
Ifølge revisor har dog revisjonen ingen mulighet til å etterprøve at de faktiske forhold er i
overenstemmelse med det som anvist og attestert etter reglemente.
Omforent forslag
Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonen til orientering og oversender den til
kommunestyret for politisk behandling med følgende innstilling:
1. Kommunestyret ber rådmannen sørge for at kommunale retningslinjer og veileder for
offentlige anskaffelser legges til grunn og etterleves for anskaffelser, spesielt for
anskaffelser under nasjonal terskelverdi.
2. Kommunestyret ber rådmann påse at dokumentasjonsplikten i forbindelse med
anskaffelser overholdes.
3. Kommunestyret ber rådmannen sørge for at rutiner i forbindelse med anskaffelser
etterleves, og om nødvendig, endre gjeldende rutiner og/eller utarbeide nye rutiner, for å
sørge at etterlevelsen oppfyller kommunens eget regelverk.
4. Kommunestyret ber rådmannen merke seg rapportens øvrige merknader og funn.
5. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget tilbakemelding om oppfølging av
rapporten i kontrollutvalgets møte i februar 2019.
6. Kommunestyret tar for øvrig rapporten til orientering.
Vedtak:
Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonen til orientering og oversender den til
kommunestyret for politisk behandling med følgende innstilling:
1. Kommunestyret ber rådmannen sørge for at kommunale retningslinjer og veileder for
offentlige anskaffelser legges til grunn og etterleves for anskaffelser, spesielt for
anskaffelser under nasjonal terskelverdi.
2. Kommunestyret ber rådmann påse at dokumentasjonsplikten i forbindelse med
anskaffelser overholdes.
3. Kommunestyret ber rådmannen sørge for at rutiner i forbindelse med anskaffelser
etterleves, og om nødvendig, endre gjeldende rutiner og/eller utarbeide nye rutiner, for å
sørge at etterlevelsen oppfyller kommunens eget regelverk.
4. Kommunestyret ber rådmannen merke seg rapportens øvrige merknader og funn.
5. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget tilbakemelding om oppfølging av
rapporten i kontrollutvalgets møte i februar 2019.
6. Kommunestyret tar for øvrig rapporten til orientering.
Saksutredning
I møte 21.11.2016 i sak 25/16 bestilte kontrollutvalget en forvaltningsrevisjon av offentlige
anskaffelser mv. Prosjektplan ble lagt fram i kontrollutvalgets møte 17.2.2017 i sak 6/7.
Utvalget godkjente prosjektplanen.
Forvaltningsrevisjonen tar sikte på å se nærmere på dokumentasjon og arkivering av avtaler,
innkjøp og innkjøpsprosesser, tildelingskriterier og tildeling, hvordan det arbeides for å
utvikle leverandører, omfang av direkte anskaffelser og innkjøp uten avtaler, organisering og
bestemte interne rutiner.
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Revisors undersøkelse viser at Verdal kommunes praksis vedrørende anskaffelser mellom kr
20.000 og kr 100.000 ikke er i tråd med eget regelverk. Revisors gjennomgang viser at
kravet om å innhente tilbud fra tre eller flere leverandører (eller et tilstrekkelig antall
leverandører) ikke etterleves i vesentlig grad. Praksis viser at to tilbydere kontaktes.
Anskaffelsesprotokoll, skriftlig dokumentasjon hvis færre enn tre leverandører kontaktes og
skriftlig begrunnelse for valg av leverandør benyttes i svært liten grad.
For anskaffelser mellom kr 100.000 og kr 500.000 etterleves vedtatte rutiner i større grad,
men ikke fullt ut.
Revisor peker på at kravet om anskaffelsesprotokoll ikke har vært fullt ut kjent i
organisasjonen. Det er rådmannens ansvar at kommunens rutiner er oppdaterte og
implementerte (kjent og etterlevd) i organisasjonen.
Videre påpeker revisor at dokumentasjonsplikten er ivaretatt i prosjekter over nasjonal
terskelverdi, mens det er svakheter knyttet til dokumentasjonsplikten for prosjekter under
nasjonal verdi.
For større anskaffelser skrives det møtereferater fra prosjektmøter, byggemøter og fra alle
møter der det fattes beslutninger om anskaffelsen. Vurdering og innstilling av tilbyder i
prosjekter over nasjonal terskelverdi er ifølge revisor godt dokumentert. Revisor har likefult
avdekket noen mangler ved arkivering av korrespondanse også for disse anskaffelsene.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet slutter seg til revisors vurderinger i rapporten. Sekretariatet mener rapporten
svarer til kontrollutvalgets opprinnelige bestilling og har derfor ingen merknader.
Utover revisors anbefalinger har revisor påpekt at kommunens veileder ikke er i oppdatert i
samsvar med lov og forskrift.
Utvalget må på selvstendig grunnlag vurdere rapporten og om denne rapporten svarer til
bestillingen. Videre må utvalget på selvstendig grunnlag vurdere forslag til innstilling.
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Orientering fra rådmannen - Oppfølging av sak KU 46/18.
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
18.01.2019

Saknr
03/19

Saksbehandler Torbjørn Brandt
Arkivkode
FE - 047, TI - &02
Arkivsaknr
18/482 - 3
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.
Kontrollutvalget ber rådmannen orientere utvalget når avtale foreligger eller om status i
saken i løpet av første halvår 2019.
Vedlegg
Orientering fra rådmannen - oppfølging av sak 46/18
Henvendelse om ekspropriasjon av tomt.
Gjelder eiendom gnr.220 bnr. 9 i Verdal
2006-0123 Eiendom Inndalen Heidi Selnes (003)
2007-1104Notat om muligerstatningssum (003)
2018 0820 Korrespondanse mellom meg og rådmannen
2018- 0821 Frank V Ingvaldsen Tidligere styreleder i Verdal Motorsenter
2018-1119 Mail fra ordfører (003)
Saksutredning
Kontrollutvalget merker seg rådmannens orientering hva gjelder ekspropriasjon og at det i
denne saken ikke har vært gjennomført en ekspropriasjon. Videre merker
kontrollutvalgssekretariatet seg rådmannens redegjørelse om rådighetsbegrensninger og
ekspropriasjon.
1. Rett til å kreve innløsning mv.
Sekretariatet vil bemerke at ekspropriasjon ble nevnt i sak 46/18 som en følge av at tomten
var foreslått innløst (kjøpt) og at avtale etter 12 år ikke var kommet i stand. Det ble derfor
teoretisert om at kommunen hadde mulighet til å erverve tomten selv om en alminnelig
kjøp/salgsavtale ikke var kommet i stand, det vises til kommentar 1 og 2 i saksfremlegget i
sak 46/18.
Sekretariatet vil i forlengelsen av dette bemerke følgende:
·

Medfører en reguleringsplan at kommunen, eller annet rettssubjekt med samtykke
av kommunen, etter § 16 - 2 har rett til å ekspropriere en ubebygd eiendom i dens
helhet, kan grunneieren eller festeren kreve at ekspropriasjon straks blir foretatt når
vedtaket gjelder grunn som i planen er angitt til offentlige trafikkområder, offentlige
friområder, fellesområder, fornyelsesområder samt til statens, fylkets og
kommunens bygninger og grav- og urnelunder, jf. pbl. § 15 - 2.

Sekretariatet mener det er viktig å merke seg at det ikke er forutsetning at kommunen faktisk
vedtar eller gjennomfører ekspropriasjon etter denne bestemmelsen. Det avgjørende er at
kommunen har rett til å ekspropriere etter reguleringsplan. At kommunen ikke benytter seg
av retten, avskjærer ikke hjemmelshaver rett til å kreve tomten innløst innen 3 år dersom de
øvrige vilkår, etter denne bestemmelsen, er oppfylt.
2. Forslag om erstatning i sak 2/06 og forholdet til pbl. § 15 - 3.
Sekretariatet har videre blitt gjort oppmerksom på at det i kommunestyrets behandling av sak
2/06 ble fremmet forslag om erstatning til naboer som berøres betydelig av støy. Dette
forslaget ble nedstemt.

Sekretariatet vil i forbindelse med dette bemerke følgende:
·

·

Medfører en reguleringsplan ved bestemmelser om byggegrense innenfor veglinjen
eller av andre særlige grunner at en eiendom blir ødelagt som byggetomt, og den
heller ikke kan nyttes på annen regningssvarende måte, skal kommunen betale
erstatning etter skjønn med mindre den erverver eiendommen i medhold av § 16 - 9
(utvidelse av ekspropriasjon). Det samme gjelder hvis reguleringsplan medfører at
eiendom som bare kan nyttes til landbruksformål ikke lenger kan drives
regningssvarende, jf. pbl. § 15 - 3 første ledd.
Krav om erstatning må være satt fram senest tre år etter at vedtak er gjort kjent, jf.
pbl. § 15 - 3 andre ledd.

Sekretariatet er derfor i tvil om rekkevidden av forslaget, uavhengig om det ble vedtatt eller
nedstemt. Når det gjelder selve forslaget kan det ha vært overflødig å fremme dette, da det
etter all sannsynlighet foreligger rett til erstatning som følge av pbl. § 15-3. For det andre, når
forslaget først ble nedstemt, betydde ikke dette at pbl. § 15-3 første ledd, ikke kunne
påberopes av hjemmelshaverne. For det tredje er saken foreldet og vil ikke få noen
konsekvenser i dag, men det kan være verdt å merke seg plan og bygningslovens
bestemmelser ved senere utarbeidelser og behandlinger av reguleringsplaner.
Videre kan sekretariatet ikke se at berørte parter (hjemmelshavere) mistet sine rettigheter, til
å kreve tomten innløst, etter pbl. § 15 - 2, jf. pbl § 15 - 1 selv om forslaget ble nedstemt og
uavhengig av om erstatning etter pbl. § 15 - 3 hadde blitt utbetalt.
I denne konkrete saken har det vært dialog mellom hjemmelshavere, kommunen og
motorsportsenteret. Det har blitt oversendt avtaleutkast mv. over lang tid for å få i stand en
avtale. Disse forhold underbygger at hverken kommunen eller hjemmelshaverne tolket det
faktum at forslaget ble nedstemt, som om at kommunen og hjemmelshaverne, ikke skulle
kunne avtale en overdragelse av tomten, i tråd med rådmannens anbefalinger.
3. Partsbegrepet i forbindelse med reguleringsplaner
Registrerte grunneiere og festere og så vidt mulig andre rettighetshavere i planområdet samt
naboer, skal når de blir direkte berørt, på hensiktsmessig måte underrettes om forslag til
reguleringsplan med opplysning om hvor det er tilgjengelig, jf. pbl § 12 - 10 andre ledd.
Når planen er vedtatt, skal registrerte grunneiere og festere i planområdet, og så vidt mulig
andre rettighetshavere i planområdet og naboer til planområdet, når de blir direkte berørt
underrettes særskilt ved brev. Underretningen skal inneholde opplysninger om
klageadgangen og frist for klage, jf. pbl § 12 - 12 fjerde ledd.
Rådmannen gjengir korrekt gjeldende rett om at personer som ikke regnes som parter, har
bare krav på veiledning så langt de spør konkret om det, jf. fvl. §11 andre ledd med
lovkommentarer.
Spørsmålet for sekretariatet er om det i utgangspunktet var riktig av kommunen å definere
hjemmelshaverne som ikke-part i denne forbindelse.
Reguleringsplanen er å anse som et vedtak, jf. fvl. § 2 bokst a. Person som et vedtak retter
seg mot eller som saken ellers direkte gjelder, må anses som part, jf. fvl. § 2 bokst e.
Kommunestyrets vedtak om endelig reguleringsplan kan påklages, jf. pbl. § 1 - 9, jf. pbl. § 12
- 12.
Etter det sekretariatet forstår ble hjemmelshaverne i denne saken, gitt anledning til å uttale
seg, underrettet om reguleringsplanen mv. Det ble heller ikke fremsatt klage over
reguleringsplanen til fylkesmannen. Kommunens korrespondanse, underretning mv. viser at
hjemmelshaverne ble betraktet som parter for denne delen av saken. Det er kun i forbindelse
med innløsning av tomten, at sekretariatet stiller spørsmål om kommunen ga tilstrekkelig
veiledning om partenes rettigheter etter plan og bygningsloven tredje del, kap. 15.
Sekretariatet mener prinsipielt at forståelsen av partsbegrepet i rådmannens orientering til

sak 46/18, ikke er i tråd med gjeldene rett. Det er sekretariatets vurdering at det likevel ikke
må legges avgjørende vekt på dette i denne sak. Årsaken er at kommunen og
hjemmelshaverne hadde innledet dialog og det ble drøftet ulike løsninger på avtale og
hjemmelshaverne hadde gode forutsetning i denne forbindelse til å sette seg inn i gjeldende
lovverk mv.
Det avgjørende må derfor, etter sekretariatets mening, være at det i rådmannens
redegjørelse vises til at Verdal kommune har oversendt et tilbud om å kjøpe tomten, jf.
orientering fra rådmannen – oppfølging av sak 46/18 siste avsnitt.
Kontrollutvalgssekretariatets vurdering – oppsummering
Sekretariatet mener rådmannens orientering om kontrollutvalgets vedtak punkt 1 er besvart.
Sekretariatet anser at punkt 2 faller bort da det ikke faktisk forelå en ekspropriasjon,
rådmannens redegjørelse legges da til grunn.
Sekretariatets vurdering er at partsbegrepet i reguleringsplaner ikke er forstått fullt ut, og det
kan stilles spørsmål om kommunens forståelse på dette punktet. Sekretariatet viser likevel til
det som står skrevet i saksfremlegget deloverskrift 3, nest siste avsnitt.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Utvalget oppfordres til å vurdere om utvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering. Det
avgjørende i saken er at de forutsetningene som lå til grunn for kommunestyrets vedtak blir
gjennomført. Det kan derfor være hensiktsmessig å følge opp saken frem til bindende avtale
mellom kommune og hjemmelshavere blir inngått. Utvalget bør om så skjer anse saken som
avsluttet.

Verdal kommune
Rådmannen

KONSEK TRØNDELAG IKS
Seilmakergata 2
7725 STEINKJER

Deres ref:

Vår ref: TRSE 2018/10307

Dato: 02.01.2019

Ekspropriasjon - redegjørelse til Kontrollutvalget vedrørende sak 46/18.
Kontrollutvalget gjorde i sak 46/18 slikt vedtak:
Kontrollutvalget ber rådmannen orientere utvalget om hvordan kommunen behandler og
gjennomfører ekspropriasjon av tomter.
Kontrollutvalget ber rådmannen orientere utvalget om bestemmelser og plikter er etterlevd i
forelagt sak. Videre ber kontrollutvalget rådmannen vurdere om 10 års fristen er passert, jf.
pbl. § 16 – 2, og om så er tilfelle, hvilke konsekvenser dette kan få.
Kontrollutvalget ber rådmannen redegjøre for kommunens veiledningsplikt. Videre bes
rådmannen vurdere om denne er overholdt i denne sak.
Rådmannen vil svare opp denne forespørselen gjennom den redegjørelsen som følger
nedenfor.
Bakgrunnen for eiendomsretten er at hensynet til den enkelte borger taler for at han burde
kunne utnytte sin eiendom som han ønsker. Dette hensynet kan imidlertid kollidere med
felles samfunnsinteresser. I det moderne samfunn er det et behov for reguleringer.
Myndighetene griper derfor inn i den private eiendomsretten og innskrenker eller opphever
eierrådigheten. Eksempler på slike tiltak er rådighetsreguleringer og ekspropriasjon som
innebærer en modifikasjon i hovedregelen om eksklusiv eiendomsrett. Også arealplanlegging
etter plan- og bygningsloven begrenser eierrådigheten ved at eieren bare kan disponere over
grunnen i samsvar med formålet i vedkommende plan. Dermed kan man si at eiendomsretten
er negativt avgrenset; eieren har den rådighet som ikke er særskilt unntatt (restretten).
Med ekspropriasjon menes tvangserverv av eiendomsrett, jf. vederlagsloven § 2 a. At det
ved ekspropriasjon finner sted et tvangserverv, innebærer at tilegnelsen kan gjennomføres
uavhengig av eierens ønske.
Vår grunnleggende bestemmelse om ekspropriasjon er Grunnloven § 105, som imidlertid
bare angir at det skal ytes «fuld Erstatning» dersom statens tarv krever at noen må avstå sin
eiendom til offentlig bruk. Bestemmelsen bygger altså på en forutsetning om at
ekspropriasjon kan finne sted, men sier ikke noe om vilkårene for å kunne ekspropriere eller
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om fremgangsmåten. Samtidig følger det av legalitetsprinsippet at ethvert
ekspropriasjonsinngrep må ha hjemmel i lov.
Ekspropriasjonsprosessen er egentlig treleddet. Alle ekspropriasjonssaker må innledes med
en forvaltningsmessig behandling, som fører frem til at vedkommende forvaltningsorgan
treffer et ekspropriasjonsvedtak. Deretter får vi en rettslig behandling, som først og fremst
dreier seg om å fastsette erstatningen for ekspropriasjonsinngrepet. Endelig har vi regler om
ekspropriantens tiltredelse av det eksproprierte.
Ekspropriasjon må ikke sammenblandes med rådighetsreguleringer
(rådighetsbegrensninger/rådighetsinnskrenkninger). Ved rådighetsregulering foreligger det
ingen avståelse, men det foretas en regulering som legger bånd på eiendommen. Eieren
mister således deler av sin rådighet over eiendommen.
Avgjørende for om vi har med ekspropriasjon å gjøre, er altså om vi står overfor en avståelse
av eiendomsrett. Dette gjelder uansett om avståelsen er vesentlig eller ikke.
Verdal kommune har så vidt bekjent ikke gjennomført noen ekspropriasjon, i alle fall ikke på
2000-tallet, men det legges til grunn at behandling og gjennomføring av eventuell
ekspropriasjon av tomter vil skje i samsvar med gjeldende regelverk.
Angående 10 års frist i plan og bygningslovens § 16-2.
Pbl. § 16-2, første ledd, andre punktum sier:
«Kommunestyrets adgang til å foreta ekspropriasjon i medhold av reguleringsplan bortfaller
dersom ikke kommunestyrets vedtak om ekspropriasjon er gjort innen 10 år etter at planen
er kunngjort etter § 12-12 femte ledd.»
Bestemmelsen fastsetter frist for å treffe ekspropriasjonsvedtak, og sier ikke noe om når
skjønn må være begjært. Høyesteretts ankeutvalg avgjorde i Rt. 2011 s. 1424 at fristen i orl.
§ 16 på ett år for å begjære ekspropriasjonsskjønn også gjelder ved ekspropriasjon etter planog bygningsloven til gjennomføring av reguleringsplan. Avgjørelsen ble bl.a. begrunnet med
at hvis det ikke skulle gjelde noen frist for å begjære skjønn etter at vedtak om
ekspropriasjon var truffet, vil tiårsfristen ikke bli tilstrekkelig effektiv.
Veiledningsplikt.
Forvaltningens veiledningsplikt omhandles i forvaltningslovens paragraf 11. Denne
paragrafen fastsetter i utgangspunktet bare en passiv veiledningsplikt, det vil si at den først
inntrer når noen henvender seg til forvaltningsorganet og selv ber om veiledning.
Bestemmelsen pålegger altså ikke forvaltningen noen generell plikt til selv å gå ut med
informasjon eller å drive alminnelig rådgivningstjeneste.
I det aktuelle tilfellet kontrollutvalget har tatt til behandling har kommunen vurdert at eierne
av den aktuelle tomta ikke er part i sak, Reguleringsplan for motorsportsanlegg ved
Seterneset Inndalen, behandlet av kommunestyret i januar 2006 (PS 2/06). Det har heller
ikke vært noen forespørsel fra eierne av tomta om slik veiledning. Kommunen har derfor
vurdert det som at forvaltningslovens veiledningsplikt ikke har slått inn i den aktuelle saken.
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Det framgår videre av protokollen i PS 2/06 at framsatt tilleggsforslag om forholdsmessig
erstatning ved utilbørlig støyforhold ikke ble vedtatt. Det framgår ikke noe forslag om å
ekspropriere eiendom.
Det kan videre opplyses om at eierne av den aktuelle tomta som var foranledningen til
kontrollutvalgets behandling av denne saken er tilskrevet den 19. desember. I brevet tilbyr
kommunen å kjøpe tomta for samme pris som tomta i sin tid ble kjøpt for justert for
konsumprisindeksen for perioden 1991 og fram til dags dato.

Med hilsen
Jostein Grimstad
Rådmann

Dokumentet er elektronisk godkjent og derfor uten signatur.
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Henvendelse om ekspropriasjon av tomt.
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
13.11.2018

Saknr
46/18

Saksbehandler Torbjørn Brandt
Arkivkode
FE - 047, TI - &02
Arkivsaknr
18/482 - 1
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget ber rådmannen orientere utvalget om hvordan kommunen behandler og
gjennomfører ekspropriasjon av tomter.
Kontrollutvalget ber rådmannen orientere utvalget om bestemmelser og plikter er etterlevd i
forelagt sak. Videre ber kontrollutvalget rådmannen vurdere om 10 års fristen er passert jf.
pbl. § 16 – 2 og om så er tilfelle, hvilke konsekvenser dette kan få.
Vedlegg
Gjelder eiendom gnr.220 bnr. 9 i Verdal
2006-0123 Eiendom Inndalen Heidi Selnes (003)
2007-1104Notat om muligerstatningssum (003)
2018 0820 Korrespondanse mellom meg og rådmannen
2018- 0821 Frank V Ingvaldsen Tidligere styreleder i Verdal Motorsenter
2018-1119 Mail fra ordfører (003)
Behandling:
Kontrollutvalget ba sekretariatet redegjøre kort om saken.
Omforent tilleggsforslag
Kontrollutvalget ber rådmannen redegjøre for kommunens veiledningsplikt. Videre bes
rådmannen vurdere om denne er overholdt i denne sak.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt med omforent tilleggsforslag.
Vedtak:
Kontrollutvalget ber rådmannen orientere utvalget om hvordan kommunen behandler og
gjennomfører ekspropriasjon av tomter.
Kontrollutvalget ber rådmannen orientere utvalget om bestemmelser og plikter er etterlevd i
forelagt sak. Videre ber kontrollutvalget rådmannen vurdere om 10 års fristen er passert jf.
pbl. § 16 – 2 og om så er tilfelle, hvilke konsekvenser dette kan få.
Kontrollutvalget ber rådmannen redegjøre for kommunens veiledningsplikt. Videre bes
rådmannen vurdere om denne er overholdt i denne sak.
Saksutredning
Kontrollutvalget mottok henvendelse fra Heidi Selnes og Rune Dillan, (heretter kalt
hjemmelshavere).
Henvendelsen gjelder behandling av sak 02/06 Reguleringsplan motorsportsanlegg ved
Seterneset, Inndalen. I en av rådmannens kommentarer til planforslaget blir
hjemmelshavernes tomt foreslått innløst (ekspropriert).
Tomten er fortsatt eid av hjemmelshaverne.

Kontrollutvalget har som mandat å påse at kommunestyrets vedtak blir gjennomført av
administrasjonen i tråd med kommunestyrets vedtak. Kontrollutvalget har plikt til å påse at
administrasjonen følger lov og forskrift og at kommunestyrets vedtak blir gjennomført.
1. Ekspropriasjon er enkeltvedtak
Et ekspropriasjonsvedtak skal utferdiges som et enkeltvedtak. Forvaltningsloven kommer
derfor til anvendelse. Det vises spesielt til forvaltningslovens bestemmelser om
saksbehandlingsregler, retten til å klage, veiledningsplikt mv.
Kommentar 1: I saksfremlegget til sak 02/06 benyttes begrepet 'innløst'. Rådmannen
foreslår at tomten innløses. Etter hva sekretariatet forstår er det kun hjemmelshaver
som kan kreve en tomt innløst etter aktuelle bestemmelser, ikke kommunen. I tilfelle
kommunen ikke oppnår erverv gjennom avtale med hjemmelshaver eller
hjemmelshaver ikke fremmer krav om innløsning, må det antas at eneste mulighet
kommunen har for erverv av eiendommen er ved ekspropriasjon. Med andre ord,
behandling i kommunestyret for den delen som angår hjemmelshavernes tomt, må
anses som ekspropriasjon.
Kommentar 2: Sekretariatet har i skrivende stund ikke forutsetninger for å konkludere
om kommunen faktisk har fattet et enkeltvedtak om ekspropriasjon. Sekretariatet kan
heller ikke konkludere om kommunen har fulgt forvaltningslovens bestemmelser. En
redegjørelse fra rådmannen vil kunne besvare dette.
2. Rett til å kreve innløsning innen 3 år.
Medfører en reguleringsplan at kommunen, eller annet rettssubjekt med samtykke av
kommunen, etter § 16-2 har rett til å ekspropriere en ubebygd eiendom i dens helhet, kan
grunneieren eller festeren kreve at ekspropriasjon straks blir foretatt når vedtaket gjelder
grunn som i planen er angitt til offentlige trafikkområder, offentlige friområder, fellesområder,
fornyelsesområder samt til statens, fylkets og kommunens bygninger og grav- og urnelunder,
jf. pbl. § 15 – 1. Kravet må fremsettes innen 3 år, jf. pbl. § 15 – 1 tredje ledd.
At kravet om innløsning ikke er fremmet innen tidsfristen medfører ikke at kommunen overtar
eiendommen eller stifter noen rettigheter.
Kommentar: Sekretariatet har ikke forutsetning for å konkludere om vilkårene for
å kreve innløsning i medhold av pbl. § 15 – 2, jf. pbl. § 15 – 1, er tilstede. Når det
gjelder tre års fristen, er det etter hva sekretariatet forstår ikke fremsatt krav om
innløsning fra hjemmelshaverne.
3. Kommunen har rett til å ekspropriere for å gjennomføre reguleringsplan.
Kommunen kan foreta ekspropriasjon til gjennomføring av reguleringsplan. Kommunestyrets
adgang til å foreta ekspropriasjon i medhold av reguleringsplan bortfaller dersom ikke
kommunestyrets vedtak om ekspropriasjon er gjort innen 10 år etter at planen er kunngjort
etter pbl. § 12-12, jf. pbl. § 16 – 2.
4. Kommunen står fritt til å velge tidspunkt for når ekspropriasjon skal skje.
Tidspunktet for når kommunen skal gjennomføre ekspropriasjonen reguleres av pbl. § 16 - 7.
Ekspropriasjon som kommunen etter pbl. lov kan foreta uten særskilt samtykke fra
departementet, kan skje etter hvert og i den utstrekning kommunen bestemmer og uten
hensyn til om ekspropriasjonsformålet først skal gjennomføres senere.
Med andre ord, kommunen står fritt til å velge tidspunkt for ekspropriasjonen, såfremt til at
fristregelen i § 16-2 første ledd annet punktum overholdes og at det samtidig ikke kreves
samtykke fra departementet.

Kommentar: Tilgjengelig informasjon tyder på at kommunen har oversittet 10 års
fristen. Om kommunen fortsatt ønsker å ekspropriere må dette, etter hva sekretariatet
forstår, skje ved ny behandling. I tilfelle ny behandling og nytt vedtaket gjør at pbl. § 15
– 2. kommer til anvendelse og samtidig som at vilkårene i bestemmelsen er oppfylt, vil
hjemmelshaverne ha muligheten til å kreve innløsning innenfor treårsfristen. Det finnes
også andre muligheter for erverv av fast eiendom enn ved ekspropriasjon, det er
sekretariatets vurdering at det kan være hensiktsmessig for kommunen å vurdere
andre muligheter først.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet anbefaler at utvalget ber rådmannen orientere om hvordan kommunen
behandler og gjennomfører ekspropriasjon av tomter generelt og i hvilken grad aktuelle
bestemmelser og plikter er etterlevd i forelagt sak.
Videre anbefales det at kontrollutvalget ber rådmannen vurdere om 10 års fristen i forelagt
sak, jf. pbl. § 16 – 2 er passert og om så er tilfelle, hvilke konsekvenser dette kan få.

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

John Hermann <john@omega.no>
6. november 2018 09:45
Torbjørn Brandt
VS: Gjelder eiendom gnr.220 bnr. 9 i Verdal

Fra: John Hermann
Sendt: mandag 5. november 2018 14.42
Til: Dillan, Rune
Emne: SV: Gjelder eiendom gnr.220 bnr. 9 i Verdal

takk Rune
Skal se på dette i kveld

john

Fra: Dillan, Rune <rune.dillan@verdal.kommune.no <mailto:rune.dillan@verdal.kommune.no>>
Sendt: mandag 5. november 2018 13.36
Til: John Hermann
Kopi: Heidi Selnes
Emne: Gjelder eiendom gnr.220 bnr. 9 i Verdal

Hei John
Gjelder eiendommen vår: Bergtun gnr.220 bnr.9.
Oversender dokumenter der det kommer fram fakta om dette prosjektet. Vi synes dette er en
vanskelig sak og det går personlig inn på oss, og vi føler oss tråkket på når det gjelder rettigheter
til vår eiendom.
Verdal kommune med sitt vedtak har ødelagt våre muligheter for denne eiendommen. Verdal
motorsenter har i mail (se vedlegg) fra skrevet seg alt økonomisk ansvar.
Verdal kommunes administrasjon lover og lover men ingen ting skjer.
Eiendommen ble fradelt fra Verdalbruket og innkjøpt og tinglyst i 1988. Prisen på eiendommen
var da kr. 20.000,-. Vi har også i ettertid brukt kr.12.000,- til advokathjelp uten at det har virket.
Det er brukt store offentlige midler på dette prosjektet både med spillemidler osv.
Hva med eiendomsretten bør vel også gjelder for folk som bor i Verdal kommune.
Slik vi ser det har ikke Verdal kommune fulgt opp sitt vedtak da de lot
utbygger starte opp alt var ordne opp med naboene. Det er vistnok ordnet
opp med alle de andre som ble skadelidende.

For ordenes skyld har vi prøvd å få ordnet opp denne saken i 13 år uten å bli
tatt på alvor. Det kan da ikke være slik Verdal kommune ønsker å behandle
sine innbyggere?
Beste hilsen Rune D
Også på vegne av Heidi Selnes

Verdal kommune
Sakspapir

Reguleringsplan for motorsportsanlegg ved Seterneset, Inndalen
Saksbehandler: Åge Isaksen
E-post:
aage.isaksen@innherred-samkommune.no
Tlf.:
74048519

Arkivref:
2005/5471 - /L12

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg

Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - IKKE I
BRUK
Verdal kommunestyre

Møtedato
15.12.2005

Saksnr.
94/05

23.01.2006

2/06

Rådmannens forslag til innstilling:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 27-2 vedtas reguleringsplan for motorsportsanlegg på
Seterneset i Inndalen, sist revidert 01.12.2005.
Vedlegg:
Reguleringsplan for motorsportsanlegg på Setrneset;

Planbeskrivelse dat. 12.01.05,
Plankart dat. 12.01.05,
Planbestemmelser sist rev. 01.12.05,

Rapport fra Kilde Akustikk as; Vurdering av støymessige konsekvenser, dat 14.09.04.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
13 stk. uttalelser.
Saksopplysninger:
Det har ved flere anledninger blitt gjort innspill for å få etablert tilbud for motorinteressert
ungdom i Verdal. Dette gjelder blant annet anlegg for bilcross, snøscooter, gokart, trial og
mekkeverksted. Plan- og utviklingskomiteen har grepet fatt i denne problemstillingen og
igangsatt utredningsarbeid med henblikk på å finne egnet sted, som kan ivareta flest mulige
aktiviteter knyttet opp til motorsport.
Et utvalg bestående av representanter fra motorsortsinteressene og kommunen som er oppnevnt
av Plan- og utviklingskomiteen, har i løpet av våren 2004 arbeidet med lokaliseringsspørsmålet.
Det er informert i aviser for om mulig å få tilbakemelding fra grunneiere, som ønsker å framby
arealer for motorsportsaktiviteter. Dette har gitt få aktuelle lokaliseringsalternativ som kan
framstå som gode løsninger, og spesielt er konflikten mellom støy og boligbebyggelse
framtredende.

Område for motorsport bør ligge relativt sentralt i bygda med god vegtilknytning, muligheter for
vann og avløp, elektrisitet og teleforbindelse. Det må ha god avstand til støyømfintlig
bebyggelse slik som boliger, fritidsbebyggelse, barnehager, skoler og helseinstitusjoner.
Lokaliseringen bør heller ikke komme i konflikt med viktige frilufts-, natur-, kultur- og
landbruksområder.
Utvalget har imidlertid kommet fram til at et areal i Inndalen som ligger ved Seterneset mellom
Inna og Kvernmovegen, bør utredes nærmere som en aktuell løsning. Det er her god avstand til
nærmeste boligbebyggelse som ligger ca 1,0 km unna. Området har dessuten gode
atkomstforhold fra riksveg 72 og kommuneveg nr. 26, Kvernmovegen. Kommunen er grunneier
for en stor del av dette området, men også Tore Wågø og Værdalsbruket er grunneiere for areal
som det vil være aktuelt å beslaglegge grunn fra. Området består av en del dyrket mark, ca 65
dekar, mens det for øvrig er lavtliggende løvskogsområder mot elva og barskog noe høyere opp.
Det er gitt positiv tilbakemelding fra aktuelle grunneiere om å ta i bruk område til
motorsportsanlegg. På grunn av mye elg og annet hjortevilt i området, har Værdalsbruket
imidlertid uttrykt bekymring i forhold til denne konflikten.
Det aktuelle arealet er i kommuneplanens arealdel disponert til landbruks-, natur- og
fridluftsområde. For å avklare om området kan brukes til motorsport, har kommunen utarbeidet
reguleringsplan for området. Representant fra Norges Bilsportsforbund har deltatt i befaring og
vurdering av områdets egnethet for motorsport, og det er fra dette hold konkludert med at
området synes meget godt egnet til formålet. I tillegg er det gjennomført en støyvurdering av
området, som viser at den nærmeste bebyggelse ikke får støybelastning over de krav som settes
ved ordinær drift.
Høring:
Plan- og utviklingskomiteen har behandlet planforslaget i møte den 27.01.05, sak nr. 03/05, der
det ble vedtatt å legge fram planen for høring og offentlig ettersyn. Nedenfor er det gitt
sammendrag av og kommentarer til innkomne uttalelser.
Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk, dat. 09.02.05.
Har ingen spesielle merknader til planen, men gjør oppmerksom på at dersom det skal strøm
fram til området må det bygges ca 1200 m ny 22 kV linje fra nettstasjon Tronesvollen. Eventuell
framføring av strøm må bekostes av utbygger, og NTE må da kontaktes for kostnadsoverslag.
Sametinget, miljø- og kulturvernavd., dat. 16.02.05.
Ut fra vurdering av beliggenhet og ellers kjente forhold, synes tiltaket ikke å komme i konflikt
med automatisk freda samiske kulturminner. Skulle det under arbeid i marka dukke opp
gjenstander eller andre funn som viser eldre aktivitet i området, må arbeidene stanses og
melding sendes Sametinget omgående. Dette pålegg må formidles videre til de som skal utføre
arbeidet i marka. Samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk freda.
Kommentar.
Tiltakshaver bes merke seg pålegget om stansing og varsling, dersom det under arbeid i
marka oppdages funn fra eldre aktivitet.
Nord-Trøndelag Fylkeskommune, dat. 22.02.05, 27.06.05 og 21.11.05.
Har ingen innvendinger til den foreslåtte lokalisering eller til hovedinnholdet i planen. For å
avklare forholdet til kulturminner må det gjennomføres befaring på snøfri mark, slik at endelig
uttalelse kan ikke gis før etter dette.

Befaring som ble gjennomført i mai 2005 viste at området har vært egnet som bosettingsområde.
Dette gjør det nødvendig med en registreringsundersøkelse ved bruk av gravemaskin, som vil
være gunstigst å få gjennomført etter at innhøstingen er ferdig. Registrering ble gjennomført den
26.10.05, og det konkluderes etter denne med at planen ikke er i konflikt med automatisk fredete
kulturminner eller kulturminner fra nyere tid. Det kan likevel ligge upåviste kulturminner under
nåværende markoverflate, og minner derfor om aktsomhets- og meldeplikten etter
kulturminnelovens § 8. Dette må formidles videre til de som skal gjennomføre arbeidene.
Kommentar.
Tiltakshaver bes merke seg aktsomhets- og meldeplikten etter kulturminnelovens § 8 i det videre
arbeidet, og videreformidle dette til de som skal utføre arbeidene.
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, dat. 10.03.05.
Landbruksavd.
Er skeptisk til bruk av dyrka mark i et slikt omfang til andre formål enn landbruksproduksjon. I
St.prp. nr. 1 (2004-2005) er det et mål at omdisponering av de mest verdifulle jordressursene
skal halveres innen 2010. Samfunnshensyn av betydning kan imidlertid forsvare endret
arealbruk. Motorsportsanlegget synes ikke å medføre drifts- og miljøulemper for det øvrige
landbruket i området. Det kan dessuten betraktes som reversibelt tiltak, noe som innebærer at
landbruksressurser kan gjenvinnes om det skulle bli aktuelt. Det fremmes derfor ikke innsigelse
til det framlagte planforslag. Kommunen anbefales å sikre muligheten for å tilbakeføre arealet til
landbruksformål, dersom motorsportsanlegget skulle bli avviklet.
Kommentar.
For å sikre tilbakeføring til landbruksareal, tas det inn i bestemmelsene et nytt punkt om dette.
Miljøvernavd.
Siden planen ble vedtatt sendt på høring, er nye støyretningslinjer vedtatt av
Miljøverndepartementet. Det forutsettes at kommunen oppdaterer det støyfaglige grunnlag i tråd
med nye retningslinjer. Tilfredsstillende bestemmelser om støy i reguleringsplanen, kan gjøre
det unødvendig med ytterligere behandling eller tillatelse etter forurensningsloven. Det foreslås
derfor tatt inn bestemmelser om at maksimalt søynivå ikke skal overskride 55 dB ved mest
støyutsatt bolig. I tillegg bør kommunen vurdere om det skal innføres et krav om maksimalt
støynivå i overgangen mellom motorsportsanlegget og landbruk-, natur- og friluftsområdene på
f. eks. 95 dB.
Planforslaget tar hensyn til de naturfaglige interesser i området, blant annet gjennom regulering
av flommarkskog til friluftsområde/vegetasjonsbelte. Det er i tillegg til flommarkskog registrert
viktig naturtype med kroksjø og flomdammer, som inneholder relativt høyt artsantall. I
forbindelse med kryssing av kroksjøen sør i området, må det gjennom byggesaksbehandlingen
sikres at dette utføres ved bygging av bru. Opparbeiding av baner kan gjennom drenering og
forurensning påvirke livsbetingelsene i kroksjøene. Gjennom situasjonsplan for utbyggingen må
det tas hensyn til dette, slik at kroksjøene ikke blir negativt påvirket.
Kommentar.
Det er maksimalt støynivået som er beregnet for anlegget på Seterneset, da dette synes mest
relevant for det aktivitetsnivå som her vil foregå. Vurdering i forhold til ekvivalent støynivå som
har kommet i tillegg etter nye retningslinjer, synes kun å bli aktuelt for baner med meget stort
aktivitetsnivå. Maksimalstøykravene er forenklet i forhold til tidligere, med samme grense for
dag og kveld, og uavhengig av type støyfølsom bebyggelse. Det er forutsatt at motorsportsbaner
ikke har aktivitet i natteperioden (fra kl 23 til 07). Utendørs støynivå skal i henhold til nye
retningslinjer ikke overskride ekvivalentverdi (Lden) på 45 dB eller maksimalverdi (L5AF) på 60
dB. Reguleringsbestemmelsene revideres slik at det settes krav om at maksimalverdien ikke skal

overskrides ved mest støyutsatt bolig. For å sikre at det blir foretatt en vurdering av forholdene
for kroksjøene i forbindelse med situasjonsplan som skal utarbeides for byggesaksbehandlingen,
presiseres dette i bestemmelsene.
Stormyra beitelag, dat. 27.02.05.
Beitelaget består av 9 gårdbrukere som har beiterettigheter på og omkring det aktuelle området
for motorsportsanlegg. De senere årene har mellom 100 og 150 storfeungdyr beitet i området.
Etablering av motorsportsanlegget vil berøre beiterettighetene, og det kreves derfor at planen har
bestemmelser om at utbygger skal sette opp og vedlikeholde gjerder rundt anlegget. Utforming
og plassering avklares nærmere med rettighetshaverne. Parkeringsplassen på østsiden av
Kvernmovegen bør flyttes på samme side som det øvrige motorsportsanlegget, slik at denne
også blir liggende innenfor inngjerdet område. Området bør også sikres slik at brukerne av
motorsportsanlegget ikke fristes til å benytte arealer utenfor det regulerte område.
Kommentar.
Det tilføyes bestemmelser om at motorsportsanlegget i nødvendig grad skal inngjerdes, i
samråd med rettighetshavere i området. Parkeringsplassen er lagt på motsatt side for å gi bedre
plass for baner m.m. Denne må også kunne inngjerdes etter behov. Eventuell kjøring utenfor
regulert område må håndheves etter gjeldende lovverk.
Reindriftsforvaltningen i Nord-Trøndelag, dat. 09.03.05.
Har ingen merknader til planforslaget.
Gruppestyret Landbruk i Verdal Næringsforum, dat. 02.03.05.
Planen berører betydelige jord- og skogbruksarealer, og har derfor uheldige sider i forhold til
nedbygging av dyrkajord samt konflikter i forhold til vilt og friluftsliv. Det innses imidlertid at
anlegget vil bli et verdifullt bidrag til utvikling av motorsport i bygda, og et viktig
aktivitetstilbud til ungdom. Plasseringen synes også tilfredsstillende med hensyn til atkomst og
beliggenhet i forhold til naboer. Ut fra dette synes motorsportsanlegget forsvarlig sett fra
overordna samfunnsmessige interesser.
Fellesuttalelse fra naboer til Seterneset, dat. 03.03.05.
Er skeptisk til et motorsportsanlegg ved Seterneset, da området rundt er flotte turområder som
blir brukt til fisking, bading og elvevandring. Området har et rikt dyreliv med viltoverganger og
kalvingsplasser for elg og hjort, samt at det observeres stadig både hønsehauk og fjellvåk i
terrenget. I tillegg til disse konflikter vil anlegget lydforurense en stor del av Inndalen. Det bør
legges mer vekt på betydningen de omkringliggende områder har som friluftsareal. Som
grunnlag for videre arbeid bør det utføres praktiske støysimuleringer med tilhørende målinger,
og det forutsettes eventuelt en sterkere tidsbegrensning for bruk av anlegget.
Kommentar.
Som påpekt er det riktig at området har et rikt dyreliv, men dette er på ingen måte noe truet
dyreliv i Verdal. Planen tilrettelegger for at det fortsatt kan være et rikt dyre- og friluftsliv i
området, med blant annet betydelige vegetasjonsbelter langs elva. Støyberegninger for nordre
banealternativ som er det aktuelle, viser at grensen for maksimalt støynivå på 60 dB som blant
annet er utendørskravet for støyfølsom bebyggelse, ligger gjennomsnittlig 500 – 600 meter fra
sentrum av baneanlegget. Dette er ingen stor del av Inndalen, og attraktive friluftsområder vil
fortsatt være uberørt av støy fra motorsportsanlegget. Støyberegninger er det aktuelle verktøy
som brukes for å fastlegge støyforholdene på planstadiet, og erfaringsmessig viser beregninger
å gi gode nok data. Det foreslås ingen endringer i planens tidsbegrensninger.
Brit Margit Kvelstad, dat. 03.03.05.

Mener at hennes bolig blir liggende innenfor område med maksimalt støynivå over 55 dB i følge
beregningsresultater. Er sterkt i mot realisering av prosjektet på grunn av støy- og mulige
støvplager. Boligen er ervervet for pensjonisttilværelsen, og da først og fremst på grunn av dens
relativ fredlige beliggenhet med rolige friluftsområder i umiddelbar nærhet. Dersom prosjektet
blir realisert vil det bli krevd erstatning for den ulempen dette vil medføre, og kompensasjon for
bolig dersom plagene blir så store at pensjonisttilværelsen ikke blir som forutsatt. For videre
arbeid med saken kreves det utført reelle støymålinger som understøtter beregningene.
Kommentar.
De beregninger som viser at boligen ligger på grensen for maksimalt støynivå over 55 dB,
gjelder for sørlige banealternativ som ikke er aktuelt å gjennomføre da dette alternativet
berører flommarkskog. Forøvrig er retningslinjer for støy revidert, slik at kravet til maksimalt
støynivå for motorsportsanlegg ikke skal overskride 60 dB ved boliger. Ingen boligbebyggelse i
dette området ligger innenfor grensen med maksimalt støynivå over 60 dB. Retningslinjer for
støy er gitt for å forebygge støyplager fra alle aktuelle samfunnsaktiviteter, og så lenge
retningslinjene overholdes er det lite sannsynlig å kunne oppnå ulempeserstatning. Reelle
støymålinger kan ikke foretas før anlegget er bygd og aktiviteten er igangsatt, men dette kan da
kreves gjennomført av berørte parter for å se om bestemmelsene om støy overholdes.
Arvid Selnes, dat. 03.03.05.
Mener at hans bolig blir støyutsatt ikke bare direkte fra motorsportsanlegget, men også gjennom
lydreflekser fra fjell-/dalsider. Det er dessuten i støyvurderingen sagt at aktivitet med et stort
antall sykler eller gokartbiler (flere enn 15 samtidig) vil gi maksimalt støynivå noe over 55 dB
ved nærmeste boligbebyggelse i sørvest, som vil ramme hans bolig. Savner utredning om
støvplager fra et slikt anlegg. Er pensjonist og finner mye rekreasjon i stillheten i området, og en
realisering av dette prosjekt vil forringe livskvaliteten og kanskje gjøre hjemmet ubeboelig. Gir
klar beskjed om at kommunen holdes ansvarlig for erstatning og eventuell kompensasjon for
ulempe, dersom planene mot formodning skulle gjennomføres. Vurdering av støymessige
konsekvenser er teoretiske, og det stilles derfor krav om at det for videre arbeid gjennomføres
praktiske støysimuleringer med tilhørende målinger.
Kommentar.
Som nevnt i kommentarer ovenfor er det nå nye retningslinjer for støy som skal legges til grunn
for behandling av plansaker. Disse stiller krav om at maksimalt støynivå for motorsportsanlegg
ikke skal overskride 60 dB ved boliger. Ingen boligbebyggelse i dette området ligger innenfor
grensen med maksimalt støynivå over 60 dB, og dette vil sannsynligvis heller ikke være tilfelle
med større aktivitet eller lydrefleksjoner. Uansett inneholder bestemmelsene krav om at dette
støynivå ikke skal overskrides ved mest støyutsatt bolig, og dersom det ved målinger viser seg at
dette er tilfelle må det gjennomføres støydempende tiltak. Støvproblemer fra et slikt anlegg som
vil få konsekvenser for boligbebyggelse som ligger ca 1 km fra anlegget, vurderes å ikke gi noen
konfliktsituasjon. Når det gjelder eventuelt erstatningsansvar og støymålinger vises det til
kommentarer ovenfor.
Roar Levring, dat. 03.03.05.
Eier og driver gården Tronesvolden, og er sterkt bekymret til planene først og fremst med
grunnlag i støyforholdene. Grensen for maksimalt støynivå på 55 dB ligger nærme gården, og
dette er en teoretisk beregning med kun 3 biler. Områder som benyttes mye til rekreasjon blir
liggende i støyutsatte områder. Gir klar beskjed om at kommunen holdes ansvarlig for erstatning
og eventuell kompensasjon for ulempe, dersom planene mot formodning skulle gjennomføres.
Er rystet over at dyrket mark er tenkt brukt til slike formål, da vedkommende selv har behov for
mer dyrket mark. Har de siste 3 årene høstet avlingen på jorda som Nils Stene forvalter, og dette

har vært et viktig tilskudd til næringsvirksomheten. Krever også at det blir utført støymålinger i
praksis, tidlig i planfasen.
Kommentar.
Med hensyn til støyulempe, rekreasjon, erstatningsansvar og støymålinger henvises det til
kommentarer ovenfor. Fylkesmannens landbruksmyndighet har vurdert den samfunnsmessige
betydning et slik anlegg vil ha så verdifullt, at dyrket mark kan tillates brukt til formålet. Tiltaket
er dessuten karakterisert som reversibelt, noe som innebærer at landbruksressurser kan
gjenvinnes dersom dette blir absolutt nødvendig.
Inger Oddfrid Bratli, dat. 04.03.05.
Har vært og er bosatt i et stille og rolig miljø med fint turområde og rikt fugle- og dyreliv. Ved
elva er den fineste og mest brukte badeplassen i Inna. Planene vil medføre stor trafikkøkning i et
uoversiktelig kryss mellom riksveg 72 og Kvernmovegen. Den vil bety et stort tap av
livskvalitet for beboerne, og verdiene på hjemmene blir forringet. Stiller kommunen økonomisk
ansvarlig dersom støy, støv og annen forurensning skulle bli uakseptabelt, slik at en må flytte fra
hjemmet.
Kommentar.
Krysset mellom riksveg 72 og Kvernmovegen kan ikke karakteriseres som uoversiktlig, da det
her er fri sikt i begge retninger som mer enn godt nok tilfredsstiller vegnormalenes krav.
Forøvrig henvises det til kommentarer ovenfor når det gjelder de andre forhold det er knyttet
merknader til.
Heidi Selnes, dat. 20.03.05.
Eier eiendommen Bergtun som ble fradelt Værdalsbruket til boligtomt i 1988. Har røtter i
Inndalen og derfor planer om å bygge bolig/fritidsbolig på tomta. Dessuten ligger eiendommen i
naturområde med muligheter til friluftsliv rett utenfor døra. Ut fra støyberegningskartet vil
eiendommen bli liggende tett opp til grensen for maksimalt støynivå på 65 dB. Hvis
motorsportsanlegget blir gjennomført er forutsetningene for å bygge i dette området borte. Kan
derfor ikke godta et planene blir gjennomført, og i tilfelle vil det få økonomiske konsekvenser
for utbygger.
Kommentar.
Den aktuelle tomta vil bli liggende ca 300-400 meter fra planlagt motorsportsanlegg, og
innenfor et område med maksimalt støynivå over 60 dB og tett opptil grensen for 65 dB. Tomten
er godkjent fradelt i 1988 og det ble da også gitt utslippstillatelse til privat enkeltanlegg. Da det
ikke ble gjennomført noen utbygging den gangen gjelder ikke tillatelsen i dag, og det måtte i
tilfelle foretas nye vurderinger i henhold til dagens regelverk om tomta skulle tillates utbygd.
Når det nå planlegges motorsportsanlegg i området, vil denne tomta bli så støyutsatt at forutsatt
utbygging ikke kan tillates. Det tilrås derfor at tomta innløses i forbindelse med planlagt
utbygging av motorsportsanlegget.

Vurdering:
Det byr på store problem å finne areal egnet for motorsport som samtidig er lite konfliktfylt i
forhold til andre interesser. Ønske om sentral beliggenhet og gode atkomstforhold, gjør at de
aktuelle områder fort kommer i konflikt med støyømfintlig bebyggelse. Område mellom Inna og
Kvernmovegen vil få minimal konflikt i forhold til støy og bebyggelse.

Mot elva bevares et solid belte med vegetasjon, som bidrag for å ivareta biologiske og
landskapsmessige forhold. Bruken av område til motorsport vil sannsynligvis gjøre området
mindre attraktiv for elg og annet hjortevilt. I en total sammenheng synes dette imidlertid ikke å
by på stor problemer for elg-/hjortebestanden i kommunen.
Landbruksinteressene i dette området synes i en total sammenheng heller ikke å ha spesielt
viktig betydning. Motorsportsanlegg vil dessuten være et reversibelt tiltak, og
landbruksressursene kan eventuelt gjenvinnes om det er forhold som gjør dette nødvendig. Her
må den gunstige beliggenheten i forhold til øvrige potensielle konfliktforhold, gis en betydelig
vektlegging. Motorsportsinteressene i flere av nabokommunene på Innherred er invitert med i
dette prosjektet, og anlegget kan således bli et tilbud for en større region. Det tilrås ut fra dette at
planen vedtas.

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 23.01.2006
BEHANDLING:
Nye reguleringsbestemmelser, sist revidert 20.01.06, ble utdelt.
Venstre v/Nils G. Leirset fremmet følgende tilleggsforslag til nytt pkt. 2:
”2. Det er en forutsetning at naboer som berøres betydelig av støy fra anleggene holdes skadefri.
Dersom støyforholdene blir utilbørlige forplikter Verdal kommune seg til å betale erstatning til
den enkelte nabo i forhold til ulempenes størrelse.”
Det ble først votert over plan- og utviklingskomiteens innstilling som ble vedtatt med 32 mot 1
stemme.
Det ble deretter votert over Venstres tilleggsforslag til nytt pkt. 2 som falt med at det fikk 1
stemme.
VEDTAK:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 27-2 vedtas reguleringsplan for motorsportsanlegg på
Seterneset i Inndalen, sist revidert 20.01.06.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 15.12.2005
BEHANDLING:
Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.
INNSTILLING:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 27-2 vedtas reguleringsplan for motorsportsanlegg på
Seterneset i Inndalen, sist revidert 01.12.2005.

Fra: Frank Ingvaldsen <frank.ingvaldsen@gmail.com>
Emne: Re: SV: VS: Ang: Eiendom. Bergtun gnr.220 bnr 9
Dato: 21. august 2018 kl. 18.56.13 CEST
Til: "Dillan, Rune" <rune.dillan@verdal.kommune.no>
Kopi: "Grimstad, Jostein" <jostein.grimstad@verdal.kommune.no>, "Selseth, Trond"
<trond.selseth@verdal.kommune.no>, Iversen, Bjørn
<bjorn.iversen@verdal.kommune.no>, Heidi Selnes <hei-seln@vktv.no>,
"hans@madsenelektro.no" <hans@madsenelektro.no>,
"frank.viggo.ingvaldsen@kvaerner.com" <frank.viggo.ingvaldsen@kvaerner.com>
Hei Rune,
Jeg har takket nei til videre engasjement i Verdal Motorsenter med virkning fra og med
juli i år. Min etterfølger er Hans E. Mortensen. Jeg videresender han denne eposten.
Han har vært min nestleder siden jeg kom inn i Verdal Motorsenter, så han kjenner
saken.
Beklager at jeg i min tid som leder i Verdal Motorsenter ikke kom frem til en løsning i
denne saken, men vi har gjort så godt vi kunne innenfor de rammer våre rådgivere og
veiledere har gitt oss.
Mvh
Frank V Ingvaldsen
Tidligere styreleder i Verdal Motorsenter.
Den man. 20. aug. 2018, 10:43 skrev Dillan, Rune <rune.dillan@verdal.kommune.no>:
Hei
Hvordan går det med saken om vår eiendom?
Jeg mener dette begynner å ha tatt lang nok tid.
Vi synes det etter hvert er slitsomt på det personlige plan. Vi føler oss oppgitt,
maktesløse å tråkket på.
Ingen kan vel godta å bli fratatt en for oss verdifull tinglyst eiendom som er vedtatt skal
løses inn og at vi skal måtte gi avkall på en eiendom vi rettmessig eier når
storsamfunnet har andre interesser.
Det er ikke vi som har satt oss i denne situasjonen.
Vi kan ikke under noen omstendighet godta å bli behandlet slik av hverken
Verdal kommune eller Verdal motorsenter.
Jeg håper dette kan løses snarest.
Rune D
Fra: Dillan, Rune
Sendt: 12. juni 2018 14:27
Til: hei-seln@vktv.no
Emne: Fwd: SV: VS: Ang: Eiendom. Bergtun gnr.220 bnr 9

Sendt fra min iPhone

Videresendt melding:
Fra: "Selseth, Trond"
<trond.selseth@verdal.kommune.no<mailto:trond.selseth@verdal.kommune.no>>
Dato: 12. juni 2018 kl. 14:08:27 CEST
Til: "Dillan, Rune"
<rune.dillan@verdal.kommune.no<mailto:rune.dillan@verdal.kommune.no>>
Emne: SV: VS: Ang: Eiendom. Bergtun gnr.220 bnr 9
Jeg skal har hatt møte med Ingrid J Moe om saken og skal ha et møte med Frank
Ingvaldsen en av de første dagene, venter på tidspunkt fra han.
Du skal høre fra meg.
Trond
Fra: Dillan, Rune
Sendt: 12. juni 2018 14:03
Til: Selseth, Trond
<trond.selseth@verdal.kommune.no<mailto:trond.selseth@verdal.kommune.no>>
Emne: VS: VS: Ang: Eiendom. Bergtun gnr.220 bnr 9
På han igjen
Beste hilsen Rune D
Fra: Grimstad, Jostein
Sendt: 11. juni 2018 15:07
Til: Dillan, Rune
<rune.dillan@verdal.kommune.no<mailto:rune.dillan@verdal.kommune.no>>
Emne: Re: VS: Ang: Eiendom. Bergtun gnr.220 bnr 9
Hei
Trond er på saken, han har mer av historikken og "meldte seg" sånn sett for å arbeide
med dette videre. Vet han har hatt flere samtaler både internt og eksternt for å prøve
løsning.
Jostein

Sendt fra min Samsung Galaxy-smarttelefon.

-------- Opprinnelig melding -------Fra: "Dillan, Rune"
<rune.dillan@verdal.kommune.no<mailto:rune.dillan@verdal.kommune.no>>
Dato: 11.06.2018 14:55 (GMT+01:00)
Til: "Grimstad, Jostein"
<jostein.grimstad@verdal.kommune.no<mailto:jostein.grimstad@verdal.kommune.no>>

Ko: "Iversen, Bjørn"
<bjorn.iversen@verdal.kommune.no<mailto:bjorn.iversen@verdal.kommune.no>>
Emne: VS: Ang: Eiendom. Bergtun gnr.220 bnr 9
Hei Jostein
Viser til tidligere mail og samtale fra 5 april 2018
Hvor står saken pr. dato?
Sender også en kopi til ordfører som også var ordfører da saken ble vedtatt.
Rune Dillan
Rådgiver Kulturtjenesten Verdal kommune
Mail: rune.dillan@verdal.kommune.no<mailto:rune.dillan@verdal.kommune.no>
Telefon 74048200/48094161
Fra: Dillan, Rune
Sendt: 5. april 2018 13:10
Til: Grimstad, Jostein
<jostein.grimstad@verdal.kommune.no<mailto:jostein.grimstad@verdal.kommune.no>>
Kopi: 'Heidi Selnes' <hei-seln@vktv.no<mailto:hei-seln@vktv.no>>
Emne: Ang: Eiendom. Bergtun gnr.220 bnr 9
Hei Jostein
Takk for praten tidligere i dag.
Som jeg uttalte. Denne saken hår gått fram og tilbake i over 12 år uten det er den har
kommet til noen løsning.
Det mangler ikke på at det har vært kontakt både med Verdal motorsenter og Verdal
kommune.
Sender deg saksframlegget så får vi ta det derfra.
Saksnummer 2/06 Kommunestyret
Og vår uttalelse vedr sak 7/18

Beste hilsen Rune D

Orientering fra rådmannen - Oppfølging av KU sak 9/18-2 Rapport
om sykefravær for 2. og 3. kvartal 2018.
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
18.01.2019

Saknr
04/19

Saksbehandler Torbjørn Brandt
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
18/115 - 21
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.
Vedlegg
Rapport 2. kvartal 2018
Rapport 3.kvartal 2018
Saksutredning
Kontrollutvalget ba rådmannen rapportere om fravær/nærværsarbeidet i Verdal Kommune,
se 9/18-2.
Rådmannen viser til kapittel 3 i rapport for 2. kvartal 2018 s. 23-25 og rapport for 3.kvartal
2018 s.20-22. Sykefraværet for 2. kvartal var 7,3% en liten økning sammenlignet med 2.
kvartal for 2017 (7,2%) og en økning sammenlignet med 2.kvartal 2016 (6,6%)
Sykefraværet for 3.kvartal var 4,9 % en reduksjon sammenlignet med 3.kvartal 2017 (5.3%)
og 3.kvartal 2016 (5,8%). Erfaringsmessig er fraværet for 3.kvartal lavere enn for resten av
året.
Rådmannen uttaler på s.24 i rapport for 2.kvartal 2018 at Verdal kommune er IA bedrift og
har mål om å redusere fravær og øke nærvær. Kulepunktene under er eksempler på
aktiviteter som virksomhetsområdene har satt i verk for å redusere fravær og bedre det
psykososiale arbeidsmiljøet:

·

· Medarbeidersamtaler med fokus på den enkelte.
· Prosedyre for melding av fravær.
Inkludering i HMS-plan arbeidet.
· Kompetanseheving.
· Synlig og tydelig leder.

Rådmannen uttaler på s.20 i rapport for 3.kvartal 2018:
"Det må arbeides langsiktig og kontinuerlig, i et godt og aktivt partssamarbeid, og på den
enkelte arbeidsplass i hele kommunen. Dersom en regner om fravær til nærvær, så snur en
tallene på hodet, og kommunen har da et nærvær på 95,1 %. Hva kan vi så gjøre for å øke
nærværet? Vi vil komme tilbake med strategier knyttet til tiltak på arbeidsplassen etter hvert som
vi får analysert de ulike elementer i dagens arbeidsgiverpolitikk, får meislet ut en ny
arbeidsgiverpolitikk, og finner virkningsfulle strategier for å øke nærværet. Det bør brukes mer
energi og ressurser på å skape helsefremmende arbeidsplasser enn det en legger ned i
oppfølging for å få sykmeldte tilbake i arbeid.
Det skal vi få til gjennom et godt partssamarbeid og med et tett og godt utviklet samarbeid med
Nav arbeidslivssenter og vår egen bedriftshelsetjeneste."

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Utvalget oppfordres til å vurdere om utvalget skal ta rådmannens redegjørelse til orientering
eller om det er nødvendig med videre oppfølging.

Verdal kommune

Rådmannen

Økonomirapportering 2. kvartal 2018
Verdal kommune
Kommunens økonomiske situasjon
Status investeringsprosjekter
Pr. 30.06.2018

Foto: Øystein Kvistad

Verdal 24.08.2018

INNHOLDSFORTEGNELSE
1. INNLEDNING ................................................................................................ 3
2. STATUS ØKONOMISK DRIFT, UTVIKLING I INNTEKTER OG UTGIFTER............ 4
2.1 Oppsummering av økonomisk situasjon pr 30.06.2018 ................................................4
2.1.1

Regnskapsskjema 1A .........................................................................................4

2.1.2

Regnskapsskjema 1B .........................................................................................6

2.2 Rapportering fra virksomhetene (oppsummert) .........................................................11
2.2.1

Oppvekst .........................................................................................................11

2.2.2

Velferd ............................................................................................................13

2.2.3

Næring og samfunnsutvikling ..........................................................................14

2.2.4

Rådmannens fellesområde og Stab, utvikling og virksomhetsstøtte ................16

2.2.5

Innherred kommunesamarbeid .......................................................................17

2.3 Budsjett - justeringsbehov drift ..................................................................................18
2.4 Budsjett – justeringsbehov investeringer ...................................................................18

3. FRAVÆR/NÆRVÆR ..................................................................................... 23
3.1 Oversikt på gruppeansvarsnivå ..................................................................................23
3.2 Aktiviteter for økt nærvær .........................................................................................24

2

1. INNLEDNING
Rådmannen legger med dette fram kvartalsrapport for andre kvartal 2018. Kvartalsrapportering erstatter
tidligere tertialrapporteringer. Omlegging til hyppigere rapportering er i samsvar med ønsker fra
formannskapet. Kvartalsrapporten er således den første kvartalsrapport som forelegges et formannskap i
Verdal kommune.
Kvartalsrapporten viser et stort avvik mellom årsprognose og budsjett. Selv om det er stort tolkningsrom og
usikkerhet rundt enkeltposter, er beregningen tydelig på at det kan komme et merforbruk (underskudd) i
2018 på opp mot ca 20 mill kr. Herav er ca 5 mill kr knyttet til redusert ramme til fordeling pga av
inntektssvikt og økte avdrag, mens ca 15 mill kr er merforbruk hos virksomhetene og de interkommunale
samarbeidene.
Beregningene i kvartalsrapporten bygger på et forsiktighetsprinsipp der merforbruk /inntektssvikt og
mindreforbruk/merinntekt er usymmetrisk behandlet. Mulig merforbruk/inntektssvikt er regnet inn i
prognosen etter beste estimat, mens mindreforbruk/ merinntekter bare er tatt med i prognosen i den grad
de er rimelig sikre. Virksomheter der beregningene viser mindreforbruk (overskudd) er justert ned til
budsjettbalanse i oppsummeringen. Den formelle begrunnelsen for dette er at det ikke ligger noe vedtak
om at et eventuelt mindreforbruk hos disse virksomhetene skal omfordeles til andre virksomhetsområder.
På grunn av den usymmetriske beregningsmetoden vil det mest sannsynlige utfallet være at kommunen
oppnår et årsresultat som er bedre enn det beregningene viser. Samtidig er det krevende at beregningene
viser stort potensiale for merforbruk. Summen av alle forhold som gir merforbruk er så høy at det gir klar
indikasjon på at budsjettjustering og stram styring ut året er helt nødvendig. Et mindre sannsynlig utfall er
at kommunen oppnår mindreforbruk (overskudd). Et utfall med årsresultat i mindreforbruk (overskudd) er
ingen umulighet, men det krever at kommunen både lykkes med vedtatt innstramming av budsjett, at
enkelte virksomhetsområder leverer mindreforbruk (overskudd) og at det blir en gunstigere utvikling av
forhold som kommunen selv ikke kan påvirke enn det som ligger i prognosen. Dette vil kunne være på
poster som skatteutjevning, renteutvikling, endelig beregning av pensjonskostnad osv.
Utviklingen fra tertialrapport april til kvartalsrapport juni viser at det er bedre kontroll på egen drift. Dette
gjelder nok selv om det korrigeres for at noe av avviket i tertialrapporten ikke var basert på tilstrekkelig
gode data om periodiseringsnøkler og behov for manuelle korrigering av tallmaterialet. Det er mange og
store beløp som må korrigeres for å få en kvalitet i sammenligning mellom regnskap og budsjett. Det er en
utfordring at rådata fra regnskap og budsjettsystem ikke er godt nok egnet for løpende budsjettkontroll
gjennom året. Dette er forhold som følges opp i utviklingsarbeid fremover. Det er ikke mulig å lage gull av
gråstein, så den endelige løsningen ligger i å innføre periodiserte budsjetter og bedre løpende
periodiseringer av de store regnskapspostene. Dette gjelder nok i mindre grad lønn, der periodisering og
periodiseringsnøkler i større grad er treffsikre.
Prognosen viser at det er bedre kontroll på lønn enn det vi så i tertialrapporten. Det er likevel slik at det
fortsatt er en del signaler på for høy aktivitet i fht budsjettnivå hos noen virksomheter. Det er spesielle
utfordringer knyttet til tilskudd og fondsbruk. På dette området må det settes kjøreregler for budsjettering
og rapportering slik at det klart går fram om tilskuddsmidler ligger inne i budsjett og regnskap med både
inntekter og utgifter.

3

2. STATUS ØKONOMISK DRIFT, UTVIKLING I INNTEKTER OG UTGIFTER
2.1 Oppsummering av økonomisk situasjon pr 30.06.2018
2.1.1 Regnskapsskjema 1A

Som omtalt i forrige rapportering er verken regnskap eller budsjett fullperiodisert og rådataene fra
regnskapssystemet pr 2. kvartal sier derfor lite om forventningen til årsresultatet. Den nye
prognosemodellen er ennå ikke tatt i bruk av alle virksomhetene, men vi opplever at de som har tatt den i
bruk synes at det er et nyttig verktøy for å lage mer nøyaktige prognoser, og at det bidrar til en felles
virkelighetsforståelse og god informasjonsutveksling. Tilbakemeldingene fra virksomhetene, sammen med
endringer som påvirker kommunen som helhet, er oppsummert i kolonnen «Rapportert årsprognose
2018», og viser et estimert merforbruk for året på 19,9 mill kr. Merforbruket oppstår som følge av en rekke
ulike forhold, både i makroperspektivet og på virksomhetsnivå.
I løpet av første halvår har vi blitt kjent med en del hendelser og utvikling som påvirker kommunens
rammebetingelser i negativ retning. Allerede i forrige rapportering ble det gjort en budsjettjustering som
følge av forventet renteoppgang i andre halvår på 1,5 mill kr, noe som kan leses av forskjellen mellom
kolonnene opprinnelig budsjett og budsjett inkl endring.
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I revidert Nasjonalbudsjett meldes at det forventes nedgang i skatteinntektene i siste halvdel av 2018.
Kommunen hadde dessuten et skatteanslag noe over nasjonal prognose i budsjettet for 2018. Det
estimerte bortfall av 1,7 mill kr i utjevnet skatteinntekt står uendret fra forrige rapportering. Rådmannen vil
følge nøye med på den nasjonale skatteutviklingen og vurdere budsjettjustering dersom signalene om
skattesvikt fortsetter inn i høsten 2018.
For mye innkrevd eiendomsskatt på NTE Nett sine anlegg i perioden 2013-2017 er tilbakebetalt i 2018 og
belastet årets regnskap. NTE fikk medhold i klagesak jfr takstgrunnlaget gjeldende fra 2012 grunnet feil
taksering fra VKL. Tilbakebetalt eiendomsskatt er drøye 2,34 mill kr og vil påvirke måloppnåelse mot
budsjett.
Kommunene har til nå hatt valgfrihet når det gjelder beregningsmetode for minsteavdrag, og Verdal
kommune har hittil benyttet seg av den såkalte «regnearkmetoden», i likhet med svært mange andre
kommuner. Fra 2020 bortfaller denne valgfriheten, og avdragsutgiftene skal da beregnes etter en forenklet
modell. Dersom denne modellen var tatt i bruk i dag, ville det betydd økte avdragsutgifter med 4,8 mill kr
for 2018. Fagkretser anbefaler at kommunene allerede nå starter omstillingsjobben med å innrette seg
etter økte avdragsutgifter, noe som er bakgrunnen for at prognosen for avdragene økes med 1 mill kr, vel
vitende om at dette bare utgjør første skritt på veien mot innfasing av ny beregningsmetode.
Bortfall av skatteutjevning, tilbakebetalt eiendomsskatt fra tidligere år, og økte avdragsutgifter utgjør til
sammen drøye 5 millioner. Medregnet de økte renteutgiftene som ble budsjettjustert i forbindelse med
siste tertialrapport, summeres endrede rammebetingelser opp til at det i realiteten er 6,5 millioner mindre
som kan fordeles til virksomhetene enn hva som i utgangspunktet ble fordelt. Dette er krevende å skulle ta
inn. Kvartalsrapporten vil dessuten videre vise at det målte aktivitetsnivået i kommunen synes å være
høyere enn hva premissene som ble lagt til grunn i budsjettet tilsier.

5

2.1.2 Regnskapsskjema 1B

Av de 19,9 mill i årsavvik som fremkommer i regnskapsskjema 1A, skriver 14,9 mill seg fra virksomhetenes
drift. Dette er et betydelig beløp, og det vil kreve mye av organisasjonen å styre mot balanse ved årets
slutt.
Det er verdt å merke seg at ingen virksomheter presenteres med mindreforbruk i tabellen over. Så lenge
det ikke er aktivitet som er bortfalt, eller andre faktorer som har endret seg vesentlig fra de
forutsetningene som var lagt til grunn i budsjettet, kan man ikke med sikkerhet forvente mindreforbruk på
nåværende tidspunkt. En forsiktig tilnærming er derfor at virksomhetene vil forbruke de midlene de er
bevilget. Som følge av dette forsiktighetsprinsipp i prognosearbeidet er virksomheter med målt
mindreforbruk satt til budsjettbalanse. Når årsoppgjøret foreligger vil det foreligge et endelig svar på om
det er virksomheter som har klart å oppnå et mindreforbruk (overskudd). Slik tallene nå foreligger vil det
kunne ha avgjørende betydning for kommunens totale resultat at noen virksomheter klarer å levere et
mindreforbruk, samtidig som at virksomheter med varslet budsjettoverskridelser klarer å tilpasse drift til
budsjett i siste halvår.
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Nærmere om de største regnskapslinjene innenfor virksomhetsområdene:
Lønnsutgifter – netto inkl sykelønnsrefusjoner mv
Netto lønnsutgifter (lønn inkl
sykelønns- og svangerskapsrefusjon)
Rådmann
Fellesområder
Fellesområder totalt
Oppvekst felles
Skole / SFO
Barnehage
Ressurssenter oppvekst
Oppvekst totalt
NAV Sosial- og flyktningetjenesten
Hjemmetjenesten
Institusjonstjenesten
Bo- og dagtilbudstjenesten
Velferd totalt
Kulturturtjenesten
Landbruk, miljø og arealforvaltning
Teknisk drift
Integrering og mangfold
Næring og samfunnsutvikling totalt
IKS, Geodata og oppmåling
IKS, Regnskap, innfordring og lønn
Innherred kommunesamarbeid, Verdal
Totalt

Regnskap
pr 2. kvartal
2018
10 895 852
1 201 014
12 096 866
2 057 349
94 243 098
34 892 721
18 121 588
149 314 756
4 500 243
37 698 864
36 831 651
53 217 002
132 247 760
5 061 187
3 480 180
16 444 543
13 912 186
38 898 096
1 755 174
4 195 130
5 950 304
338 507 782

Regnskap
pr 2. kvartal
2017
4 784 994
464 111
5 249 105
1 799 900
88 631 877
32 090 498
17 258 260
139 780 535
4 115 642
34 449 126
37 093 357
48 232 045
123 890 170
4 874 683
0
15 346 994
13 985 591
34 207 268
0
0
0
303 127 078

Årsprognose
2018
26 665 525
1 682 975
28 348 500
7 521 839
202 514 925
76 821 004
39 237 043
326 094 811
9 695 711
82 104 859
81 535 413
117 646 519
290 982 501
9 824 996
8 158 694
35 716 108
26 962 028
80 661 827
3 709 008
9 815 605
13 524 613
739 612 252

Budsjett

Årsavvik

2018
28 420 897
1 682 975
30 103 872
9 785 345
198 746 215
76 777 817
42 719 956
328 029 333
10 160 132
78 763 798
82 344 585
114 573 742
285 842 257
9 812 199
8 751 547
39 024 259
25 928 109
83 516 114
3 078 552
10 333 238
13 411 790
740 903 366

2018
-1 755 372
0
-1 755 372
-2 263 506
3 768 710
43 187
-3 482 913
-1 934 522
-464 421
3 341 061
-809 172
3 072 777
5 140 244
12 797
-592 853
-3 308 151
1 033 919
-2 854 287
630 456
-517 633
112 823
-1 291 114

Brutto lønnsutgifter er den største utgiftsposten til kommunen, og utgjør rundt 65 % av kommunens totale
driftsutgifter. Det er derfor svært viktig å holde kontroll med bruk av personalressurser.
Beregningsmetoden som ligger til grunn for prognose lønnsutgifter er som ved forrige rapportering med
utgangspunkt i jevn fordeling av fastlønn over året, med unntak av feriemåneden, samt en del mer
tilpassede forbruksnøkler for f.eks ferievikarbruk. Bildet forstyrres naturligvis der hvor aktiviteten ikke er i
samsvar med disse forutsetningene, eksempelvis ved stillinger som er holdt vakante, eller hvor
bemanningen blir lavere utover året.
Utviklingen i totale lønnsutgifter i kommunen samlet sett, viser et avvik mellom årsbudsjett og årsprognose
på knappe 1,3 mill kr i mindreforbruk, eller -0,17 % av det totale lønnsbudsjettet, inkl refusjoner for
sykepenger og foreldrepenger. Ved rapporteringen første tertial ble det meldt om et forventet merforbruk
på lønn i størrelsesorden 8-9 mill. Dette ser ikke lengre ut til å være gjeldende. Årsaken til at dette bildet
har endret seg betydelig på to måneder kan være flere, - forbedring av målemetoden er nok en av kildene.
Det er all grunn til å tro at prognosene som er laget etter et halvt års drift er langt mer pålitelige enn tidlig i
året. Samtidig er sommermånedene en tid med mye vikarbruk, som i all hovedsak belaster regnskapene fra
juli.
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Innenfor det marginale avviket på -1,3 mill kr er det naturligvis også noen variasjoner som trekker i hver sin
retning. Teknisk drift, ressurssenter oppvekst og oppvekst felles bidrar med drøye 2 millioner i estimert
mindreforbruk hver, noe som skyldes flere forhold; vakanser, omtrentlig budsjettering, endrede
forutsetninger mv. Det er imidlertid ikke slik at store mindreforbruk innenfor lønn utelukkende er noen
"gladsak"; enkelte virksomheter melder om vanskeligheter med å rekruttere kvalifisert personell, noe som
kan medføre større arbeidsbelastning for det personalet man har, og økte utgifter til innkjøp av eksterne
tjenester der hvor man ikke greier å møte behovet. For eksempel viser tallmaterialet at drøyt 1,5 mill kr av
mindreforbruket for ressurssenter oppvekst gjelder "spart" fosterheimsgodtgjørelse som følge av at det er
stor mangel på fosterheimer. Behovet for plasseringer er imidlertid økende, og medfører større kjøp av
institusjonsplasser, som gjerne også er mer kostnadskrevende.
De virksomhetsområdene som viser de største merforbrukene i prognosemodellen er skole,
hjemmetjenesten, og bo- og dagtilbudstjenesten. Erfaringsmessig har skole et noe lavere forbruk på høsten
enn på våren, noe som forventningsberegningen i modellen ennå ikke tar fullt ut høyde for. Skolene melder
også at de samlet sett forventer å komme i mål innenfor budsjett i 2018. Ytterligere kommentarer til avvik
er gitt i virksomhetenes egen rapportering i kapittel 2.2.
Et samlet mindreforbruk på 1,3 mill er naturligvis godt nytt for regnskapsåret 2018, sammenlignet med
prognosen fra forrige tertial, men om man dykker litt dypere i tallmaterialet, vil man få et mer nyansert
bilde av driften. Under er en tabell hvor de samlede netto lønnsutgiftene er gruppert opp slik at man
tydeligere kan se hvilke typer lønnsutgifter som utgjør avvikene:

Netto lønnsutgifter, gruppert
Fastlønn mv
Tillegg
Overtid
Andre godtgjørelser
Vikar / ekstrahjelp
Vikar sykdom/foreldreperm
Refusjon sykdom/foreldreperm
Kollektiv ulykkes-/gruppelivsforsikring
Avlastning, fosterheim, støttekontakt mv
Stønader
Pensjon
Arbeidsgiveravgift
Totalsum

Regnskap pr 2.
kvartal 2018

Årsprognose
2018

Budsjett 2018

Årsavvik 2018

222 262 740
14 222 390
2 592 666
984 450
8 518 163
14 162 868
-16 033 485
1 200 663
5 286 117
5 777 880

491 516 047
28 233 300
4 750 116
3 149 644
22 999 252
25 714 122
-29 558 564
600 000
11 246 711
11 521 336

486 102 946
26 753 021
3 609 847
3 155 304
18 683 488
18 252 690
-15 072 894
617 000
12 740 000
11 700 000

5 413 101
1 480 279
1 140 269
-5 660
4 315 764
7 461 432
-14 485 670
-17 000
-1 493 289
-178 664

38 579 107
40 954 223

78 009 515
91 430 772

82 573 684
91 788 280

-4 564 169
-357 508

338 507 782

739 612 252

740 903 366

-1 291 114

Her fremkommer det at forbruket av fastlønn er estimert å være drøye 5,4 mill kr høyere enn budsjettert.
At prognosen for fastlønn viser et forbruk som er såpass mye høyere enn budsjett, kan være et signal om at
man har flere ansatte enn budsjettpremissene tillater. Det vil i så fall være en utfordring man tar med seg
videre inn i årene som kommer, all den tid et fast arbeidsforhold er en langvarig forpliktelse. Av
fastlønnsavviket står hjemmetjenesten for 4,3 mill kr. Vikarbruken er også betydelig høyere enn
budsjettert. Samlet viser de estimerte årsavvikene for fastlønn, tillegg, overtid, vikarbruk mv et merforbruk
opp mot 20 millioner. Et underliggende merforbruk av lønnsutgifter reddes inn ved at
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sykepengerefusjonene overstiger vikarutgiftene ved sykdom, «spart» fosterheimsgodtgjørelse og lavere
pensjonsprognose enn budsjettert.
I forbindelse med årsavslutningen vil det etter pålegg fra revisjon bli periodisert inn variable lønnsutgifter
opparbeidet i perioden nov/des i resultat 2018. Dette har siden 2015 blitt belastet januar påfølgende år,
men etter pålagt endring av regnskapsprinsipp innebærer det en merutgift i omfang 7-8 mill kr. Pålegg er
tuftet på etterlevelse av anordningsprinsippet. Dette er ikke tatt inn i prognose.

Innkjøpsposter

Grp.
ansvar Kjøp av varer og tjenester1
110 Rådmann
180 Fellesområder
Fellesområder totalt
126 Oppvekst felles
127 Skole / SFO
128 Barnehage
130 Ressurssenter oppvekst
Oppvekst totalt
135 NAV Sosial- og flyktningetjenesten
150 Hjemmetjenesten
153 Institusjonstjenesten
156 Bo- og dagtilbudstjenesten
Velferd totalt
125 Kulturturtjenesten
140 Landbruk, miljø og arealforvaltning
141 Teknisk drift
145 Integrering og mangfold
Næring og samfunnsutvikling totalt
171 IKS, Geodata og oppmåling
170 IKS, Regnskap, innfordring og lønn
Innherred kommunesamarbeid,
Verdal
Totalt

Regnskap
pr 2. kvartal
2018
3 800 471
3 198 347
6 998 818
31 074 544
8 343 832
3 236 528
5 501 626
48 156 530
1 100 849
3 488 407
13 056 200
4 914 630
22 560 086
1 862 403
702 899
31 094 292
3 152 089
36 811 683
317 596
602 050

Regnskap
Årsprognose
pr 2. kvartal
2017
2018
3 721 016
8 632 756
3 776 885
6 116 884
7 497 901
14 749 640
32 117 141
47 912 087
9 968 158
21 979 545
3 406 917
7 004 065
4 983 712
15 452 469
50 475 928
92 348 166
933 725
2 467 825
3 717 987
7 386 726
12 670 938
26 217 596
4 091 104
8 327 232
21 413 754
44 399 379
2 126 540
3 879 232
0
1 486 563
31 269 529
61 472 853
4 613 182
5 859 301
38 009 251
72 697 949
0
725 925
0
1 700 558

Budsjett

Årsavvik

2018
2018
8 372 706
260 050
5 567 025
549 859
13 939 731
809 909
47 813 588 -1 901 501
22 181 126
-201 581
7 049 448
-45 383
12 715 537 2 736 932
89 759 699
588 467
1 859 612
608 213
7 180 142
206 584
26 129 335
88 261
9 177 120
-849 888
44 346 209
53 170
3 566 397
312 835
1 391 032
95 531
59 221 365 2 251 488
5 585 416
273 885
69 764 210 2 933 739
491 548
234 377
1 653 562
46 996

919 646

0

2 426 483

2 145 110

281 373

115 446 763

117 396 834

226 621 617

219 954 959

4 666 658

Årsprognosen gir et estimert merforbruk på 4,7 mill for innkjøpsposter. Prognosen her er i stor grad bygd
på at forbruksnivået så langt også er representativt for siste halvår, men justert der hvor det er kommet
konkrete tilbakemeldinger fra virksomhetene. Til tross for at disse tilbakemeldingene er søkt hensyntatt,
blir prognosen likevel en forenkling av virkeligheten, da det ikke alltid er like enkelt å tallfeste all forventet

1

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon, samt kjøp av tjenester som erstatter
kommunal tjenesteproduksjon
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utvikling. Erfaringsmessig er forbruksnivået noe lavere i siste halvår, uten at det er like enkelt å si noe
konkret om hvorfor. Det er derfor grunn til å tro at det går an å ta inn noe av dette estimerte merforbruket.
For enkelte virksomheter må merforbruket settes i sammenheng med mindreforbruk på andre
utgiftsposter. De 2,7 mill i merforbruk hos ressurssenter oppvekst refererer seg til problematikken nevnt
foran rundt manglende fosterhjemstilgang og dermed økt kjøp av institusjonsplasser i barnevernet. Som
følge av denne utviklingen ble barnevernsbudsjettet for 2018 styrket i forbindelse med rapporteringen for
første tertial, og er nå ventet å gå i balanse totalt sett.
Det estimerte årsavviket på innkjøpsposter i teknisk drift på 2,2 mill gjelder først og fremst kommunens
egen virksomhet, altså kommunale bygg og veier. Her er aktiviteten preget av en del sesongvariasjon,
samtidig som at mindreforbruk på lønnsområdet vil bidra til at virksomhetene er forventet å avslutte året
innenfor totalrammene.
1,9 mill i mindreforbruk i virksomhetsområdet Oppvekst felles knytter seg primært til lavere tilskudd til
private barnehager enn opprinnelig budsjettert med. Dette igjen skyldes at det er færre barn enn
opprinnelig forventet i private barnehager, men flere i kommunale, og utgiftene vil dermed gå omtrent i
balanse for kommunens del.
Estimerte årsavvik på innkjøpsområdet utlignes med andre ord i stor grad mot tilsvarende avvik på andre
utgiftsposter, og synes å være under kontroll.

Overføringer
Overføringer uten motytelse estimeres til et årsavvik på 7,3 mill kr. I denne ligger felles innsparingskrav som
etter budsjettjusteringene i tilknytning til rapportering 1.tertial nå beløper seg til 5,15 mill kr. Rådmannen
vil legge fram en egen budsjettjusteringssak med forslag til inndekning av 5 mill kr. I tillegg finner vi her
blant annet budsjettavvik på NAVs utgifter til tomgangsleie og vedlikeholdsutgifter til Verdal Boligutleie,
som er nærmere omtalt i rapportens avsnitt 2.2. Merutgifter på dette området er totalt anslått til 1 mill kr.

Salgs- og leieinntekter
Salgs- og leieinntekter viser en samlet mindreinntekt på ca 3 mill kr.
Pt ser det ikke ut til at inntekter fra kommunale årsgebyrer innenfor selvkostområdene vann og avløp vil bli
like høye som budsjettet tilsier, og prognosen viser en mindreinntekt på 3,2 mill kr. Selvkostfondene for
vann og avløp er bygd ned de senere årene, og det er ikke tilstrekkelig med midler i fondene til å dekke hele
underskuddet. Siden selvkostfondene ikke kan være negative, må underskuddet vises over driftsregnskapet
for kommunen. Dette kan imidlertid tas igjen på neste driftsår, dersom selvkostområdene da går med
overskudd. Gebyrer for vann og avløp er ventet å reguleres opp fra 2019.
Kommunale barnehager har tatt inn flere barn enn budsjettert med, og får dermed merinntekt fra økt
foreldrebetaling opp mot 0,5 mill. Samtidig opplever barnehagemyndigheten en økning i antallet søkere for
redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid for 3-5-åringer i husholdninger med lav inntekt. Dette
forholdet får ikke direkte betydning for verken private eller kommunale barnehager, da det er kommunens
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barnehagemyndighet som dekker disse utgiftene. Det er vanskelig å si hvor mange som vil benytte seg av
ordningen, da søknader kan sendes inn gjennom hele året, men en merutgift for slike refusjoner i
størrelsesorden 1 mill kr er ikke usannsynlig.

2.2 Rapportering fra virksomhetene (oppsummert)
2.2.1 Oppvekst
Oppvekstområdet består av virksomhetsområdene Oppvekst felles, Skole / SFO, Barnehager og
Ressurssenter oppvekst.
Oppvekst felles
Aktiviteter rettet mot barn og ungdom er i løpet av kvartalet samlet under kommunalsjef
oppvekst, i virksomhetsområdet oppvekst felles. Ressurser er med det overført fra
virksomhetsområdene Skole/SFO, Ressurssenter oppvekst og fra Kulturtjenesten. SLT koordinator i 50% er
knyttet til det nye området. Organisasjonsendringen ble foretatt med virkning fra januar 2018.
Oppdateringer i budsjett og regnskap er pr juni ennå ikke fullført, men prognosetall er søkt tilpasset etter
de besluttede endringer. Ansvarene finansieres med eksisterende budsjettmidler, SLT midler, LOS midler,
tilskudd fra Kriminalitetsforebyggende kompetansesenter og bruk av disposisjonsfond i 2018.
Barnehagemyndigheten rapporterer om forventet budsjettbalanse ved årets slutt.

Ressurssenter oppvekst - barneverntjenesten
Ressurssenter Oppvekst består av PPT, Barnevern og Helsestasjon.
Pr 1. tertial 2018 ble det beregnet et overforbruk i barneverntjenesten i området 1,5 – 2 millioner.
Barnevern ble styrket med 2 mill i økt ramme, og status pr 30.6 viser et mindreforbruk på 2,9 mill. Dette har
sin årsak først og fremst i manglende periodisering på statstilskudd som også dekker 2019, og store
utgiftsposter som heller ikke er periodisert, slik som utgifter til barnevernsinstitusjoner og utgifter til
sakkyndige/juridisk hjelp. Mindreforbruk oppstår også på grunn av vakanser fordi det er utfordrende å få
ansatt kvalifisert personell ved langtidssykefravær. Utgifter til Ungdomskontakten er overført til
virksomhetsområdet oppvekst felles med virkning fra 1. januar i år.
Ubrukte øremerkede statstilskudd vil bli satt på bundne fond ved årets slutt, og forventet årsprognose er at
forbruket vil være innenfor tildelt ramme.

Skole / SFO
Det er svært utfordrende å se det totale bildet på denne tiden av året. Det som er de mest
synlige tegnene er at alle enheter er svært sårbare for endringer i driften gjennom
utenforliggende årsaker, altså ting som påvirker driftsnivået som man ikke har styring på selv, som
tilflytting/fraflytting av elever i budsjettåret, og nye tilrådninger om spesialundervisning/andre tiltak som
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må settes inn for å drive forsvarlig pedagogisk. Stramme rammer medfører at ingen enheter har rom i sin
økonomi til å håndtere uforutsette hendelser som medfører økonomiske belastninger for enhetene.
Vuku oppvekstsenter ligger med et overforbruk på lønn som skyldes en nødvendig oppbemanning ut over
budsjett. Hovedgrunner er sikre læringsmiljø og forsvarlig opplæring til klasser og enkeltelever i samarbeid
med PPT, BUP og barnevern. Skolen vil forsøke å ta inn overforbruket i løpet av høsthalvåret.
Volden skole legges ned pr 1/8-2018. Enheten har sett seg nødt til å sette inn ekstra bemanning dette
skoleåret for å hjelpe til med det psykososiale miljøet ved skolen, dette ut over budsjett på lønn.
Stiklestad skole ligger med et overforbruk på lønn som skyldes en nødvendig oppbemanning ut over
budsjett. Dette vil vedvare ut budsjettåret og anslag er 700’ over budsjett.
Verdalsøra Barneskole har hatt høyere driftsnivå enn budsjettert. Hovedgrunner er sikre læringsmiljø og
forsvarlig opplæring til klasser og enkeltelever i samarbeid med PPT, BUP og barnevern, vedtak
spesialundervisning, fraflytting av fosterheimplasserte elever og færre elever i SFO. Samlet merforbruk
anslått til 1,2 mill. For å begrense budsjettavvikene blir det satt i verk en rekke tiltak for å tilpasse ressurser
til behov og sikre refusjonsinngang. Øvrige skoler driftes i store trekk i balanse.
Samlet sett forventes Skole/SFO området gå i balanse dette skoleåret, under forutsetning om at det gjøres
interne budsjettjusteringer og at inntektssiden holder for å spare inn ca. 2 millioner kroner.
Miljøterapeutstillinger ved Verdalsøra Ungdomsskole er flyttet over til ungdomsarbeid samlet under
oppvekst felles, med virkning fra januar i år.

Kommunale barnehager
Økonomiske rapporter og beregninger for kommunale barnehager viser et mindreforbruk pr.
30.06.18. Det anslås en samlet balanse mellom budsjett og regnskap pr. 31.12.18.
Kommunale barnehager har løpende opptak. Det er pr. d.d. tatt inn 17 flere barn i kommunale barnehager
enn det var budsjettert for. Dette medfører økt bemanning, og derav økte kostnader. Dette finansieres ved
kommunalt tilskudd og foreldrebetaling.
Bemanningsnorm for barnehager er budsjettert. Innfasing skjer i ulikt tempo på våre barnehager. Dette
gjøres for å samtidig kunne utøve en god personalpolitikk. Økt krav til pedagognorm vil få full virkning fra
01.08.18. Antall pedagoger vil være i endring som følge av kravene gitt i forskrift:
I forskrift 22. juni 2017 nr. 1049 om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager skal § 1 lyde:
§ 1. Norm for pedagogisk bemanning
Barnehagen skal ha en forsvarlig pedagogisk bemanning. Barnehagen skal ha minst én pedagogisk leder per syv barn
under tre år og én pedagogisk leder per 14 barn over tre år. Ett barn til utløser krav om en ny fulltidsstilling som
pedagogisk leder. Barn regnes for å være over tre år fra og med august det året de fyller tre år.

Utfordringer vi kjenner til for høsthalvåret som vår finansieringsordning ikke tar høyde for:
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Behov for økning av administrasjonsressurs ved Vinne barnehage som følge av økt barnetall.



Høyere bemanningsnorm enn budsjettert ved Ness barnehage. Det har som følge av endring i
skolestruktur vært mange som søker barna til Vinne krets. For å opprettholde kvalitet på tilbudet
for de som er igjen i Ness, må vi ha en noe høyere bemanning enn vår norm tilsier.

2.2.2 Velferd
Velferdssektoren omfatter virksomhetsområdene NAV, Hjemmetjenesten, Bo- og dagtilbudtjenesten og
Institusjonstjenesten.
NAV
Tjenesten sett under ett kan få et overforbruk i forhold til budsjett på ca. 1,1 mill kr. Dette er i
hovedsak knyttet til betaling av reparasjoner og tomgangsleie til Verdal Boligselskap AS.
Ansvaret er regulert i en avtale mellom Verdal Boligselskap AS og Verdal kommune inngått i 2004, der
Verdal kommune gir garanti på dekning av reparasjoner utover vanlig elde/slitasje og tomgangsleie for
boliger eid av Verdal Boligselskap AS. Merforbruk på lønn er et resultat av vikarbruk ved
sykefravær/foreldrepermisjon som har gått utover refusjonsinngang. Bruk av budsjetterte midler til
kvalifiseringsstønad er så langt under budsjett og det forventes et mindreforbruk her i omfang 380’. Bruk av
andre statlige tiltak har vært benyttet som alternativ her, men etter innstramming i regelverk vil bruken av
stønadsmidler øke, men dette avhenger igjen av personell til oppfølging av tiltak.
Økonomisk sosialhjelp er en rettighet som innbyggere i kommunen har rett på hvis de ikke kan gjøre
gjeldende andre økonomiske rettigheter til nødvendig livsopphold og boutgifter. Rettigheten er uavhengig
av hva som er budsjettert. Innstramming av statlig regelverk i forhold til arbeidsavklaringspenger og
uføretrygd, kan medføre økt etterspørsel etter økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram med
kvalifiseringsstønad. Presset personellressurs vil ha mindre tid til aktiv oppfølging av søkere for å hjelpe de
til å gjøre andre rettigheter gjeldende, og en kan få lengre stønadsløp og økte utbetalinger av økonomisk
sosialhjelp. Økning i boutgifter kan også bli en utfordring fremover. Strømutgifter viser en stigende tendens
og eventuelle renteøkninger kan også få innvirkning på vurderinger av hjelpebehov.
Tjenesten ser ikke at det er rom for å ta inn det prognosert overforbruk gjennom reduksjon i ordinær drift.

Bo og dagtilbudstjenesten
Virksomhetsområdet Bo- og dagtilbudstjenesten (BODA) beregnes til å ha et merforbruk på
ca kr 1 mill mot budsjettramme.
Kjente inntekter som vil komme til fradrag er ca 500’ i merinntekter på ressurskrevende brukere, dvs
endelig refusjon for 2017 ble noe høyere enn det som ble inntektsført i fjor, og BODA’s andel av
kompetanse og innovasjonstilskudd for 2018, kr 220’ i nettoinntekt.
Mange fellestiltak er allerede iverksatt, men med styrket fokus fra august. Bevisst ledelse i alle prosesser og
beslutninger er vesentlig. Usikkerheten består i årsvirkning på tiltakene. Flere avdelinger har mindreforbruk
og en er helt avhengig av at dette opprettholdes og helst økes utover året. Det betyr at iverksatte tiltak i
disse avdelingene og måten det ledes på må ha fokus også videre utover året. Dette er ekstra utfordrende

13

når en vet at to av bofellesskapene har fått nye brukere med til dels omfattende bistandsbehov, og at det
er en økning i utfordringer og udekkede behov i rustjenesten. Prognose for 31.12.18 er avhengig av at det
iverksettes tiltak for å redusere bruk av innleie ved fravær og at bruk av overtid reduseres i avdelinger med
merforbruk. Prognose for merforbruk ved årets slutt vil etter dette være ca kr 280’.

Hjemmetjenesten
Virksomhetsområdet har et korrigert regnskapsført merforbruk pr 30.06 på 2,12 mill. De
største merforbrukene er knyttet til økte brukerbehov blant innbyggere i sentrumsområdet.
Prognosert årsresultat ligger i område 1,45 mill for hjemmetjenesten samlet sett. Tiltak som samordning av
praktisk bistand, vedtaksgjennomgang for vurdering om egenandelstjeneste, egenandel på gruppetilbud
fysikalsk behandling og vakanser kan gi reduserte utgifter og økte inntekter. I tillegg kommer
kompetansetilskudd fylkesmannen. Disse tiltakene vil imidlertid ikke være tilstrekkelig for å dekke opp det
estimerte merforbruket, og det jobbes derfor videre med tiltak.

Institusjonstjenesten
Institusjonstjenesten har pr 30.06 et mindreforbruk på ca kr 550’. Framskriving av dette
resultatet ved årets slutt er i området 1,2 mill i mindreforbruk, men av forsiktighetsårsaker
settes prognose lik budsjettbalanse. Det er knyttet en del usikkerhet til prognosen, pga forhold som
ferieavvikling og fravær.
Institusjonstjenesten har dessuten utfordringer med å rekruttere fastlege til ledig hjemmel i
fastlegeordningen, og man ser seg derfor nødt til å leie denne tjenesten eksternt fra 1. september. Dette vil
medføre en netto merutgift på ca 100 000 pr måned, til sammen 0,4 mill kr i 2018.

2.2.3 Næring og samfunnsutvikling
Næring og samfunnsutvikling består av områdene Kulturtjeneste, Teknisk drift, Landbruk, miljø og
arealforvaltning og Integrering og mangfold.
Kulturtjenesten
Kulturtjenesten forventes å være innenfor tildelt budsjett ved årets slutt. Samling av
aktiviteter rettet mot barn og unge under kommunalsjef oppvekst har medført at
Ungdommens hus er flyttet ut av virksomhetsområdet. Dette er utført med virkning fom 1. januar 2018.

Teknisk drift
Knappe rammer spesielt innenfor tjenesteområde kommunale bygg er krevende. Det vil av
den grunn bli holdt igjen på vedlikehold av bygg resten av året for å holde seg innenfor
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budsjetterte rammer. I 2018 har vi hatt en forholdsvis normal vinter på vegsektoren og pr 01.07.18 ser
budsjettet ut til å holde.
For å holde seg innenfor de budsjetterte rammer for kommunale bygg kreves god budsjettdisiplin samt lite
uforutsette hendelser resten av året. Lønnsutgifter ligger under budsjettert nivå.
På selvkostområdene Vann og Avløp er det i 2018 fortsatt lavt rentenivå, men forbruk innenfor vann og
avløp er i overkant av budsjettert nivå, spesielt på vann. Inntektene ser dessuten ut til å ligge litt under
budsjettert nivå både på vann og avløp. Eventuelle avvik innenfor vann/avløp vil bli utlignet mot bruk av
fond ved årets slutt, forutsatt at det er tilstrekkelig innestående på fondet. Prognose viser merforbruk på
1,65 mill korrigert for bruk av fond.

Integrering og mangfold
Møllegata voksenopplæring har et større overforbruk på lønn. Dette skyldes i store trekk feil
budsjettering og manglende budsjettering av personell som underviser på Verdal
videregående skole. Noe korreksjon av merforbruk vikar ved sykdom når lønnsrefusjon mottas.
Kompensasjon til tidligere ansatt har belastet ansvar med 114’ etter inngått forlik.
Iverksatte og planlagte tiltak som skal bedre budsjettbalanse er redusert bemanning på Møllegata
voksenopplæring, redusere vikarbruk og kjøre felles undervisning der det er pedagogisk forsvarlig.
Bemanning for 2019 tilpasses etter bosettingsanmodning fra Integrering og mangfoldsdirektoratet (IMDi).
Normalt foreligger den i september hvert år. I og med at situasjonen er slik den er i Europa, kan det nærme
seg november før kommunen mottar anmodning.
Integrering og mangfold vil også vurdere omfanget av avtalen med Veksttorget fra 01.01.2019, men dette
får ingen virkning på regnskapet for 2018. I ny introduksjonslov som trer i kraft 01.09.18 slås det fast at
arbeids- og utdanningsrettede tiltak alltid skal inngå i introduksjonsprogrammet. Formålet med endringen
er økt arbeidsretting av introduksjons-programmet. Det er regjeringens mål å øke arbeidsrettingen i
introduksjonsprogrammet. Dette er omtalt i både Meld.St. 16 (2015-2016) Fra utenforskap til ny sjanse.
Samordnet innsats for voksnes læring og i Meld. St. 30 (2015-2016) Fra mottak til arbeidsliv- en effektiv
arbeidsgiver politikk. Introduksjonslovens formål §1 er å kvalifisere flyktninger til arbeid. Ved å si opp
avtalen med Veksttorget mister kommunen en kompetanse som har god kunnskap om arbeidslivet og
arbeidslivets krav, og verdifull kontakt med det lokale næringslivet. En reduksjon av engasjementet synes
derfor å være en bedre løsning.
Det er sagt opp husleieavtaler med syv private utleiere i løpet av det siste året for å tilpasse tilbud til behov
og unngå tomgangsleie. I perioden september 2017 til september 2018 er kostnaden redusert fra kr 412’ til
kr 192’ pr mnd. I&M har i dag kontrakt med tre private utleiere, til sammen åtte boenheter. Det er det
nivået vi bør ligge på. Usikkerheten ligger i om de vi framleier til betaler. Det er restanser som vi har
problemer med å få inn.
Redusert bosetting som følge av færre asylsøkere til Norge får følger for integrering og mangfold sine
inntekter. UDI har valgt å sette ned måltallet fra 3000 asylsøkere til 2000 i 2018. UDI sier det må rigges for
ulike scenarier, det samme må integrering og mangfold gjøre. Det er en av grunnene til at vi blant annet
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også går i dialog for å mulig redusere overføringer til andre virksomheter i 2. halvår, til et nivå som er
tilpasset den faktiske merutgiften som virksomhetene har til flyktningarbeid.
Integrering og mangfold forventes å gå i balanse ved årsslutt, forutsatt at tilskuddsoverføring til andre
virksomheter reduseres i størrelsesorden 2,4 mill kr med bakgrunn i redusert bosetning som følge av færre
asylsøkere til Norge i 2018.

Landbruk, miljø og arealforvaltning
Manglende budsjettering av kjøp av tjenester fra Levanger kommune til håndtering
eiendomsskatt utgjør en merutgift i omfang 0,5 mill kr. Fordeling av lønnsutgifter for korrekt
belastning på ansvarsområder og for selvkost vil bli satt i verk med helårsvirkning. På ansvar Byggesak har
det i perioder vært vakanser, men dette er innenfor selvkost og gir ingen resultateffekt på
virksomhetsområdet samlet. Prognose for virksomhetsområdet er primært knyttet til utgifter til
eiendomsskattehåndtering.

2.2.4 Rådmannens fellesområde og Stab, utvikling og virksomhetsstøtte
Rådmann
Rådmannsområdet består av underinndelingene Rådmannens fellesområde, Økonomi,
Personal/HMS, Arkiv, informasjon og service, Utviklingsstøtte og Kirker mv.
Virksomhetsområdet vil ha mindreforbruk av lønnsmidler som følge av stillinger som er holdt vakante;
personalsjef og digitaliseringsrådgiver. Sistnevnte var planlagt ansatt ila siste halvår, men ser ut til å bli
forskjøvet ytterligere. Personalsjef er nå ansatt, og vil være på plass fra oktober. Manglende budsjett for
overføringer til andre trossamfunn enn Den norske kirke gir et merforbruk i overføringer med ca 250’.
Samlet er det forventet at virksomhetsområdet vil avslutte året innenfor budsjettrammen.

Fellesområder
Årsprognosen for fellesområdet viser et merforbruk på nærmere 6 millioner. Hovedårsaken
er innsparingskravet på 5,15 mill som er innarbeidet i budsjettet på dette området. I tillegg
påvirkes regnskapet negativt på grunn av personforsikringer som ikke ble belastet riktig i 2017-regnskapet,
og som dermed må tas i år. Dette utgjør ca 820 tusen.
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2.2.5 Innherred kommunesamarbeid
Regnskap, innfordring og lønn
Regnskapet viser et mindreforbruk på lønn, noe som skyldes at en stilling har stått vakant.
Vakantstilling vil være besatt fra 6.august 2018. IKRIL har også mottatt mye sykepengerefusjon. Kurspotten er ikke rørt ennå, men det vil bli en kompetanseheving i løpet av høsten 2018, da
spesielt med tanke på kommunalt regnskapssystem, pensjon og merverdiavgift. Det ser ut til at IKRIL skal
klare å få inn gebyrinntekter tilsvarende budsjett. Når det gjelder innfordringsomkostninger er det alltid et
etterslep slik at det pr 30.06.2018 anslås at også denne regnskapsarten vil ende tilsvarende budsjett ved
årets slutt. IKRIL regner med å holde seg godt innenfor tildelt budsjettramme ved utgangen av 2018.

Geodata og oppmåling
Siden tidlig på året har det vært klart at Geodata og Oppmåling har for lavt lønnsbudsjett ifht
bemanning etter oppløsningen av Samkommunen. Det har dessuten påløpt noen oppstarts- /
engangsutgifter som det ikke har vært dekning for i budsjettet. Disse økte utgiftene, kombinert med at
virksomheten heller ikke ser ut til å nå måltallet for inntekter pga færre oppdrag enn forutsatt i
budsjettarbeidet, gjør at man går mot et merforbruk i størrelsesorden 1,1 mill kr. I og med at dette er et
samarbeid med Levanger kommune vil underskuddet deles mellom kommunene etter innbyggertall, hvor
Verdal kommunes andel estimeres til 465 tusen.

Kemner - IKT - Innkjøp – Kommuneadvokater (driftes under Levanger kommune)
Enheten rapporterer et merforbruk på inntil 2 mill i 2018. Dette er imidlertid noe usikkert på
bakgrunn av vakanse i IKT-sjef-stilling og fortsatt usikkerhet omkring inntektsnivået på
lisenser. Jus, Kemner og Innkjøp er områder som er i balanse, men stadig økende lisensutgifter gjør at IKTbudsjettet er for lavt. Som følge av oppløsningen av samkommunen måtte det anskaffes en god del nye
lisenser. Dette var ikke tatt høyde for i budsjettet og bidrar sammen med generell kostnadsøkning på
lisenser (delvis grunnet svingninger i valutakurser) til at IKT-budsjettet ikke holder i 2018. Verdal kommunes
andel av merforbruk er i området 43%.
Innkjøp er styrket med en medarbeider fra august. Flere og bedre innkjøpsavtaler, effekt av
innkjøpssamarbeid med nabokommuner og forbedrede rutiner bør gi uttelling framover på kommunens
anskaffelsesutgifter. Opplysninger fra enhet er mottatt i avslutningsfasen av arbeidet med
kvartalsrapporten, slik at beregnet prognose i rapportens avsnitt 2.1 ikke er oppdatert med denne
kunnskapen.

Brann og redning (driftes under Levanger kommune)
Budsjett på drift nødnett er ikke tildelt i opprinnelig budsjett. Verdal kommunes andel av
dette er stipulert til merutgift på 1,4 mill.
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2.3 Budsjett - justeringsbehov drift
Rådmannen legger fram sak på hvordan uløst innsparing fra tidligere vedtak skal løses. Driftsbudsjettet
forslås redusert med 5 millioner kr. Reduksjon gjennomføres som et rammenedtrekk etter fordelingsnøkkel
basert på lønnsmasse hos virksomhetsområdene.

2.4 Budsjett – justeringsbehov investeringer
Som det fremkommer i tabellen under, er det enkelte investeringer som har forsinkelser ifht det
aktivitetsnivået som budsjettet opprinnelig har lagt opp til. Dette gjelder spesielt for Vinne skole, hvor
budsjettet vil foreslås redusert fra 40 til 5 millioner i 2018. Det vil i tillegg foreslås mindre endringer og
omfordelinger på andre prosjekter. Rådmannen vil legge fram en egen sak på dette i løpet av høsten.
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Regnskap
Tiltaksnr
1200
1205
1999
3146
5153
5309
110000
110001
110002
110003
110201

Beskrivelse av investeringen
Startlån
Salg av aksjer
Finansiering
Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Nord-Trøndelag
Oppgradering uteanlegg og lekeapparat
Forskuttering av utbygging FV 757 Holbergkrysset - Hamnekrysset øst
IKT-utstyr kommuneorganisasjonene
IKT-utstyr skoler og barnehager
IKT-utstyr i helse/velferd
Velferdsteknologi helse/velferd
Kjøp av tjenestebiler

141000 Rådhuskvartalet - tilpasninger bygg

141001
141002
141101
141103
141104

ENØK-tiltak
Herredshuset
Ørmelen skole
Mindre tiltak barnehager
Vuku barnehage, nybygg

141106 Vinne skole

Gjeldende

pr 2. kvartal
budsjett
2018
2018
-5 916 756
0
-20 000
0
-852 583 -181 700 000
6 476
0
1 479
0
0
5 700 000
0
4 700 000
49 400
3 000 000
0
3 000 000
642 308
3 000 000
100 000
2 200 000

2 127 270

55 560
194 071
4 287
58 758
12 990 571

205 003

Kommentar

Ventilasjonsanlegg utskiftet. Plan for ombygging 1.etasje
rådhus utført. Ombygging i oppstartfasen. Planlegging
6 000 000 for innredning av 2.etasje Gjensidigebygget startet opp.
Midlene er brukt til utfasing av oljekjel Vuku
oppvekstsenter. Nytt biobrenselanlegg har vært ute på
500 000 anbud. Kontrahering vil finne sted høst 2018.
0 1. og 2. etasje er ferdig oppusset og i full bruk.
0
1 000 000
22 000 000 Ny barnehage Vuku tatt i bruk. Sluttfinish høst 2018.
Arkitekt kontrahert. Arbeider med forprosjekt
rehabilitering av skolen pågår og forventes ferdigstilt ved
40 000 000 årsskiftet. Arbeidene ved skolen vil ikke starte før 2019.
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Regnskap
Tiltaksnr
141107
141108
141300

Beskrivelse av investeringen
Stiklestad skole
Garnes skole
Brannsikring/nødstrøm Verdal bo- og helsetun

141301
141303
141304
141500
141501
141502
141601
141800

Helsebygget
Oppgradering avlastningsboligen Ringv. Nord
Oppgradering Prost Brants veg/Ringvegen nord
N-T teater
Ungdommens hus
Meråpent bibliotek, tilpasninger
Diverse maskinelt utstyr
Utstyr/inventar omsorg og velferd

142000 Vannforsyning Volhaugen

142001 Vannforsyning Ulvilla
142002
142004
142005
142006
142007
142008

Vannforsyning Ørin
Vannrenseanlegg Hallemsåsen
Vannforsyning, høydebasseng Hallia
Vannforsyning, Vuku
Vannforsyning, Vinne
Vannforsyning Sørgata

143000 Avløp utbedring Volhaugen
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pr 2. kvartal
2018
0
110 062
300 000
1 780 615
1 084 043
17 825
-407 142
103 975
0
0
65 613
3 774 028

Gjeldende
budsjett
2018
Kommentar
2 000 000 Utredning av tomtevalg pågår.
2 600 000
1 000 000
Programmering og utarbeidelse av reguleringsplan
5 000 000 pågår.
200 000 Prosjektet er ferdigstilt og tatt i bruk.
0
0
0
500 000
300 000
500 000
Rehabilitering av VVA Nordgata/Volhaugvegen.
6 000 000 Arbeidene er i sluttfasen og fullføres høst 2018.

310 396

Anlegget er i ferdigstilt og overtatt til kommunal drift.
Mellom 50 - 60 husstander er tilkoblet Verdal
500 000 kommunale vannverk.

391 834
9 125
0
2 917 045
477 870
488 585

Nytt vann/avløpsanlegg Felleskjøpstomta, Ørin.
0 Arbeidene er ferdigstilt og overtatt til kommunal drift.
0
1 000 000
4 000 000 Arbeidene pågår og forventes ferdigstilt høst 2018.
1 000 000
0 Prosjektet er ferdigstilt.

3 774 013

Rehabilitering av VVA Nordgata/Volhaugvegen.
5 000 000 Arbeidene er i sluttfasen og fullføres høst 2018.

Regnskap
Tiltaksnr
143001
143003
143004
143005
143006
143007
143008
144000
144013
144014
144015
144016
144017
144018
144019
144020
144021
144022
144023
144024
144025
144026
145000
145001

Beskrivelse av investeringen
Avløp sanering Fætta
Avløp Ørin
Avløp, Vuku
Avløp, Tinden
Avløp, sanering Leksdal
Sanering av spredt avløp
Avløp Sørgata
Holmen bro
Veger, Garnes boligfelt
Veger, Lysthaugen boligfelt
Veger, Trones/Sørskaget boligfelt
Veger, Ydsedalen boligfelt
Veger, Lundskammen boligfelt
Kvernmovegen (forbi motorsenter)
Veger, Valstadmoen - Vinne kirke
Veger, Kåra
Veger, uforutsett
Gang- og sykkelveg Lein - Valum, gatelys
Gang og sykkelveg, Russervegen - Kværner
Gang- og sykkelveg Reinsholm - Garpa - Verdalsøra skoler
Gang- og sykkelveg, div opprusting og uforutsett
Veger, Forbregd Lein boligfelt
Uteområdet Vuku skole
Uteområdet N-T teater

pr 2. kvartal
2018
2 481 400
391 834
2 249 386
0
0
477 870
728 802
1 926 820
0
0
0
0
0
0
0
0
67 545
0
5 943
68 856
0
0
150 360
0

Gjeldende
budsjett
2018
2 000 000
0
2 000 000
1 000 000
3 500 000
5 500 000
0
16 500 000
310 000
260 000
1 560 000
1 130 000
310 000
750 000
250 000
300 000
500 000
500 000
2 000 000
700 000
1 800 000
1 130 000
3 000 000
1 000 000

Kommentar
Anlegget er i ferdigstilt og overtatt til kommunal drift.
Arbeidene pågår og forventes ferdigstilt høst 2018.
Planlegging pågår.
Planlegging pågår.
Prosjektet er ferdigstilt.
Arbeidene pågår. Ferdigstillelse høst 2018.

Asfaltering kommunale veger; Anbud på asfaltering er
innhentet. Asfaltentreprenør er kontrahert. Arbeidene
forventes ferdigstilt medio oktober 2018.

Egen finansieringssak framlagt til politisk behandling.
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Tiltaksnr Beskrivelse av investeringen
145002 Moparken
145003 Skateparken
145004 Bystrand/tilrettelegging langs Verdalselva

146000
146002
146003
146004
146006
146007
146008
146009
146010
146011
147000
730000
730001
730002
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Vinne aktivitetspark
Boligfelt Lysthaugen
Klubbhus Vinne aktivitetspark
Boligfelt Leklemsåsen
Masterplan sentralidrettsanlegg
Vinne A.park - Trimtrapp / bod
Vinne A.park -Bowling / Boccia
Vinne A.park - Aktivitetsløype
Vinne A.park - Klatring / trampoline
Vinne A.park - Cageball / isflate
Kirker og kirkegårder
Brann - overflate og redningsutstyr
Utbedring Verdal brannstasjon
Bil, feiervesen

Regnskap

Gjeldende

pr 2. kvartal
2018

budsjett
2018

1 196 104
11 300
0

0
1 022 125
40 026
0
0
750 248
109 701
187 714
11 283
62 767
750 000
7 484
22 230
0
37 563 529

Kommentar

Byggetrinn 1 ferdigstilt. Arbeidene med å legge
5 000 000 byggetrinn 2 ut på anbud pågår.
300 000
200 000
Komplettering av Vinne aktivitetspark pågår for fullt.
Storparten vil bli ferdigstilt i år men enkelte elementer
3 500 000 kan bli gjenstående til neste år. Se egne underprosjekter.
0 Boligfelt Lysthaugen ferdigstilt og lagt ut for salg.
0
500 000
300 000
0
0
0
0
0
1 500 000
350 000
3 000 000
350 000 Innkjøpet blir antagelig utsatt.
0

3. FRAVÆR/NÆRVÆR
3.1 Oversikt på gruppeansvarsnivå
Enhet/område
110 Rådmannen *
125 Kultur

2. kvartal
2016
Totalt
3,10 %
0,60 %
2,60 %
5,40 %
7,80 %
7,00 %
4,10 %

2. kvartal
2017
Totalt
5,50 %
1,20 %
7,10 %
6,50 %
8,70 %
4,50 %
5,10 %

3,60 %

4,00 %
5,10 %
8,40 %
7,80 %
9,80 %

1. kvartal
2018
Totalt
2,60 %

2. kvartal 2018
Totalt

1-16 dager >=17 dager

4,40 %

1,40 %

3,00 %

2,20 %

1,10 %

0,60 %

0,50 %

10,50 %

12,40 %

1,40 %

11,00 %

8,50 %

5,90 %

1,90 %

4,00 %

8,70 %

8,90 %

2,00 %

6,90 %

9,60 %

9,30 %

4,50 %

4,80 %

5,60 %

5,90 %

0,00 %

5,90 %

4,60 %

5,10 %

1,10 %

4,00 %

3,90 %

1,50 %

0,50 %

1,00 %

5,80 %

4,70 %

0,80 %

3,90 %

7,80 %

7,00 %

2,00 %

5,00 %

11,50 %

11,50 %

1,90 %

9,60 %

10,70 %

9,80 %

2,00 %

7,80 %

170 IK Regnskap, innfordring og lønn *

7,40 %

1,90 %

1,40 %

0,50 %

171 IK Geodata og oppmåling *

2,10 %

2,10 %

2,10 %

126 Oppvekst felles
127 Virksomhetsområde skole/sfo
128 Virksomhetsområde barnehager
130 Ressurssenter Oppvekst
135 NAV Sosial og flyktningetjenesten
140 Landbruk, miljø og arealforvaltnign *
141 Teknisk drift
145 Integrering og mangfold *
150 Hjemmetjenesten
153 Institusjonstjenesten
156 Bo og dagtilbudstjenesten

Totalt:

6,20 %
8,50 %
8,90 %

6,6 %

7,2 %

7,3 %

7,3 %

1,9 %

0,00 %

5,4 %

*Fra 1. jan 2018 er virksomhetsområde 126 Oppvekst felles utvidet med Ungdommens hus, miljøteam
ungdomsskole, ungdomskontakten, samt SLT koordinator og administrasjon. Ansvarene ble overført fra
skole, kulturtjenesten og ressurssenter oppvekst i juni. Skyggelagt periode er perioder der enhet ikke
har vært i drift, slik som etableringer etter opphør samkommune. Enhet 110 Rådmann er tilført
stabsområde utvikling og virksomhetsstøtte fra 1. jan 2018.
Tabell viser fraværet i 2. kvartal, ikke akkumulert fravær.
Sammensetningen viser at brorparten av sykefraværet skyldes langtidsfravær. Områdene innen helse og
velferd har generelt det høyeste fraværet i kommunen der institusjonstjenesten har hatt en stor økning
sammenlignet med tilsvarende periode i 2017. Ressurssenter oppvekst har og en betydelig økning
sammenlignet med 2016 og 2017. Her har bla ventetid på operasjoner medført flere langtidsfravær.
Virksomhetsområde barnehage øker noe på fraværet sammenlignet med tidligere år. Det jobbes aktiv for
tilrettelegging og med individtilpasninger.
KS har utarbeidet en beregningsmodell som baserer seg på korttidsfravær, langtidsfravær,
pensjonskostnad, arbeidsgiveravgiftssone og lønns og personaldata pr 1.12.2015. Tabell under viser
merutgifter for kommunen i perioden 2016-2018 for totalt antall fraværsdager pr år.

Dagsverk fravær
Arbeidsgivers kostnad i millioner

2016

2017

2018
Prognose

17 552

18 007

20 270

16,8

17,3

16,9

Sykepengerefusjon fra NAV er hensynstatt. Beregningen tar imidlertid ikke med at staten bare betaler
feriepenger for 48 fraværsdager, øvrige dager dekkes av arbeidsgiver.
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3.2 Aktiviteter for økt nærvær
Verdal kommune er IA bedrift og har mål om å redusere fravær og øke nærvær. Under er eksempler på
aktiviteter som virksomhetsområdene har satt i verk for å redusere fravær og bedre det psykososiale
arbeidsmiljøet.
Institusjonstjenesten
Institusjonsområdet er et virksomhetsområde som har hatt økende sykefravær de siste tre år, dette er en
trend som er krevende for driften og det jobbes aktivt med tiltak for å snu denne utviklingen. Under vises
hvordan det jobbes med fraværsoppfølgingen i virksomheten.
 Medarbeidersamtaler med fokus på den enkelte
Det gjennomføres medarbeidersamtaler med alle faste ansatte. I medarbeidersamtalen legges det vekt på
hva det er den enkelte kjenner på gir mestring og glede, og hva det er ønskelig at vi jobber med for å øke
dette. I tillegg er det dialog på samarbeid på avdelingen, og forholdet til leder. Alt med fokus på en bedre
hverdag for den enkelte. Leder gir tilbakemeldinger med vekt på det positive, og legger plan på hva den
enkelte skal jobbe videre med. Dette handler om å bli sett og en opplevelse av å være en viktig person på
arbeidsplassen.
 Prosedyre for melding av fravær
Oppdatert prosedyre for melding av fravær som er utarbeidet av verneombud, tillitsvalgt og leder. Ansatte
involveres i personalmøter. Jobbe med kunnskap og forståelse om at det er mulig å være på jobb tross
sykdom/plager. Hvordan kan arbeidsgiver tilrettelegge, slik at det er mulig å være på jobb. Bruke tid på å gi
ansatte kunnskap og forståelse for dette. Leder er tett på med forebygging. Gjennomgang av prosedyre
med underskrift på alle medarbeidersamtaler.
 Inkludering i HMS-plan arbeidet
Sammensatt gruppe med ansatte fra alle 3 postene, pluss verneombud, tillitsvalgt og leder som jobber med
HMS-plan. Planlegging av trivselstiltak for ansatte på avdelingen og inkludering i planlegging av
obligatoriske tema. Gode tilbakemeldinger på dette.
 Kompetanseheving
Trygge ansatte til å stå i krevende situasjoner ved å heve kompetansen på ulike fagområder. Blant annet
samarbeid med Bedriftshelsetjenesten for å planlegge kursing i forhold til vold og trusler og for å trygge
ansatte.
 Synlig og tydelig leder
Jobber aktivt for å være synlig for personellet i det daglige. Bevisst på å være innom avdelingen og snakke
med pasienter og ansatte hver dag. Se den enkelte. Tydelighet i forhold til hva som forventes av den
ansatte. Dette snakkes om på medarbeidersamtale og i det daglige. Tilbakemeldinger på at det øker
trygghet. Ansvarliggjøring/myndiggjøring av den enkelte, ut i fra personlighet, kompetanse og behov ved
avdelingen.
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Virksomhetsområde Barnehager

Barnehager har fortsatt store utfordringer med fravær på enkeltenheter og vil arbeide videre med mål om
ytterligere nedgang. Mange barnehager har flere ansatte som har lang fartstid i yrket. Det er en fysisk og
psykisk krevende jobb, og det er kanskje naturlig at det merkes på helse etter mange år i tjenesten. Årsaker
til fravær er ulike. Alt fravær følges opp, og individrettet der det er behov. Individuelle tiltak og tilpasninger
er forskjellig og tilpasset den enkelte. Det gjøres grundig arbeid på området gjennom samtaler,
dokumentasjon og annen oppfølging.
Virksomhetsleder har møter med styrere jevnlig for kompetanseheving, kollegaveiledning, drøftinger m.m.
og der hovedtillitsvalgte deltar. Det tilrettelegges i den grad det er mulig for ansatte med helseutfordringer
og i samarbeid med bedriftshelsetjeneste. Det er oppmerksomhet på hva som fremmer et godt psykososialt
arbeidsmiljø. Samarbeid med verneombud og tillitsvalgte på alle områder. Utarbeide gode planer for
utøvelse av oppdraget, inkluderende ledelse og medvirkning.
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1. INNLEDNING
Rådmannen legger med dette fram kvartalsrapport for tredje kvartal 2018. Kvartalsrapporten viser fortsatt
stort avvik mellom årsprognose og budsjett. Selv om det fortsatt er tolkningsrom og usikkerhet rundt
enkeltposter, er retningen tydelig på at det kan komme et merforbruk (underskudd) i 2018 på opp mot ca
16,5 mill kr. Virksomhetene og de interkommunale samarbeidene har et merforbruk på nærmere 18 mill kr,
mens det på inntektssiden har vært en økning på ca 1,5 mill kr i samlet ramme etter signaler i
statsbudsjettet om forventet vekst i kommunesektorens skatteinntekter. Vekst i skatt og rammetilskudd
utgjør omtrent 4,2 millioner mer enn gjeldende budsjett.
Som i tidligere rapporter er beregningene i kvartalsrapporten bygger på et forsiktighetsprinsipp der
merforbruk/inntektssvikt er regnet inn i prognosen etter beste estimat, mens mindreforbruk/ merinntekter
bare er tatt med i prognosen i den grad de er rimelig sikre. Virksomheter der beregningene viser
mindreforbruk (overskudd) er justert ned til budsjettbalanse i oppsummeringen. Den formelle
begrunnelsen for dette er at det ikke ligger noe vedtak om at et eventuelt mindreforbruk hos disse
virksomhetene skal omfordeles til andre virksomhetsområder, men vil altså bidra til bedret
regnskapsmessig resultat for kommunen som helhet.
For en del virksomheter ser vi en forverring av årsprognose sammenholdt med 2. kvartal. Tendensen til
forbedring er ikke videreført fra 2. kvartal og det er vanskelig å se effekter av tiltak og aktivitetsredusering i
prognosen. Det er tydelige tegn på at det tar tid å hente ut effekter ved kostnadsreduserende tiltak.
Produksjon og tjenester skal opprettholdes og ytes, og etterspørselen fra innbyggere er upåvirket av
kommunens økonomi og må håndteres etter lovbestemte og pålagte føringer. Slike rammer gjør at
kommunen har utfordringer foran seg som ikke kan håndteres ved generelle rammenedtrekk, men som
krever en dypere og mer omfattende struktur- og aktivitetsendring.
Sannsynligheten for at kommunen oppnår et samlet mindreforbruk ved årets slutt (årsresultat med
overskudd) er ingen umulighet, men det krever at kommunen både lykkes betydelig med vedtatte
innstramming av budsjett, at enkelte virksomhetsområder leverer mindreforbruk (overskudd) og at det blir
en langt gunstigere utvikling av forhold som kommunen selv ikke kan påvirke enn det som ligger i
prognosen. Noe av dette er allerede tatt hensyn til i prognosen, slik som justert skatteinngang og foreløpig
beregning av pensjonskostnad. Årets samlede pensjonskostnad og KLPs resultatprognoser vil virke positivt
inn på kommuneregnskapet.
Signaler fra halvårsrapportering om bedre kontroll på lønnsområdet er ikke forsterket ved rapport pr
september. Årsprognose på fastlønn er estimert å være hele 10,3 mill kr høyere enn budsjettert og dette er
en klar forverring på noen få måneder. Årsavviket styrker antakelsen fra sist om at det kan se ut som at vi
har flere årsverk enn budsjettpremissene tillater. Dette gir grunn til bekymring, og er en utfordring vi tar
med oss inn i en allerede krevende økonomiplanperiode.
I forbindelse med kvartalsrapporten foreslås det også to budsjettjusteringer, hvor den ene legges fram som
følge av en regnskapsmessig prinsippendring rundt hvordan vi bokfører variabel lønn for å etterleve
anordningsprinsippet i kommunal regnskapsskikk fullt ut. For nærmere omtale av dette vises det til
kvartalsrapportens kapittel 2.3.
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2. STATUS ØKONOMISK DRIFT, UTVIKLING I INNTEKTER OG UTGIFTER
2.1 Oppsummering av økonomisk situasjon pr 30.09.2018
2.1.1 Regnskapsskjema 1A

Regnskapsskjema 1A viser kommunens generelle inntekter og utgifter, - og danner således rammen for hva
som kan fordeles til tjenesteproduksjon. Forventning til disse størrelsene ved årsslutt vises i kolonnen
«rapportert årsprognose 2018», og nest siste rad i denne kolonnen viser virksomhetenes rapporterte
forbruksprognose. Som det fremgår av tabellen gir dette et samlet forventet merforbruk for 2018 på kr
16,3 mill. I det følgende kommenteres de endringene som påvirker kommunens rammebetingelser som
helhet, mens kvartalsrapporten for øvrig vil fokusere mer rundt virksomhetenes drift.
I revidert Nasjonalbudsjett i mai ble det meldt om en forventet nedgang i skatteinntektene i siste halvdel av
2018. Kommunen hadde dessuten et skatteanslag noe over nasjonal prognose i budsjettet for 2018, og har
i prognosene fra første og andre kvartal derfor operert med et prognostisert inntektsbortfall i utjevnet
skatteinntekt på 1,7 mill kroner. I forslaget til Nasjonalbudsjett for 2019, som ble framlagt 8. oktober,
forventer imidlertid regjeringen i stedet nå vekst i kommunesektorens skatteinntekter som er 2,4 mrd
høyere enn lagt til grunn i revidert Nasjonalbudsjett for 2018 (Meld. ST. 1 (2018-2019), s 62). Oppdatert
prognose for kommunens samlede skatt og rammetilskudd er på drøye 798,2 millioner, omtrent 4,2
millioner bedre enn gjeldende budsjett.
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Utfakturering av alle kommunens 3 terminer for eiendomsskatt er ferdig, og prognosen er dermed så godt
som endelig med et avvik fra budsjettert beløp på til sammen 2,48 mill kr. Dette skyldes i hovedsak for mye
innkrevd eiendomsskatt på NTE Nett sine anlegg i perioden 2013-2017, som er tilbakebetalt i 2018 og har
belastet årets regnskap med 2,34 mill kr.
I forbindelse med rapportering etter første tertial ble det gjort en budsjettjustering som følge av forventet
renteoppgang i andre halvår på 1,5 mill kr. Som forventet ble styringsrenten oppjustert i siste rentemøte,
men i denne omgang kun med 0,25 prosentpoeng. Anslagene framover er at renta fortsatt skal opp, men
usikkerheten ligger i hvor fort denne renteøkningen kommer. Forsinkelser i planlagte investeringer, som
omtalt i kommunestyresak 69/18 om budsjettjusteringer på investeringssiden, gjør også at kommunens
låneopptak blir noe lavere i 2018 enn hva som lå til grunn for prognosen etter første tertial. Oppdatert
renteprognose viser mulighet for besparelse på rentekostnader.
Kommunene har til nå hatt valgfrihet når det gjelder beregningsmetode for minsteavdrag, og Verdal
kommune har hittil benyttet seg av den såkalte «regnearkmetoden», i likhet med svært mange andre
kommuner. Fra 2020 bortfaller denne valgfriheten, og avdragsutgiftene skal da beregnes etter en forenklet
modell. Dersom denne modellen var tatt i bruk i dag, ville det betydd økte avdragsutgifter med 4,8 mill kr
for 2018. Fagkretser anbefaler at kommunene allerede nå starter omstillingsjobben med å innrette seg
etter økte avdragsutgifter, noe som er bakgrunnen for at prognosen for avdragene økes med 1 mill kr, vel
vitende om at dette bare utgjør første skritt på veien mot innfasing av ny beregningsmetode.
Disse forholdene trekker i begge veier, men netto sitter kommunen igjen med et handlingsrom som er
omtrent 1,56 millioner romsligere enn budsjettert (Ref tabell 1A: «Til fordeling drift» , siste kolonne). Dette
viser også en markant bedring fra hva som ble rapportert i forrige kvartal, noe som først og fremst skyldes
en langt mer positiv prognose for skatteutjevning ved fremleggelsen av nytt Nasjonalbudsjett nå i oktober,
enn hva som var signalisert i statens anslag i mai. Dette økte armslaget er imidlertid langt fra nok til å dekke
det rapporterte merforbruket fra virksomhetene, så det er ingen tvil om at kommunen står ovenfor et
krevende siste kvartal for å klare å styre virksomheten mot balanse.
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2.1.2 Regnskapsskjema 1B

Virksomhetenes samlende prognoserte merforbruk pr september er 17,85 mill. Sammenlignet med status
2. kvartal viser prognosert merforbruk både en økning en videreføring av merforbruket. Effekter av
rammereduksjoner satt i drift i år, siste på 5 mill i august, lar vente på seg. Det tar tid før det det blir synlig
resultat av aktivitetsreduksjon og iverksatte tiltak, og dette kan være noe av årsaken til at årsprognose ikke
viser bedring sammenholdt med prognose basert på halvårsresultat. Virksomhetsledere har ved denne
rapporteringen hatt meget kort tid på å gjennomgå prognosemodell, samt at høstferien kom litt ubeleilig,
så prognose kan være preget noe av hastverk og er ikke gjennomgått så grundig som en skulle ønsket.
Fokus i prognosearbeidet har vært å få fram kjente utgifter og inntekter fram i tid og dermed få en mest
mulig realistisk prognose. Erfaring fra tidligere år der mye retter seg opp i løpet av de siste driftsmånedene
er i prognose allerede hentet ut. Dette er det viktig å ta med i videre vurderinger. Gjenværende 2-3 mnd vil
kreve sterkt engasjement og påtrykk for å holde kostnadene på et budsjettmessig rett nivå.
Som ved tidligere rapporteringer er det verdt å merke seg at ingen virksomheter presenteres med
mindreforbruk i tabellen over. Så lenge det ikke er aktivitet som er bortfalt, eller andre faktorer som har
endret seg vesentlig fra de forutsetningene som var lagt til grunn i budsjettet, kan man ikke med sikkerhet
forvente mindreforbruk på nåværende tidspunkt. En forsiktig tilnærming er derfor at virksomhetene vil
forbruke de midlene de er bevilget. Som følge av dette forsiktighetsprinsippet i prognosearbeidet er
virksomheter med målt mindreforbruk satt til budsjettbalanse. Når årsoppgjøret foreligger vil det foreligge
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et endelig svar på om det er virksomheter som har klart å oppnå et mindreforbruk (overskudd). Slik tallene
nå foreligger vil det kunne ha avgjørende betydning for kommunens totale resultat at noen virksomheter
klarer å levere et mindreforbruk, samtidig som at virksomheter med varslet budsjettoverskridelser klarer å
tilpasse drift til budsjett i siste halvår.

Nærmere om de største regnskapslinjene innenfor virksomhetsområdene:
Lønnsutgifter – netto inkl sykelønnsrefusjoner mv

Netto lønnskostnader (lønn inkl
sykelønns- og svangerskapsrefusjon)
Rådmann
Fellesområder

Regnskap

Regnskap

Årsprognose

Budsjett

Årsavvik

pr 3. kvartal
2018

pr 3. kvartal
2017

2018

2018

2018

18 492 760

8 111 399

26 945 189

28 707 258

-1 762 069

1 271 556

464 111

-2 096 063

1 877 975

-3 974 038

19 764 316

8 575 510

24 849 126

30 585 233

-5 736 107

6 712 379

3 008 680

9 685 244

12 419 432

-2 734 188

Skole / SFO

149 885 462

143 252 967

207 245 915

197 041 384

10 204 531

Barnehage

55 700 754

51 508 383

76 589 810

76 779 711

-189 901

Fellesområder totalt
Oppvekst felles

Ressurssenter oppvekst

28 600 104

27 938 991

39 555 656

42 578 338

-3 022 682

240 898 699

225 709 021

333 076 625

328 818 865

4 257 760

7 197 831

6 640 469

10 115 845

10 231 367

-115 522

Hjemmetjenesten

62 039 846

57 814 006

83 674 825

79 010 692

4 664 133

Institusjonstjenesten

62 297 286

61 607 211

84 296 230

82 844 220

1 452 010

Oppvekst totalt
NAV Sosial- og flyktningetjenesten

Bo- og dagtilbudstjenesten

87 146 279

81 355 198

117 589 183

114 991 483

2 597 700

218 681 242

207 416 884

295 676 083

287 077 762

8 598 321

Kulturturtjenesten

7 161 644

7 774 645

9 879 076

9 920 160

-41 084

Landbruk, miljø og arealforvaltning

5 649 354

0

7 967 431

8 687 937

-720 506

Teknisk drift

26 257 224

24 974 426

34 905 788

39 141 036

-4 235 248

Integrering og mangfold

21 400 009

21 749 987

28 840 403

26 112 449

2 727 954

Næring og samfunnsutvikling totalt

60 468 231

54 499 058

81 592 698

83 861 582

-2 268 884

IKS, Regnskap, innfordring og lønn

6 839 812

0

9 618 728

10 448 722

-829 994

IKS, Geodata og oppmåling

2 685 276

0

3 926 838

3 092 757

834 081

Innherred kommunesamarbeid, Verdal

9 525 088

0

13 545 565

13 541 479

4 086

549 337 576

496 200 473

748 740 098

743 884 920

4 855 178

Velferd totalt

Totalt

Sammenlignet med kvartalsrapporteringen etter 2. kvartal, har samlet prognose for netto lønnsutgifter økt
med omlag 10 millioner. Størsteparten av endringen skyldes at effekten av hovedtariffoppgjøret kap 4 ble
lest inn i lønnssystem og i virksomhetenes budsjetter fom juli. I forbindelse med siste kvartalsrapport ble
det også foretatt et budsjettnedtrekk på til sammen 5 millioner, som en del av virksomhetene tok mot
lønnsbudsjettet. Budsjettet, og dermed også prognose for regnskapet, har således endret seg en del fra
siste rapportering, men man kan likevel si noe om utviklingen ved å sammenligne rapportert forventning
om årsavvik. Utviklingen i totale lønnsutgifter i kommunen samlet sett, viser et avvik mellom årsbudsjett og
årsprognose på om lag 4,9 millioner i merforbruk, inkl refusjoner for sykepenger og foreldrepenger. Ved
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siste rapportering var signalene at lønnsområdet var under kontroll, med et forventet mindreforbruk på 1,3
millioner, men med en usikkerhet rundt vikarbruk ifbm ferieavvikling mv. Tallene over viser altså en
forverring fra siste rapport med over 6 millioner.
Tabellen over viser at det er store variasjoner mellom virksomhetene, og de fleste av virksomhetene som
«sparer» på lønnsutgifter har gjerne merforbruk innenfor innkjøp for å kompensere for vanskeligheter med
å rekruttere kvalifisert personell mv.
De store merforbrukene ligger innenfor skole, helse og integrering og mangfold. Siste rapport kommenterte
at skole erfaringsmessig har et noe lavere forbruk på høsten enn på våren. Dette ser imidlertid ikke ut til å
være tilfelle i år. Ytterligere kommentarer til avvik er gitt i virksomhetenes egen rapportering i kapittel 2.2.
Gruppering av lønnskostnadene:
Netto lønnskostnader
Fastlønn mv

Regnskap pr 3.
kvartal 2018

Årsprognose
2018

Budsjett 2018

Årsavvik 2018

360 742 254

498 655 184

488 359 864

10 295 320

Tillegg

20 431 406

26 317 729

25 271 188

1 046 541

Overtid

4 167 138

5 275 253

3 589 626

1 685 627

Andre godtgjørelser

3 489 852

5 161 516

4 608 827

552 689

Vikar / ekstrahjelp

19 587 440

24 995 636

18 505 185

6 490 451

Vikar sykdom/foreldreperm

19 560 358

25 417 315

18 215 321

7 201 994

-21 864 366

-27 632 750

-15 136 504

-12 496 246

979 101

600 000

617 000

-17 000

8 297 739

11 216 645

12 740 000

-1 523 355

Stønader

8 748 676

11 664 409

11 638 677

25 732

Pensjon

58 667 945

75 388 424

82 830 978

-7 442 554

Arbeidsgiveravgift

66 527 033

91 680 737

92 644 758

-964 021

549 334 576

748 740 098

743 884 920

4 855 178

Refusjon sykdom/sv.skap
Kollektiv ulykkes-/gruppelivsforsikring
Avlastning, fosterheim, støttekontakt mv

Totalsum

Forbruket av fastlønn er estimert å være hele 10,3 mill kr høyere enn budsjettert. Merforbruk på fastlønn
så vi også i siste rapportering, men da med kun halvparten av dette beløpet. Årsavviket styrker antakelsen
fra sist om at det kan se ut som at kommunen har flere årsverk enn budsjettpremissene tillater. Dette gir
grunn til bekymring, og er en utfordring vi tar med oss inn i en allerede krevende økonomiplanperiode der
det må ryddes plass for økte renter og avdrag. Det er skole og hjemmetjenesten som også har de største
merforbrukene på fastlønn. Vikarbruken er også betydelig høyere enn budsjettert. Samlet viser de
estimerte årsavvikene for fastlønn, tillegg, overtid, vikarbruk mv et merforbruk på om lag 27 millioner.
Refusjon av sykepenger og foreldrepenger overstiger imidlertid kostnaden for vikar ved sykdom/
foreldrepermisjon, noe som viser at virksomhetene allerede er restriktive på inntak av vikar ved fravær, og
refusjonene bidrar dermed også til å dekke inn noe av merforbruket på øvrige poster. Nullstilling av
avsetning av kommunens andel i ansattes pensjonsordning mot faktisk premiebetaling er også innregnet i
prognosen, og viser et samlet mindreforbruk for pensjon.
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Innkjøpsposter
Regnskap

Regnskap

Årsprognose

Budsjett

Årsavvik

pr 3. kvartal
2018

pr 3. kvartal
2017

2018

2018

2018

Rådmann

5 402 684

4 653 008

9 726 001

8 995 217

730 784

Fellesområder

5 311 664

3 893 456

6 459 943

5 567 025

892 918

Fellesområder totalt

10 714 348

8 546 464

16 185 943

14 562 242

1 623 701

Oppvekst felles

37 836 018

39 600 677

46 269 386

47 970 629

-1 701 243

Skole / SFO

14 568 562

14 541 265

24 419 023

22 047 126

2 371 897

Barnehage

4 658 309

4 601 791

7 223 054

7 049 448

173 606

Ressurssenter oppvekst

7 669 911

7 871 403

15 849 601

12 715 537

3 134 064

64 732 800

66 615 136

93 761 064

89 782 740

3 978 324

1 707 477

1 287 988

2 507 729

1 859 612

648 117

Kjøp av varer og tjenester

Oppvekst totalt
NAV Sosial- og flyktningetjenesten
Hjemmetjenesten
Institusjonstjenesten
Bo- og dagtilbudstjenesten
Velferd totalt
Kulturturtjenesten
Landbruk, miljø og arealforvaltning

5 361 664

5 404 069

7 311 856

7 180 142

131 714

20 993 240

18 105 546

27 516 947

25 811 484

1 705 463

6 975 685

5 907 748

8 999 784

9 127 120

-127 336

35 038 066

30 705 351

46 336 317

43 978 358

2 357 959

2 480 771

2 882 915

4 000 480

3 566 397

434 083

1 324 434

0

1 408 885

391 032

1 017 853

44 457 198

46 084 202

63 048 600

57 788 365

5 260 235

4 672 481

6 404 657

5 863 851

5 585 416

278 435

52 934 884

55 371 774

74 321 817

67 331 210

6 990 607

IKS, Regnskap, innfordring og lønn

819 546

0

1 575 366

1 653 562

-78 196

IKS, Geodata og oppmåling

395 372

0

515 203

241 548

273 655

1 214 918

0

2 090 570

1 895 110

195 460

164 635 016

161 238 725

232 695 711

217 549 660

15 146 051

Teknisk drift
Integrering og mangfold
Næring og samfunnsutvikling totalt

Innherred kommunesamarbeid, Verdal
Totalt

Årsprognosen gir et estimert merforbruk på 15,1 mill for innkjøpsposter.
Som omtalt i forrige kvartalsrapportering, må merforbruket for enkelte virksomhetsområder settes i
sammenheng med mindreforbruk på andre utgiftsposter, noe som f.eks gjelder for Ressurssenter Oppvekst.
De 1,7 mill i mindreforbruk i virksomhetsområdet Oppvekst felles knytter seg primært til lavere tilskudd til
private barnehager enn opprinnelig budsjettert med. Dette igjen skyldes at det er færre barn enn
opprinnelig forventet i private barnehager, men flere i kommunale, og utgiftene vil dermed gå omtrent i
balanse for kommunens del.
Det estimerte årsavviket på innkjøpsposter i teknisk drift på 5,3 mill er fordelt både på kommunens egen
virksomhet, altså kommunale bygg og veier, og på selvkostområdene vann og avløp. Innenfor kommunale
bygg og veier er aktiviteten preget av en del sesongvariasjon, samtidig som at mindreforbruk på
lønnsområdet vil bidra til at virksomhetene er forventet å avslutte året innenfor totalrammene. For
selvkost vises det til egen omtale.
For øvrig vises det til kommentarer fra virksomhetene i rapportens kapittel 2.2.
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Spesielt om selvkostområdene; vann, avløp og byggesak
Kommunen har pr i dag tre kommunale tjenesteområder som skal driftes til full selvkost; vann, avløp og
byggesak. Selvkost innebærer at tjenestene fullt ut skal være finansiert av gebyrer som innkreves fra
tjenestemottakerne. Det finnes egne retningslinjer for hvordan selvkost for kommunale betalingstjenester
skal beregnes, og i disse ligger også at overskudd og underskudd fra selvkostområder skal avsettes til /
motregnes mot selvkostfond, men bare i den utstrekning at det finnes midler på fondet. Man kan med
andre ord ikke operere med negative fond i balansen, men et fremførbart underskudd (underskuddet man
sitter igjen med etter at fondet er tømt) kan likevel avregnes mot fremtidige overskudd.
I flere år har kommunen hatt til dels store selvkostfond, spesielt innen vann og avløp, og gebyrer er derfor i
stor grad holdt uendret gjennom flere år med hensikt om å styre selvkostområdene mot underskudd og
dermed avregning mot fond. I år er kommunen imidlertid i den situasjonen at fondene tømmes helt. På
grunn av bestemmelsen om at man ikke kan balanseføre selvkostfond med negativ saldo, vil årets
fremførbare underskudd inngå i kommunens samlede regnskapsmessige mer-/mindreforbruk. Samlet for
de tre selvkostområdene utgjør dette et forventet merforbruk på 3,7-4 millioner kroner i 2018. Årsakene til
merforbruket er en betydelig inntektssvikt innenfor alle tre selvkostområder, og også høyere kostnader
innenfor vann og avløp enn forutsatt i budsjettet.
Kommunen går altså ut av 2018 med betydelige fremførbare underskudd innenfor selvkostområder, og må
derfor forvente gebyrøkninger i de kommende årene.

2.2 Rapportering fra virksomhetene (oppsummert)
I det følgende er virksomhetenes egne kommentarer oppsummert. I tillegg er avvik mellom årsbudsjett og
årsprognose illustrert med et trafikklys for hvert virksomhetsområde. Grønt lys viser at virksomheten
melder balanse (eller mindreforbruk), gult lys er merforbruk opp mot 0,5 millioner, og rødt lys er forventet
merforbruk over 0,5 millioner.

2.2.1 Oppvekst
Oppvekstområdet består av virksomhetsområdene Oppvekst felles, Skole / SFO, Barnehager og
Ressurssenter oppvekst.
Oppvekst felles
Aktiviteter rettet mot barn og ungdom er samlet under kommunalsjef oppvekst, i
virksomhetsområdet oppvekst felles. Ressurser er med det overført fra virksomhetsområdene
Skole/SFO, Ressurssenter oppvekst og fra Kulturtjenesten. SLT koordinator i 50% er knyttet til det nye
området. Organisasjonsendringen ble foretatt med virkning fra januar 2018. Aktiviteten finansieres med
eksisterende budsjettmidler, SLT midler, LOS midler, tilskudd fra Kriminalitetsforebyggende
kompetansesenter og bruk av disposisjonsfond i 2018.
Ansvarsområder for barn og ungdomsarbeid forventes å gå i balanse og Barnehagemyndigheten
rapporterer om tilsvarende budsjettbalanse ved årets slutt.
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Skole / SFO
Prognosen for virksomhetsområdet viser et merforbruk på til sammen 5,28 millioner.
Innstrammingene som er gjort i budsjettene gjennom året har vært krevende for Skole/SFO,
og man har ikke lyktes med å finne og iverksette tiltak som fullt ut bringer årsresultatet i
balanse. Alle enheter er sårbare for endringer i driften på grunn av utenforliggende årsaker, altså forhold
som påvirker driftsnivået som den enkelte skole ikke har styring på selv. Eksempler på slike forhold er til- og
fraflytting av elever i budsjettåret og nye tilrådinger om spesialundervisning / andre tiltak om må settes inn
for å drive forsvarlig pedagogisk. Stramme rammer medfører at ingen enheter har rom i sin økonomi til å
håndtere de økonomiske belastningene som følger av uforutsette hendelser. Merforbruket som estimeres
pr årsslutt knytter seg primært til lønnskostnader. På grunn av at rapporteringen denne gang kom på et
ugunstig tidspunkt mtp høstferieavvikling har vi ikke fått til den ønskede kvalitetssikringen av prognosen, og
den må derfor sies å være noe usikker.

Kommunale barnehager
Økonomiske rapporter og beregninger for kommunale barnehager, ansvar 1280, viser et
positivt avvik pr. 30.09.18. Det anslås en samlet balanse mellom budsjett og regnskap pr.
31.12.18.
Økonomiske kalkyler av første tertial viste et overforbruk. Endring i volum og økonomisk tilskudd og
refusjoner foregår ikke alltid synkront. Økonomiske kalkyler for andre tertial viste et overskudd.
Økonomiske kalkyler for tredje kvartal viser også et overskudd.
Kommunale barnehager har løpende opptak. Økt antall barn krever økt bemanning, og medfører
kostnader. Dette finansieres ved kommunalt tilskudd og foreldrebetaling.
Noen årsaker til overskudd:


Økt krav til pedagognorm fra 01.08.18 er innfaset i ulikt tempo i de kommunale barnehager.
Antall pedagoger vil være i endring for å oppfylle krav gitt i forskrift:
I forskrift 22. juni 2017 nr. 1049 om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager skal § 1 lyde:
§ 1. Norm for pedagogisk bemanning
Barnehagen skal ha en forsvarlig pedagogisk bemanning. Barnehagen skal ha minst én pedagogisk leder per syv barn under tre år og én
pedagogisk leder per 14 barn over tre år. Ett barn til utløser krav om en ny fulltidsstilling som pedagogisk leder. Barn regnes for å være
over tre år fra og med august det året de fyller tre år.



Bemanningsnorm for barnehager er budsjettert, men norm er tolket noe feil. Det er rom
for korrigering av dette innenfor gjeldende budsjett. Det vil være gjennomført i løpet av
fjerde kvartal.
Lov om barnehager § 18.Grunnbemanning
Bemanningen må være tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet.
Barnehagen skal minst ha én ansatt per tre barn når barna er under tre år og én ansatt per seks barn når barna er over tre år. Barn skal
regnes for å være over tre år fra og med august det året de fyller tre år.
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Styrere er svært lojale i forhold til vedtatte budsjett.
De avventer ofte innkjøp av utstyr m.m. til slutten av året for å se at budsjettramme er tilstrekkelig.
Uforutsette ting kan medføre kostnader de ikke har beregnet.
Store deler av kompetansemidler avsatt til implementering av Rammeplan for barnehager er ikke
brukt. Midlene ble budsjettert for å dekke den kommunale andel for arbeid i regionale nettverk i
regi av Fylkesmannen, og for barnehagebasert kompetanseheving slik disse ordningene tilråder.
Regionale nettverk er ennå ikke etablert.
Ved fravær vurderes i hvert enkelt tilfelle om det er behov for vikar.

Utfordringer vi kjenner til for tredje kvartal som vår finansieringsordning ikke tar høyde for:


Økt administrasjonsressurs ved Vinne barnehage som følge av økt barnetall. Det ser ut til at
budsjett og regnskap ved enheten likevel vil gå i balanse.
 Høyere bemanningsnorm enn budsjettert ved Ness barnehage.
Det har som følge av endring i skolestruktur vært mange som søker barna til Vinne krets.
For å opprettholde kvalitet på tilbudet for de som er igjen i Ness, må vi ha en noe høyere
bemanning enn vår norm tilsier.
Eventuelt merforbruk ved Ness barnehage og andre utfordringer vil dekkes opp av et mindreforbruk
totalt.

Ressurssenter oppvekst - barneverntjenesten
Ressurssenter Oppvekst består av PPT, Barnevern og Helsestasjon. Prognosen på nåværende
tidspunkt viser at ressurssenter oppvekst fremdeles styrer mot å holde budsjett ved årets
utgang. Kommunen har mottatt flere henvendelser vedr erstatninger og spørsmål om å få tilgang til
mappene sine. Dette er drøftet med kommuneadvokatene og videre arbeid er i nært samarbeid med dem.

2.2.2 Velferd
Velferdssektoren omfatter virksomhetsområdene NAV, Hjemmetjenesten, Bo- og dagtilbudstjenesten og
Institusjonstjenesten.
NAV
Tjenesten sett under et kan få et overforbruk i forhold til budsjett på ca. 1,9 mill kr. Vesentlige
årsaker til merforbruk er knyttet til sosialboliger. Her vil tjenesten sannsynligvis komme ut
med et overforbruk på ca. 1,1 mill. Dette skyldes reparasjoner og tomgangsleier for boliger tilhørende
Verdal boligselskap AS som kommunen har forpliktet seg til å betale i henhold til en egen avtale og
langvarige leiekontrakter. Dette er noe som tjenesten ikke har noen mulighet til å påvirke. Ansvaret er
regulert i en avtale mellom Verdal Boligselskap AS og Verdal kommune inngått i 2004, der Verdal kommune
gir garanti på dekning av reparasjoner utover vanlig elde/slitasje og tomgangsleie for boliger eid av Verdal
Boligselskap AS.
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Ytelse til livsopphold ligger an til et overforbruk på ca. 1,1 mill. mot justert budsjett (budsjett ble redusert
med kr. 500 000 ved budsjettrevisjon juni 2018). Det er flere årsaker til dette. Bl.a. begynner vi nå å merke
økt pågang om ytelser fra personer som tidligere har hatt statlige ytelser som arbeidsavklaringspenger.
Regelverket for arbeidsavklaringspenger ble innstrammet fra 01.01.18. Videre har vi en «inntektssvikt» på
forventede refusjoner fra staten der vi har forskuttert livsoppholdsytelser i påvente av søknader om f.eks.
uføretrygd. Kriteriene for å få uføretrygd er også strammet inn.
Regulering av tildeling av integreringstilskudd i høst har medført at forventet tilskudd fra Integrering og
mangfold ble redusert med kr. 500 000. Det har ikke vært mulig å tilpasse utgiftene på dette området til
tapet av tilskudd.
Det er foretatt innsparing på utgifter til ansatte og annen drift i omfang 800.000 kr.

Hjemmetjenesten
Prognose for Hjemmetjenesten viser et merforbruk på 2,23 mill kr. Dette er en svak økning
sammenlignet med prognose rapportert i juni. De største merforbrukene er knyttet til økte
brukerbehov blant innbyggere i sentrumsområdet og merforbruket lønnsområdet viser et betydelig
merforbruk. Hjemmetjenesten jobber med å få plass de tiltak som samordning av praktisk bistand,
vedtaksgjennomgang for vurdering om egenandelstjeneste, egenandel på gruppetilbud fysikalsk behandling
og vakanser. I tillegg kommer kompetansetilskudd fylkesmannen, men disse tiltakene vil imidlertid ikke
være tilstrekkelig for å dekke opp det estimerte merforbruket, og det jobbes derfor videre med tiltak.

Institusjonstjenesten
Prognosen for institusjonstjenesten viser et merforbruk på 1,44 millioner kroner. Beløpet
skriver seg fra flere forhold;








Utskrivningsklare pasienter som blir liggende på Sykehuset Levanger. Usikker prognose ved årets
slutt, men det er grunn til å tro en økning på ca kr 400 000 resten av året. Det er tett dialog mellom
forvaltningskontorer og resten av tjenestene. Stort trykk i organisasjonen for å finne forsvarlige
tilbud til de som er meldt utskrivningsklare.
Merforbruk på vikarposter både på Verdal Bo- og Helsetun og Ørmelen Bo- og Helsetun.
Verdal Bo- og Helsetun, 1.etg har hatt mye bruk av overtid i sommer, høyt fravær og avdelingen
var rammet hardt av NORO-virus i vår. I tillegg kommer svikt i brukerbetaling ifht budsjett.
Verdal Bo- og Helsetun, 2. etg har merinntekter på brukerbetaling ifht budsjett, og dette bidrar
positivt i det totale merforbruket i institusjonstjenesten. Brukerbetalinger er vanskelig å forutse og
budsjettere da grunnlag for betaling varierende med brukernes personlige økonomi.
Ekstra regning fra IKS til dekning overforbruk 2016. Som omtalt i siste kvartalsrapport har en vært
nødt til å leie lege fra vikarbyrå til å dekke ledig fastlegehjemmel fra 1. september. Merutgiftene
med dette er ikke kjent, men er estimert til ca 400 000.
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Generelle tiltak som er iverksatt for hele Institusjonstjenesten er at man vurderer hver ledighet i stilling i
forhold til hva som er helt nødvendig å erstatte. Bruk av overtid vurderes strengt og det arbeides
systematisk for et lavere sykefravær. Mange fellestiltak er iverksatt tidligere år hvor lederne løpende
vurderer behovet for innleie ved fravær og en er avhengig av at alle avdelingen opprettholder trykket på
nødvendige prioriteringer for å videreføre innsparinger. I de avdelinger som har underforbruk er en helt
avhengig av at dette opprettholdes og helst økes utover året. Det betyr at iverksatte tiltak i disse
avdelingene må opprettholdes og ledelsesfokus på fortsatt endringstrykk.

Bo og dagtilbudstjenesten
Virksomhetsområdet Bo- og dagtilbudstjenesten (BODA) beregnes til å ha et merforbruk på
ca kr 300’ fra budsjettramme. Dette er en forbedring sammenlignet med prognose rapportert
pr juni. Merforbruket liggerprimært på lønnsområdet, spesielt vikarutgifter og overtid. Strengere bruk av
tilretteleggingstilskudd i NAV gir avvik mot forventet budsjettert tilskudd og krever tiltak som omplassering
og redusert aktivitet.
Mange fellestiltak er allerede iverksatt, og med styrket fokus fra august. Bevisst ledelse i alle prosesser og
beslutninger er vesentlig. Usikkerheten består i årsvirkning på tiltakene. Flere avdelinger har mindreforbruk
og en er helt avhengig av at dette opprettholdes og helst økes utover året. Dette er ekstra utfordrende når
en vet at to av bofellesskapene har fått nye brukere med til dels omfattende bistandsbehov, og at det er en
økning i utfordringer og udekkede behov i rustjenesten. Prognose for 31.12.18 er avhengig av at det
iverksettes tiltak for å redusere bruk av innleie ved fravær og at bruk av overtid reduseres i avdelinger med
merforbruk.
Bruk av velferdsteknologi forventes å kunne gi målbare effekter. Digitalt tilsyn på natt vil frigjøre ressurser
ved at nattvakt kan bistå bruker med endret behov og samtidig, ved hjelp av teknologien, ha tilsyn med en
annen bruker. Avvik fra bemanningsplan vil da lukkes. Type teknologi sett opp mot brukerbehov er utredet,
og det er konkludert vedr bruk/nytte. Forventet at det skal tas i bruk innen kort tid og over tid kunne gi
utslag i reduserte lønnsutgifter.

2.2.3 Næring og samfunnsutvikling
Næring og samfunnsutvikling består av områdene Kulturtjeneste, Teknisk drift, Landbruk, miljø og
arealforvaltning og Integrering og mangfold.
Kulturtjenesten
Kulturtjenesten forventes å være innenfor tildelt budsjett ved årets slutt. Den største
usikkerheten er refusjonen til fylkeskommunen angående Verdalshallen. Utgiften der er
bundet i forhold til samarbeidsavtale og varierer noe fra år til år. Ikke noe ekstraordinært som tilsier at
virksomhetsområdet ikke skal være i balanse ved årets slutt.
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Teknisk drift
Prognosen for teknisk drift viser et estimert merforbruk på 3,45 millioner. Merforbruket
knytter seg til selvkostområdene for vann og avløp som er særskilt omtalt tidligere i
rapporten (kap 2.1.2). Det forventes videre et merforbruk av innkjøpsposter til vedlikeholdsutgifter innen
kommunale bygg. Teknisk drift har vært preget av en del sykefravær og vakanser i år, og har derfor et
mindreforbruk av lønn. Utgifter til kommunale veier ser også ut til å vise et mindreforbruk ved årets slutt,
så fremt det ikke oppstår noen uforutsette hendelser. Samlet forventes virksomheten i teknisk drift å gå i
balanse, med unntak av selvkostområdene vann og avløp hvor underskudd må framføres til avregning mot
fremtidige overskudd.
Integrering og mangfold
Årsprognosen for Integrering og Mangfold viser på nåværende tidspunkt et merforbruk på
0,5 millioner, men det arbeides fortsatt med ytterligere tiltak for å gå i balanse ved årsslutt.
Møllegata voksenopplæring har fortsatt et større overforbruk på lønn. Dette skyldes i store trekk feil
budsjettering og manglende budsjettering av personell som underviser på Verdal videregående skole. Det
er iverksatt tiltak som redusert vikarforbruk, vakant lærerstilling og midlertidig ansettelse. Det vises for
øvrig til siste kvartalsrapport for ytterligere kommentarer.
Redusert bosetting som følge av færre asylsøkere til Norge får følger for Integrering og Mangfold sine
inntekter og aktiviteter, men også for kommunen for øvrig, som dermed forventes å ha lavere merutgifter
til flyktningearbeid. Overføringer til andre virksomhetsområder er derfor i løpet av 3. kvartal redusert med
ca 1,3 millioner målt mot opprinnelig plan i 2018.

Landbruk, miljø og arealforvaltning
Det har i hele år vært klart at det ikke er bevilget midler til håndtering av eiendomsskatt, noe
som utgjør en merutgift i omfang 0,6 mill kr. Innenfor selvkostområdet byggesak viser
prognosen for gebyrinntekter en forventet inntektssvikt på omtrent 1,1 million kroner ifht budsjettert nivå,
noe som skyldes at det har vært få eller ingen større prosjekter til byggesaksbehandling i kommunen i år.
Virksomheten har i store deler av året også drevet med lavere bemanning enn planlagt, noe som er med på
å redusere underskuddet. Etter avregning mot selvkostfondet ved årsslutt forventes et underskudd
innenfor byggesak på omtrent 0,35 mill kr, som fremføres mot fremtidige overskudd, ref også egen omtale
av selvkostområdene i kvartalsrapportens kap 2.1. Virksomhetene Landbruk, miljø og arealforvaltning, samt
Plan forventes å være i balanse ved utgangen av året. Total for virksomhetsområdet gir dette et merforbruk
på kr 680’.

2.2.4 Rådmannens fellesområde og Stab, utvikling og virksomhetsstøtte
Rådmann
Rådmannsområdet består av underinndelingene Rådmannens fellesområde, Økonomi,
Personal/HMS, Arkiv, informasjon og service, Utviklingsstøtte og Kirker mv.
Virksomhetsområdet har mindreforbruk av lønnsmidler som følge av stillinger som er holdt vakante deler
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av året. Personalsjef er på plass fra oktober, mens utlysning av stilling som digitaliseringsrådgiver er skjøvet
ut i 2019. Manglende budsjett for overføringer til andre trossamfunn enn Den norske kirke gir et
merforbruk i overføringer med ca 250’. Samlet er det forventet at virksomhetsområdet vil avslutte året
innenfor budsjettrammen.

Fellesområder
Årsprognosen for fellesområdet viser foreløpig et mindreforbruk på 1,7 millioner. I dette ligger
flere forhold, og det kan nevnes ca 0,8 millioner i utgift til personforsikringer som ikke ble
belastet riktig i 2017-regnskapet, og som dermed må tas i år. Videre viser anslaget for årets totale
lønnsoppgjør at det er avsatt ca 0,7 millioner for lite i årets budsjett. Egne beregninger, samt signaler fra
KLP tyder imidlertid på at kommunen etter all sannsynlighet vil få en årsavregning på årets pensjon som slår
positivt ut. Det er avsatt mer til pensjon enn sum av innbetalte premier. Foreløpige beregninger viser en
meravsetning pensjonskostnad på 2,7 mill. Sikker beregning vil først være mulig å gjennomføre ved årets
slutt og endelig aktuarberegning fra pensjonsselskapene er mottatt. Pensjonskostnader påvirkes av mange
faktorer og vil derfor ha mye usikkerhet i seg. I rapportert prognose for fellesområdet har vi likevel valgt å
ta inn denne beregningen og samlet effekt av kjente poster gir da et mindreforbruk i omfang 1,7 mill.
Inntektsføring eller utgiftsføring av premieavvik blir kjent på nyåret 2019. KLP har gitt signaler om at det blir
inntektsføring.

2.2.5 Innherred kommunesamarbeid
Regnskap, innfordring og lønn
Prognose viser et mindreforbruk i underkant av 480’. Mindreforbruket er primært knyttet til
lønn, noe som skyldes at en stilling har stått vakant fram til august og at virksomheten har
mottatt mye sykelønnsrefusjon. Kurspotten er ikke rørt ennå, men det vil bli en kompetanseheving i løpet
av høsten 2018, da spesielt med tanke på kommunalt regnskapssystem, pensjon og merverdiavgift. Det ser
ut til at virksomheten skal klare å få inn gebyrinntekter tilsvarende budsjett. Når det gjelder innfordringsomkostninger er det alltid et etterslep men det anslås at også denne regnskapsarten vil ende tilsvarende
budsjett ved årets slutt. Det forventes at virksomheten skal kunne holde seg godt innenfor tildelt
budsjettramme ved utgangen av 2018.

Geodata og oppmåling
I følge årsprognosen blir netto kostnad for samarbeidet kr. 1.317.000 mot opprinnelig
budsjett på kr. 30.200. Fordelt på innbyggertall pr 1.1.2017 blir kostnaden pr kommune
denne:
Verdal:
Levanger:
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563 000
754 000

Merforbruket skyldes følgende forhold:









I opprinnelig budsjett manglet det budsjettmidler for en stilling, ca kr. 840.000. Manglende
registrert ansiennitetsdato på en ansatt i lønnssystem har i tillegg medført en etterbetaling
på ca 100.000
I forbindelse med regionreformen fikk alle kommunene i Trøndelag nye kommunenr. Dette
medførte at det måtte gjøres omfattende endring i geodataløsningen som medførte en
utgift på kr 150.000.
Kostnader i forbindelse med automatisering av meglerhenvendelser er ikke tatt med i
budsjettet. Automatiseringen ble gjort i forbindelse med at en stilling i gamle ISK-enhet
samfunnsutvikling ble tatt bort, og deler av arbeidsoppgavene ble overført til Geodata og
oppmåling. Kostnad ca kr. 85.000.
Mindre gebyrinntekt enn budsjettert, ca kr 300.000. Samarbeidet har imidlertid
kr. 150.000 i merinntekt på samarbeidsavtalen med enhetene Landbruk, miljø,
arealforvaltning i Verdal kommune og Arealforvaltning i Levanger kommune.
Generelt stramt budsjett hvor det f.eks. ikke er tatt fullstendig høyde for at vi
har en leasingavtale på bil og at vi har en god del kostbart teknisk utstyr
(GPS/landmålerutstyr) som krever vedlikehold og jevnlig utskiftning.

Kemner - IKT - Innkjøp – Kommuneadvokater (driftes under Levanger kommune)
Det må forventes at enheten går med underskudd totalt som følge av overskridelse av
budsjett på IKT, samt nyansettelse av advokat. Overskridelsene på IKT skyldes manglende
oppjusteringer av budsjett over mange år, samt kostnader som ikke var kjent ved inngangen av året. Det er
også påløpt merkostnader med oppløsning av Innherred Samkommune. Totalt for samarbeidet forventes
det et underskudd på ca kr 4 200 000,- i 2018, hvorav Verdals andel utgjør 1,8 mill.
Kemner drives økonomisk godt, og vil trolig ligge godt innenfor budsjettets rammer ved årets slutt.
Innkjøp/kommuneadvokat. Som tidligere rapportert mangler det budsjett for en del nødvendige utgifter
for denne enheten. Dette gjelder spesielt for overtid i forbindelse med saker for nemnd/rett,
reisegodtgjøring, nødvendige lisenser til fagsystemer, nødvendig IKT utstyr mm. Første halvdel i år hadde vi
imidlertid på grunn av endringer i personalet, mindre lønnsutgifter enn budsjettert og dette medfører at vi
hadde et godt utgangspunkt for 3. kvartal. Som følge av økt arbeidsmengde har vi fra 20. august ansatt en
ny advokat for å kunne ta flere barnevernssaker internt. Dette vil gi positiv økonomisk gevinst for
barnevernstjenestene i både Verdal og Levanger, men medfører ekstra utgifter for
innkjøp/kommuneadvokat. Alle utgifter vurderes nøye for å redusere merforbruket, men kutt må holdes på
et forsvarlig nivå. Det er nødvendig med bruk av noe overtid på en advokat med bakgrunn i at det er dyrere
for organisasjonen å benytte private advokater i sin helhet. Forventet underskudd ved årets slutt er ut fra
dette på ca kr 200 000,-.
IKT. På lønn har enheten et lite mindreforbruk mot budsjett. Dette skyldes at man har holdt en stilling
vakant deler av året, samt at IKT sjef har fratrådt sin stilling fra 1. september. Det har imidlertid som
tidligere rapportert kommet til betydelige ekstra utgifter i form av lisenser og andre kostnader som

17

enheten ikke styrer selv, og som ikke kan faktureres videre da utgiftene heller ikke er budsjettert andre
steder.
Vi ser også at det har tilkommet en del nødvendig ekstra bruk av eksterne konsulenter i forbindelse med
oppløsningen av Innherred samkommune, innføring av digitale løsninger som svar ut, etableringen av
vaktordning på IKT og kostnader med overvåkning av blant annet trygghetsalarmer mm.
Per 01.10.18 hadde enheten et underskudd i regnskapet på ca kr 11 000 000,-. Dette skyldtes i hovedsak at
enheten hadde etterslep på fakturering av salg/videresalg av varer, lisenser og tjenester
For å minske merforbruket så mye som mulig er overtidsarbeid redusert ned til et minimum, samt at
kostnader som kan styres fra enheten forsøkes holdt så lavt som mulig. Det arbeides nå med nye og
tydelige prinsipper for kostnadsfordeling mellom IKT og de samarbeidende enhetene rundt, slik at det
økonomiske bildet blir mer forutsigbart og oversiktlig. Dette medfører at det fortsatt forventes et betydelig
underskudd gjennom året som helhet og at det må påregne et underskudd på ca kr 4 mill.

Brann og redning (driftes under Levanger kommune)
Å få en god oversikt over regnskapet til IBR er vanskelig da regnskapet er fordelt på tre ulike
selskap. Men når disse settes sammen er kalkylen for 3. kvartal på 78 % for IBR i forhold til
opprinnelig budsjett, om utgiftene til nødnett holdes utenfor. Legges utgiftene til nødnett som kommer
høsten 2018 inn i regnskapet ligger IBR med et forbruk på over 90 %. Utgiftene som kommer fra nødnettet/
110-sentralen er på tilsammen 3.300.000.
Dette er ikke tatt med i budsjettet for IBR for 2018. Når utgiftene for nødnettet kommer forventes det et
overforbruk på ca. 3.000.000,- Verdal kommunes andel av dette er stipulert til 1,4 mill.
Nødnettet ble innført og satt i drift for Nord-Trøndelag i 2015. Den økonomiske delen av driften for nødnett
er overlatt til den enkelte kommune, dette gjelder alle utgifter som lisens på radioterminaler, innkjøp av
terminaler og øvrige utgifter som nye batteri, ladere osv. Videre ble 110-sentralene i Norge pålagt å ha en
minimumsbemanning på 2 personer hele døgnet. Samt at oppgradering av utstyr og tilførsel av strøm og
telefonlinjer måtte oppgraderes på 110- sentralen. Drift av 110-sentral er en lovpålagt oppgave som alle
kommunene som hører til den enkelte 110-sentralen skal betale utgiftene til, gjennom en årlig avgift
fordelt etter innbyggertall i den enkelte kommune. Det er ikke funnet rom for disse kostnadene innenfor
gjeldende bevilgning til Innherred Brann og Redning.

2.3 Budsjett - justeringsbehov drift
I revisjonsrapporten etter sist avlagte årsregnskap ble det påpekt at kommunen ikke anordner variabel lønn
til riktig regnskapsår. Dette har sin opprinnelse tilbake til 2015, hvor kommunen i samråd med revisor,
besluttet å gå bort fra en 13. lønnskjøring, og heller la variabel lønn for siste periode i det ene året, belaste
neste års regnskap. Så lenge man følger det samme prinsippet år etter år, vil denne skjevheten kun gi en
marginal feil på regnskapene. Denne praksisen er imidlertid ikke i tråd med anordningsprinsippet, og både
prinsipielle og styringsmessige hensyn kan tale for at praksisen bør opphøre. Rådmannen vil derfor legge til
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grunn at kommunen fra 2018 henfører variabel lønn til det regnskapsåret hvor den er opptjent. Variabel
lønn som er opptjent i 2017, men som er belastet de første regnskapsperiodene for 2018, utgjør kr 8 715
000, og foreslås finansiert ved dekning fra disposisjonsfondet. Dette med bakgrunn i at den ekstra
belastningen skriver seg fra tidligere regnskapsår, samtidig som at disposisjonsfondet tilbake i 2015 ble
tilført midler da regnskapsresultatet ble uvanlig godt som følge av at man da gikk bort fra 13. lønnskjøring.
Ved å finansiere årets prinsippendring fra disposisjonsfondet, vil endringen kun få virkning på netto
driftsresultat, men ikke bidra til noe mer- eller mindreforbruk. Korrigeringen innrettes også slik at målingen
av ressursbruk og sammenlignbarhet med tidligere år forstyrres minst mulig. Lønn opptjent i desember
2018, som etter tidligere praksis ville blitt regnskapsført i januar neste år, blir etter den nye praksisen nå
anordnet til 2018. Denne justeringen gjør også at revisors merknad om etterlevelse av
anordningsprinsippet er bragt i orden.
Videre foreslås en tilleggsbevilgning på 1,4 millioner kroner til Innherred Brann og Redning, til dekning av
utgifter ifbm nødnettet. Bevilgningen foreslås finansiert med motpost i fellesområdet, da sluttavregning av
årets pensjonskostnad og premieavvik forventes å gi tilstrekkelig merinntekt til å dekke denne ekstra
utgiften.

2.4 Budsjett – justeringsbehov investeringer
En gjennomgang av investeringene ble foretatt i forbindelse med siste kvartalsrapportering, og det ble i den
forbindelse også behandlet en egen sak om budsjettjusteringer i investeringsbudsjettet, PS 69/18. Det er
ikke identifisert behov for andre budsjettjusteringer på investeringssiden.
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3. FRAVÆR/NÆRVÆR
Fravær Verdal kommune 3. kvartal, 3 siste år, i prosent:
Verdal kommune Fravær 1-16 Fravær>= 17 Fravær totalt
prosent
prosent
prosent
3. kvartal 2018
1,30 %
3,60 %
4,90 %
3. kvartal 2017
1,40 %
3,90 %
5,30 %
3. kvartal 2016
1,40 %
4,30 %
5,80 %

Sykefraværet koster kommunen netto i underkant av 1,1 millioner kroner for 3. kvartal. Denne summen
fordeler seg med omkring 0,75 millioner for fravær i arbeidsgiverperioden og 0,35 millioner for fravær
utenfor arbeidsgiverperioden. I tillegg kommer kostnader for den enkelte som er syk, samt for kolleger som
må ta større del av oppgavemengden. Noe fravær vil vi bestandig måtte ha, men vi bør arbeide aktivt for å
redusere det arbeidsrelaterte fraværet. Alt sykefravær har sykliske variasjoner gjennom året. 3. kvartal med
juli, august og september, har bestandig et lavere fravær en de andre kvartalene.
Fravær Verdal kommune 3. kvartal, 3 siste år, i dagsverk:
Verdal kommune
3. kvartal 2018
3. kvartal 2017
3. kvartal 2016

Mulige
dagsverk
67244
61904
61212

Fravær 1-16
dagsverk
863
860
863

Fravær>= 17
dagsverk
2433
2423
2660

Fravær totalt
dagsverk
3287
3283
3523

Med et fravær på 4,9 % har vi mistet produksjon tilsvarende 3287 dagsverk. Hvis en regner et årsverk til
246 dager har vi mistet produksjon tilsvarende vel 13 årsverk i 3. kvartal.
I tillegg mister vi kompetanse i den perioden våre fast ansatte har fravær, ved at vi må leie inn annen
kompetanse samt at vi mister erfaringskompetanse. Det går utover kvaliteten både på tjenester og
arbeidsmiljø.
Dette er en beskrivelse som underbygger viktigheten av å jobbe med forebyggende arbeidsmiljøtiltak, på
arbeidsplassen, i arbeidsmiljøet. Men dette er ingen “quick fix”. Det må arbeides langsiktig og kontinuerlig,
i et godt og aktivt partssamarbeid, og på den enkelte arbeidsplass i hele kommunen. Dersom en regner om
fravær til nærvær, så snur en tallene på hodet, og kommunen har da et nærvær på 95,1 %. Hva kan vi så
gjøre for å øke nærværet? Vi vil komme tilbake med strategier knyttet til tiltak på arbeidsplassen etter
hvert som vi får analysert de ulike elementer i dagens arbeidsgiverpolitikk, får meislet ut en ny
arbeidsgiverpolitikk, og finner virkningsfulle strategier for å øke nærværet. Det bør brukes mer energi og
ressurser på å skape helsefremmende arbeidsplasser enn det en legger ned i oppfølging for å få sykmeldte
tilbake i arbeid.
Det skal vi få til gjennom et godt partssamarbeid og med et tett og godt utviklet samarbeid med Nav
arbeidslivssenter og vår egen bedriftshelsetjeneste.
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Det er en liten usikkerhet i sykefraværsprosenten for 2018, da Lønn og regnskap har endret sine rutiner for
innregistrering av sykmeldinger i 2018. Sykefraværet kan være litt høyere i 2018.

Uføre koster kommunen mye.
Langvarig sykefravær kan ende i uførepensjon. Verdal kommune betaler reguleringspremie til KLP pr.
ansatt. En ung arbeidstaker som blir 100 % ufør gir stor økning i årlig reguleringspremie for kommunen,
med opp mot kr. 40.000 i årlige merkostnader pr ufør. Denne merkostnaden for kommunen opptrer hvert
år fram til alderspensjon. Når ansatte blir uføre mister kommunen i tillegg verdifull kompetanse. Dette
regnestykket er nok en bekreftelse på å flytte fokus over til forebygging på arbeidsplassen, for å redusere
graden av arbeidsrelatert uførhet.
Tall fra KLP viser:
Antall aktive, pensjonister og oppsatte rettigheter i Verdal kommune, unntatt sykepleiere:

Antall aktive, pensjonister og oppsatte rettigheter i Verdal kommune, kun sykepleiere:

Verdal kommune betaler pr. i dag for 202 uførepensjonister.
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Verdal kommune har en uføreandel pr. årsverk på 7,61% for alle ansatte unntatt sykepleierne. Sykepleierne
har en uføreandel på 10,54% pr. årsverk.
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Orientering fra rådmannen - Fylkesmannens tilsyn med Verdal boog helsetun.
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
18.01.2019

Saknr
05/19

Saksbehandler Torbjørn Brandt
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
18/115 - 22
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.
Saksutredning
I forbindelse med at en pasient døde ved Verdal Bo- og helsetun meldte Verdal kommune,
ved tilsynslegen, inn hendelsen til fylkesmannen (fylkeslegen). Fylkesmannen opprettet da
tilsynssak mot Verdal kommune på grunn av mistanke om feilmedisinering av denne pasient.
Fylkesmannen avdekket lovbrudd i saken. Fylkesmannen avdekket systembrudd hvor flere
helsepersonell var involvert. Fylkesmannen mener at Verdal kommune ikke har gitt
pasienten forsvarlig helsehjelp.
Verdal kommune gikk igjennom praksis og prosedyrer. Som en følge av gjennomgangen
endret Verdal kommune prosedyrene for elektronisk meldingsutveksling og praksis for
nærmere avklaring for samarbeid med fastlegene. Verdal kommune meldte tilbake til
fylkesmannen om dette.
Fylkesmannen anser risikoen for fremtidige lignende hendelser som redusert og lovbruddet
som lukket. Tilsynssaken er derfor avsluttet.
Kontrollutvalget ønsker ikke å gå inn på den konkrete hendelsen, men må påse at de
overordene systemer og rutiner følges og at disse er i tråd med gjeldene regelverk.
Kontrollutvalget har derfor etterspurt dokumentasjon hva angår systembruddene og
lukkingen av disse.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Utvalget oppfordres til å ta rådmannens redegjørelse til orientering.

Rapport fra forvaltningsrevisjon av Innherred renovasjon
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
18.01.2019

Saknr
06/19

Saksbehandler Torbjørn Brandt
Arkivkode
FE - 217, TI - &58
Arkivsaknr
18/346 - 4
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget legger rapporten fram for kommunestyret med følgende innstilling:

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

1. Kommunestyret ber rådmannen utarbeide eierskapsmeldingen i tråd med KS sine
anbefalinger fra og med 2020 og samtidig sørge for å påse at eierskapsmeldingen
rulleres helst hvert år, men minimum annet hvert år.
Kommunestyret ber rådmannen utarbeide rutiner som sikrer at politisk nivå blir orientert
om aktuelle saker i Innherred Renovasjon.
Kommunestyret ber rådmannen legge frem en sak til behandling i kommunestyret om
renovasjonsforskriften som sikrer at innbyggerne har mulighet til å få redusert gebyr for
ubebodde eiendommer innen utgangen av 2020.
Kommunestyret ber eierrepresentanten sørge for at Innherred Renovasjon rapporterer
ensartet og med likt detaljnivå på de ulike selvkostområdende og at grunnlaget for
gebyrene på de ulike selvkostområdene synliggjøres.
Kommunestyret ber eierrepresentanten sørge for at Innherred Renovasjon utarbeider
og oversender en etterkalkyle for de ulike selvkostområdene hvor det orienteres om
prinsippene for kostnadsfordeling til kommunen.
Kommunestyret ber rådmannen påse at etterkalkylen legges ved som note i
kommunens årsregnskap.
Kommunestyret ber eierrepresentanten sørge for at Innherred Renovasjon informerer
om hvilke områder av veilederen for beregning av kommunale avfallsgebyr som ikke
følges.
Kommunestyret ber eierrepresentanten sørge for at Innherred Renovasjon utarbeider
separate søknadsskjema for henholdsvis fritak og reduksjon av gebyr.
Kommunestyret berømmer arbeidet som gjøres i Innherred Renovasjon for å møte
fremtidig krav og utfordringer.
Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget tilbakemelding om status og
oppfølging av rapporten og vedtakets punkt 1-8 innen utgangen av 2020.
Kommunestyret tar for øvrig rapporten til orientering.

Vedlegg
Selskapskontroll IR Verdal endelig.pdf
Brev fra til RMN - Selvkost og selvkostberegninger
Svar til Konsek - vurdering om selvkost mv. i Innherred Renovasjon IKS
Fylkesmannen - svar på spørsmål om renovasjonsgebyr og vedtakskompetanse
Saksutredning
Selskapskontrollen i Innherred Renovasjon IKS (IR) er bestilt av kommunene Inderøy,
Verdal, Levanger, Frosta, Stjørdal, Meråker, Selbu, Tydal og Malvik. Bestillingen tar
utgangspunkt i den enkelte kommunes plan for selskapskontroll.
Selskapskontrollen består av en obligatorisk eierskapskontroll som er kommunespesifikk og
en forvaltningsrevisjon om selvkost og dispensasjonsmuligheter fra hytterenovasjon, samt en
beskrivende del om IR om et fremtidsrettet selskap.
Eierskapskontroll av IR

Kontrollutvalget ba revisor besvare følgende problemstilling:
·

Utøver Verdal kommune sitt eierskap i IR i tråd med kommunestyrets vedtak og normer
for god eierstyring?

Revisor konkluderer med at Verdal kommune til en viss grad utøver sitt eierskap i IR i tråd
med kommunestyrets vedtak og normer for god eierstyring. Revisor påpeker at kommunen
ikke har utarbeidet en oppdatert og tilstrekkelig informativ eierskapsmelding og at det er lite
dialog mellom eierrepresentantene og resten av kommunestyret.
Revisor anbefaler følgende:
·
·
·

Kommunen bør forbedre og jevnlig rullere eierskapsmeldingen.
Kommunen bør ha rutiner som sikrer at politikerne jevnlig orienteres om aktuelle saker i
selskapet.
Kommunen bør vedta renovasjonsforskriften i sin helhet, for å sikre at innbyggerne har
mulighet til å kunne få redusert gebyr for ubebodde eiendommer, hvis ikke ny
renovasjonsforskrift er klar før hytterenovasjon blir operativ i kommunen.

Forvaltningsrevisjon av IR
Kontrollutvalget ba revisor besvare problemstillinger om renovasjonsgebyr (problemstilling 1
og 2) og dispensasjonsmuligheter for hytterenovasjon (problemstilling 3) samt å gi en
beskrivelse av IR som et fremtidsrettet selskap:
1. Er praksis for beregning av renovasjonsgebyret i IR i tråd med selvkostprinsippet?
2. Er det fattet vedtak om delegert myndighet for innkreving av renovasjonsgebyr fra den
enkelte eierkommune til IR?
3. Hvilket handlingsrom har kommunene når det gjelder å gi dispensasjon fra kravet om
hytterenovasjon?
Revisor konkluderer med at praksis for beregning av renovasjonsgebyret i Innherred
Renovasjon er i tråd med selvkostprinsippet. Videre konkluderer revisor med at myndigheten
til å innkreve renovasjonsgebyret er delegert fra kommunene til IR i renovasjonsforskriften.
Revisor konkluderer med at kommunens handlingsrom er enten å vedta en
renovasjonsordning for kun tettbebygde strøk, eller å gi fritak fra renovasjonsavgift for
enkelteiendommer etter søknad. Verdal Kommune har ikke vedtatt at renovasjonsordningen
kun skal gjelde tettbebygde strøk.
I revisors beskrivelse av IR som et framtidsrettet selskap, trekker revisor frem IR jobber mot
målet om materialgjenvinning på 65 prosent innen 2035 og at selskapet har i dag 48,5
prosent materialgjenvinning. Videre trekker revisor frem at IR jobber sammen med andre
avfallsselskaper og nasjonale aktører for å utvikle selskapet og bransjen.
Revisor anbefaler følgende:
·

·
·

Når IR har valgt å ha ulike selvkostområder så bør disse rapporteres fullt ut som
selvkostområder. Det betyr at grunnlaget for gebyrene på de ulike områdene bør
synliggjøres, samt at etterkalkylen må settes opp for de ulike selvkostområdene. Det
bør orienteres om prinsippene for kostnadsfordeling. Selskapet må sikre at alle
kommuner får tilsendt etterkalkylene slik at disse kan legges i note i kommunens
regnskap.
IR bør informere om hvilke områder av veilederen for beregning av kommunale
avfallsgebyr som ikke følges.
at selskapet (IR) utarbeider separate søknadsskjema henholdsvis for fritak og
reduksjon av gebyr. Dette for å gjøre det uproblematisk å vurdere om søknaden skal
behandles av selskapet eller av den enkelte kommune.

Forhold som inntrådte etter at endelig rapport var avgitt.

Sekretariatet mottok kopi av Fylkesmannens brev til innbygger 11.12.2018. Fylkesmannen
besvarte i brevet en henvendelse vedrørende renovasjonsgebyrer og vedtakskompetanse.
Revisor mottok kopi av brev fra Fylkesmannen samme dag.
Dette betyr at Fylkesmannens brev og tilhørende vurderinger ikke har vært en del av
rapporten fra selskapskontrollen i IR.
Kontrollutvalgssekretariatet i Levanger utformet da et brev til revisjonen med to spørsmål på
vegne av alle sekretærene for de kontrollutvalgene som har bestilt denne selskapskontrollen.
Kontrollutvalgssekretariatene ba revisor besvare hvorvidt:
I.

Renovasjonsgebyrene blir beregnet i samsvar med de linjene fylkesmannen trekker
opp i sitt brev.
II. Begrunnelsene for valg av modell tilfredsstiller kravet om faglig begrunnelse.
Til spørsmål I.
Revisor besvarte kontrollutvalgssekretariatene med brev datert 16.01.2019. Revisor
bemerker at revisors vurderinger av selvkost i rapporten har vært knyttet opp mot relevant
regelverk og veiledere, samt flere brev fra Miljødirektoratet med spesiell vekt på det siste
som er datert 23.03.2018.
Revisor kan ikke se at Fylkesmannens brev motstrider det som ble avklart i Miljødirektoratets
brev datert 23.03.2018. Miljødirektoratets brev fra 23.03.2018 konkluderer med følgende
(uthevet skrift):
Konklusjonen er at det er mulig å prise de samme tjenestene innad i et IKS likt for alle
eierkommunene, så fremt tjenestene har samme kostnadsnivå. Imidlertid må eventuelle
ekstrakostnader knyttet til enkelte kommuner spesifikk tilføres de aktuelle kommunene, og
dermed medføre et tillegg i kostnadsgrunnlaget og prisberegningen. Avfallsgebyret i de ulike
kommunene innad i et IKS vil derfor i utgangspunktet være ulikt.

Revisor viser videre i tilsvaret til sekretariatene til KS Bedrifts leserinnlegg i Trønder-Avisa
15.01.2019. KS bedrift viser her til at Miljødirektoratet forvalter regelverket om selvkost på
vegne av staten, og i dette tilfellet har Miljødirektoratet presisert at renovasjonsgebyret i
Innherred Renovasjon er håndtert i tråd med selvkostregelverket. Videre framgår det av
leserinnlegget at om det skulle være motstrid mellom Fylkesmannens og direktoratets
konklusjoner, er det uansett direktoratets vurderinger av gjeldende rett som bør legges til
grunn.
Til spørsmål II.
Forvaltningsrevisjonsdelen i selskapskontrollen viser at Innherred Renovasjon IKS har en
modell for kostnadsfordeling i tråd med selvkostprinsippet. Kostnadsfordelingen er faglig
begrunnet i eksempelvis registrering av avfallsmengder, erfaringstall og modeller for
kostnadsfordeling. Kostnadsfordelingen ligger på et akseptabelt nivå sett i forhold til
kostnaden med å fremskaffe data for mer detaljert kostnadsfordeling. IR har i
kostnadsfordelingen gjort vurderinger når det gjelder merkostnader med en mer presis
fordeling, kontra kostnaden med å gjennomføre slike fordelinger.
Revisors oppfatning er at IR sin modell for kostnadsfordeling er mer detaljert enn den er i
mange kommuners egne selvkostmodeller.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet mener rapporten besvarer kontrollutvalgenes bestilling og anbefaler at
kontrollutvalget legger den frem til behandling i kommunestyret med innstilling i tråd med
forvaltningsrevisjonens anbefalinger og merknader.
Tidspunkt for gjennomføring er satt til 2020 for å gi de ulike kommuner(eiere),
eierskapsutvalg og rådmenn tilstrekkelig og nødvendig tid til å gjennomføre vedtaket.

SELSKAPSKONTROLL

INNHERRED RENOVASJON IKS
ENDELIG RAPPORT

Verdal kommune
Oktober 2018
SK1011
SK1011

Revisjonsrapport fra Revisjon Midt-Norge SA

FORORD

Revisjon Midt-Norge SA er Norges største interkommunale revisjonsselskap, og leverer
revisjonstjenester innen regnskap, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll til 44 kommuner og
en fylkeskommune.
Revisjon Midt-Norge SA har gjennomført denne selskapskontrollen på oppdrag fra
kontrollutvalgene i Innherred Renovasjon IKS sine eierkommuner med unntak av Leksvik.
Selskapskontrollen er gjennomført i perioden september 2017 til oktober 2018.
Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i
selskaper mm., jf. lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 77 nr. 5.
Selskapskontrollen består av en eierskapskontroll for den enkelte kommune og en
forvaltningsrevisjon av Innherred Renovasjon IKS, som er felles for alle kommunene.
Forvaltningsrevisjon innebærer å gjøre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet,
måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger1.
Revisjonsteamet har bestått av oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Sunniva Tusvik Sæter,
prosjektmedarbeider Margrete Haugum, og kvalitetssikrere Tor Arne Stubbe og Arve Gausen.
Regnskapsrevisor Knut Tanem har også bistått i arbeidet. Revisor har vurdert egen
uavhengighet overfor alle kommunene og selskapet, jf. kommuneloven § 79 og
forvaltningslovens § 6.
Forvaltningsrevisjonen er gjennomført i henhold til NKRFs2 standard for forvaltningsrevisjon,
RSK 001, og eierskapskontrollen er gjennomført i henhold til standarden så langt det er mulig.
Vi vil takke alle som har bidratt med informasjon i prosjektet. En oversikt over tidligere
gjennomførte prosjekter finnes på vår hjemmeside www.revisjonmidtnorge.no.

Steinkjer, 09.11.2019

Sunniva Tusvik Sæter
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor

1

Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv. § 7

2

Norges Kommunerevisorforbund, www.nkrf.no
Selskapskontroll i Innherred Renovasjon IKS
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Revisjonsrapport fra Revisjon Midt-Norge SA

SAMMENDRAG

Selskapskontrollen i Innherred Renovasjon IKS er bestilt av kommunene Inderøy, Verdal,
Levanger, Frosta, Stjørdal, Meråker, Selbu, Tydal og Malvik. Bestillingen har bakgrunn i den
enkelte kommunes plan for selskapskontroll.
Selskapskontrollen består av en obligatorisk eierskapskontroll som er unik for den enkelte
kommune, en forvaltningsrevisjonsdel om selvkost og dispensasjonsmuligheter fra
hytterenovasjon, samt en beskrivende del om Innherred Renovasjon IKS som et fremtidsrettet
selskap. Da Malvik kommune nylig har hatt en eierskapskontroll, valgte kontrollutvalget kun å
motta forvaltningsrevisjonsdelen samt den beskrivende delen av rapporten.
Revisor har benyttet intervju, observasjon og dokumentgjennomgang som metode. Det har
også blitt stilt en rekke spørsmål via epost. Vår samlede vurdering er at metodebruk og
datagrunnlag i dette prosjektet gir et tilstrekkelig grunnlag til å svare på problemstillingene.
Eierskapskontrollen har følgende problemstilling: «Utøver Verdal kommune sitt eierskap i
Innherred Renovasjon IKS (IR) i tråd med kommunestyrets vedtak og normer for god
eierstyring?». I eierskapskontrollen finner vi at selskapsavtalen er jevnlig revidert. Selskapets
eiere vedtok renovasjonsforskriften i 2005 og denne er under revidering. Da Verdal kommune
vedtok renovasjonsforskriften, ble ikke § 2 andre ledd om hytterenovasjon og muligheten for
redusert gebyr for fraflyttede og ubebodde eiendommer vedtatt. Da kommunen i 2017 vedtok
endringer i selskapsavtalen som medførte innføring av hytterenovasjon ble dette ikke fulgt opp
med å ta inn § 2 andre ledd i renovasjonsforskriften. Det betyr blant annet at det ikke er
hjemmel for å vedta redusert gebyr for fraflyttede og ubebodde eiendommer, mens
forurensningsloven § 30 andre ledd gir kommunen mulighet til å unndra eiendommer fra
kommunal innsamling etter søknad. Det er vedtektsfestet bruk av valgkomite. Valgkomiteen
har fokusert på et kompetansesammensatt styre, og det er ingen rådmenn eller ordførere som
sitter i styret i IR. Det er avholdt et eiermøte om selskapets strategi i 2018. Selskapet er på
tilbudssiden når det gjelder å orientere kommunen, men dette fordrer at kommunen bestiller
informasjon fra selskapet.
Verdal kommune har en eierskapsmelding fra 2016, men denne har ikke blitt oppdatert siden.
Eierskapsmeldingen mangler flere av elementene som KS anbefaler at en eierskapsmelding
skal inneholde. Kommunen har tre eierrepresentanter med vararepresentanter, hvorav
ordfører er en av eierrepresentantene. De har mottatt noen opplæring i eierstyring. Det kan
være utfordrende å behandle innkalling og sakliste til representantskapsmøter politisk da
innkallingen kan komme for sent for å rekke behandling.
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Revisor konkluderer med at Verdal kommune til en viss grad utøver sitt eierskap i Innherred
Renovasjon IKS i tråd med kommunestyrets vedtak og normer for god eierstyring. Denne
konklusjonen har bakgrunn i at kommunen ikke har utarbeidet en oppdatert og tilstrekkelig
informativ eierskapsmelding og lite dialog mellom eierrepresentantene og resten av
kommunestyret. Det er gitt følgende anbefalinger i eierskapskontrollen:
▪

Kommunen bør forbedre og jevnlig rullere eierskapsmeldingen

▪

Kommunen bør ha rutiner som sikrer at politikerne jevnlig orienteres om aktuelle saker
i selskapet

▪

Kommunen bør vedta renovasjonsforskriften i sin helhet, for å sikre at innbyggerne har
mulighet til å kunne få redusert gebyr for ubebodde eiendommer, hvis ikke ny
renovasjonsforskrift er klar før hytterenovasjon blir operativ i kommunen.

Forvaltningsrevisjonen om renovasjonsgebyr har følgende problemstillinger: «Er praksis for
beregning av renovasjonsgebyret i Innherred Renovasjon IKS i tråd med selvkostprinsippet?»
og «Er det fattet vedtak om delegert myndighet for innkreving av renovasjonsgebyr fra den
enkelte eierkommune til Innherred Renovasjon IKS?».
IR fører selvkostregnskap for husholdning, hytterenovasjon, slam og kommunalt næringsavfall.
Det skilles mellom selvkostområdene og næringsavfall, og mellom selvkostområdene
husholdning, hytte, slam, og kommunalt næringsavfall. Så langt det er mulig benyttes direkte
registreringer, hvis ikke det er mulig benyttes fordelingsnøkler. Revisor mener at så lenge IR
har valgt å skille mellom husholdningsavfall og hytteavfall, bør skillet også rapporteres til
eierne.
Det utarbeides selvkostkalkyler som er budsjett for kommende år. Selvkostkalkylene danner
grunnlaget for forslag til priser og endelig fastsettelse av gebyr hos deltakerkommunene.
Revisor mener at det bør legges frem en selvkostkalkyle for hytterenovasjon og slam som
minst er på detaljnivå med det som legges frem for husholdningsrenovasjon, noe som er gjort
i forslaget til driftsbudsjett for 2019.
Regnskapet gjennom året danner selvkostregnskapet. Det settes opp etterkalkyle i form av
rapporteringsskjemaet til KOSTRA, som viser resultatet av gebyrfinansierte selvkosttjenester
for husholdning og hytterenovasjon samlet. Den viser også fordelingen mellom kommunene
basert på folkemengde. Det utarbeides ikke etterkalkyle for slam som sendes kommunene, og
kommunene har dermed ikke noe grunnlag for å utarbeide note til regnskapet slik Kommunal
regnskapsstandard nr. 6 om noter og årsberetning sier.
I

selvkostkalkylene

regnskapsmessige

skal
og

det

benyttes

kalkulatoriske

kalkulatoriske
renter

i

renter.

hele
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administrasjonsavdelingen og fordeles på selvkostområdene. Det fører til at det meste av
kalkulatoriske renter blir nullet ut og man sitter igjen med de ordinære rentene. I etterkalkylen
renteberegnes ikke selvkostfondet. Disse forholdene er ikke i tråd med retningslinjene for
beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (KMD, 2014), men blir heller ikke
vesentlig feil. Etterkalkylen sendes kommunene, men det er kun Inderøy kommune som har
tatt etterkalkylen inn som en note til regnskapet sitt, slik den kommunale regnskapsstandarden
fastsetter.
Fra 2016 er det ett felles selvkostfond. Tydal har en egen korrigering på selvkostfondet som
følge av negativt selvkostfond da kommunen ble medlem i IR i 2016. Selvkostfondene ble fram
til opprettelsen av et felles selvkostfond forsøkt nullet ut. Revisor finner ikke at selvkostfondet
er brukt til finansiering av investeringer.
IR har differensierte priser som er i tråd med retningslinjene for differensiering av gebyr.
Kommunestyrene skal fastsette avfallsgebyret. Revisor finner at Frosta kommune ikke har
vedtatt renovasjonsgebyr for 2018. Delegering av innkreving av renovasjonsavgift er fastsatt i
renovasjonsforskriften som alle kommunene har vedtatt.
Revisor konkluderer med at praksis for beregning av renovasjonsgebyret i IR er i tråd med
selvkostprinsippet. Videre konkluderer revisor med at myndigheten til å innkreve
renovasjonsgebyret er delegert fra kommunene til IR i renovasjonsforskriften
Revisor har følgende anbefalinger:
▪

Når IR har valgt å ha ulike selvkostområder så bør disse rapporteres fullt ut som
selvkostområder. Det betyr at grunnlaget for gebyrene på de ulike områdene bør
synliggjøres, samt at etterkalkylen må settes opp for de ulike selvkostområdene. Det
bør orienteres om prinsippene for kostnadsfordeling. Selskapet må sikre at alle
kommuner får tilsendt etterkalkylene slik at disse kan legges i note i kommunens
regnskap.

▪

IR bør informere om hvilke områder av veilederen for beregning av kommunale
avfallsgebyr som ikke følges.

Forvaltningsrevisjon om handlingsrom for dispensasjon fra hytterenovasjon har følgende
problemstilling: «Hvilket handlingsrom har kommunene når det gjelder å gi dispensasjon fra
kravet om hytterenovasjon?».
Kommunens handlingsrom er enten å vedta en renovasjonsordning for kun tettbebygde strøk,
eller å gi fritak fra renovasjonsavgift for enkelteiendommer etter søknad. Ingen av kommunene
har vedtatt at renovasjonsordningen kun skal gjelde tettbebygde strøk. Innbyggerne kan søke
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om fritak fra renovasjonsgebyret for eiendommer som er ubeboelige (jf. forurensningsloven
30, andre ledd). En gjennomgang av de siste søknadene om fritak/redusert gebyr, viser at
søknad om fritak går til eierkommunene, mens IR behandler søknader om redusert gebyr. Det
stilles krav til søknadene, og det etterspørres mer dokumentasjon dersom det er behov for det.
Revisor har følgende anbefalinger:
▪

Revisor anbefaler at selskapet utarbeider separate søknadsskjema henholdsvis for
fritak og reduksjon av gebyr. Dette for å gjøre det uproblematisk å vurdere om
søknaden skal behandles av selskapet eller av den enkelte kommune.

I IR som et framtidsrettet selskap går det fram at IR jobber mot målet om materialgjenvinning
på 65 prosent innen 2035. Selskapet har i dag 48,5 prosent materialgjenvinning. IR jobber
sammen med andre avfallsselskaper og nasjonale aktører for å utvikle selskapet og bransjen.
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1

INNLEDNING

1.1

Bestilling

I dette kapittelet gjøres det rede for bestilling, problemstillinger og revisjonskriterier.

Med bakgrunn i Plan for selskapskontroll 2016-2019, bestilte kontrollutvalget i Verdal
kommune en selskapskontroll av Innherred Renovasjon IKS. Selskapet var prioritert som
nummer to, men det var allerede levert rapport om førsteprioriterte selskap Stiklestad
Nasjonale Kultursenter AS. Revisjon Midt-Norge SA, daværende KomRev Trøndelag IKS, var
revisor for fem3 andre eierkommuner i Innherred Renovasjon IKS, og det ble foreslått å
gjennomføre en selskapskontroll i alle kommunene for å få en effektiv gjennomføring. Etter
01.01.2018 da KomRev Trøndelag IKS ble slått sammen med Revisjon Midt-Norge IKS til
Revisjon Midt-Norge SA, kom tre4 eierkommuner av Innherred Renovasjon IKS fra tidligere
Sør-Trøndelag også med i selskapskontrollen. Kontrollutvalget fikk 11.09.2017 sak 034/17
mulighet til å komme med innspill til selskapskontrollen. Prosjektplanen ble vedtatt 13.11.2017
sak 046/17. Selskapskontrollen består av en obligatorisk eierskapskontroll som er unik for den
enkelte kommune, en forvaltningsrevisjonsdel om selvkost og dispensasjonsmuligheter, samt
en beskrivende del om Innherred Renovasjon IKS som et fremtidsrettet selskap.

1.2 Problemstillinger
Følgende problemstillinger besvares i rapporten:
Eierskapskontroll:
▪

Utøver den enkelte kommune sitt eierskap i Innherred Renovasjon IKS (IR) i tråd med
kommunestyrets vedtak og normer for god eierstyring?

Renovasjonsgebyr:
▪

Er praksis for beregning av renovasjonsgebyret i IR i tråd med selvkostprinsippet?

▪

Er det fattet vedtak om delegert myndighet for innkreving av renovasjonsgebyr fra den
enkelte eierkommune til IR?

Hytterenovasjon:
▪

Hvilket handlingsrom har kommunene når det gjelder å gi dispensasjon fra kravet
om hytterenovasjon?

3

Kommunene Inderøy, Levanger, Frosta, Stjørdal og Meråker

4

Kommunene Selbu, Tydal og Malvik
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I tillegg er det en beskrivende del om IR som et framtidsrettet selskap.

1.3

Revisjonskriterier

Ifølge forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner (§7) skal det etableres
revisjonskriterier for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Revisjonskriterier er de krav og
forventninger som forvaltningsrevisjonsobjektet skal revideres i forhold til. Disse kriteriene skal
være begrunnet i, eller utledet av, autoritative kilder innenfor det reviderte området. Slike
autoritative kilder kan være lov, forskrift, forarbeider, rettspraksis, politiske vedtak (mål og
føringer), administrative retningslinjer, samt statlige føringer og praksis.
Revisjonskriterier for renovasjonsgebyr er utledet i kapittel 4.2 og for handlingsrom for
dispensasjoner i kapittel 5.2. Kildene til revisjonskriterier er delvis felles og er følgende:
▪

Forurensningsloven §§ 26 og 34

▪

Forurensningsforskriften § 16-1

▪

Avfallsforskriften, kapittel 15

▪

NOU 2002:19 Avfallsforebygging

▪

Ot. Prp. Nr. 87 (2001-2002)

▪

Ot.prp. nr. 66 (1992-1993)

▪

Gulating lagmannsrett (LG-2009-114892)

▪

Miljødirektoratets veileder Beregning av kommunale avfallsgebyr, 2014

▪

Kommunal- og moderniseringsdepartementets veileder H-3/14 Retningslinjer for
beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester, 2014

▪

Kommunal regnskapsstandard nr. 6 – (KRS) Noter og årsberetning, 2018.

▪

Brev fra Statens forurensningstilsyn 16.97.1998

▪

Brev fra Miljøverndepartementet 30.11.2009: Beregning av avfallsgebyrer ved
organisering i interkommunalt selskap

▪

Brev fra Klima- og forurensningsdirektoratet, 27.06.2013. Svar på spørsmål knyttet til
renovasjon fra fritidsboliger.

▪

Brev fra Miljødirektoratet, 27.02.2018. Vurdering av henvendelser om
selvkostprinsippet ved fastsetting av kommunale avfallsgebyr.

▪

Brev fra Miljødirektoratet, 21.03.2018. Presisering av vårt brev av 27.02.2018 - Om
hytterenovasjon.

▪

Brev fra Miljødirektoratet, 23.03.2018. Avklaring om gebyrberegning i IKS.

▪

Epost, Brev fra MDIR om selvkost og gebyrberegning, fra KS Bedrift til daglige ledere
i interkommunale renovasjonsselskap 23.03.2018.

▪

Innherred Renovasjon sin renovasjonsforskrift fra 2005
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2

INNHERRED RENOVASJON IKS

2.1

Innherred Renovasjon IKS i dag

I dette kapittelet beskrives selskapet Innherred Renovasjon IKS.

Innherred Renovasjon er et interkommunalt selskap, som i dag er eid av 10 kommuner og er
renovasjonsselskap for 96 000 innbyggere. Selskapet har hovedkontor i Verdal og utførte i
2017 i overkant av 60 årsverk.
Innherred Renovasjon IKS forvalter kommunenes lovpålagte oppgave med innsamling av
husholdningsavfall. Virksomheten drives etter selvkost, og renovasjonsgebyret skal dekke
innsamling, transport og behandling av avfallet. Innherred Renovasjon IKS samler inn
husholdningsavfall fra 36 000 husholdninger og 12 300 hytter på vegne av eierkommunene.
Gebyrsatsene framgår på nettsiden til Innherred Renovasjon IKS, www.ir.nt.no/priser/.
I tillegg samles det inn næringsavfall fra noen og slam fra de fleste eierkommunene. Total
avfallsmengde var 77 848 tonn i 2017, hvorav 47 089 tonn kom fra husholdninger og hytter.
Dette

utgjorde

491

kg

avfall

pr.

innbygger.

Innherred

Renovasjon

IKS

har

gjenvinningsstasjoner i alle kommuner. Innbyggerne har fri levering da kostnaden for bruk av
gjenvinningsstasjon er inkludert i gebyret.
IR har et eget deponi i Skjørdalen i Verdal, og ifølge ledelsen i IR er det mange renovasjonsselskaper som ikke har dette. Ledelsen i IR mener det er viktig å ha et eget deponi, spesielt
med tanke på samfunnsberedskap. Deponiet i Skjørdalen er i dag det eneste i tidligere NordTrøndelag, som tar imot avfall fra hele regionen. En stor del av avfallet til deponiet er
næringsavfall.
Nøkkelinformasjon om Innherred Renovasjon IKS er gjengitt i tabell 1. Opplysningene er
hentet fra Brønnøysundregistrene, SmartCheck, selskapsavtalen, protokoll fra representantskapsmøte og vedtekter.
Tabell 1.
Stiftelsesdato

Nøkkelinformasjon
14.01.1985 Interkommunal stiftelse
Fra 1999 interkommunalt selskap

Eiere

Levanger kommune 21,2%, eier fra 1985
Verdal kommune 16,4%, eier fra 1985
Frosta kommune 2,9%, eier fra 1985
Inderøy kommune 7,3%, eier fra 1985
Meråker kommune 2,9%, eier fra 1997
Stjørdal kommune 25,2%, eier fra 1998
Selbu kommune 4,4%, eier fra 2000
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Malvik kommune 14,9%, eier fra 2000
Leksvik kommune 3,9%, eier fra 1997
Tydal kommune 0,9%, eier fra 2016
Styreleder

Per Kosberg, 21.07.2010 →

Styremedlemmer

Ole Tronstad, nestleder, 02.05.2017 →
Berit Johansen, 06.08.2007 →
Therese Troset Engan, 02.05.2017→
Unni Sofie Moslet, 19.11.2015 →
Inger Smågård, 03.11.2016 →
Knut Røflo, 04.05.2018 →

Direktør

Geir Tore Leira, 06.01.2010 →
Tidligere daglige ledere:
Per Jarle Eriksen, 1985-1987 og 1989 – 2003. Direktør fra 200406.01.2010
Roar Larsen, 1987-1989

Formål

Innherred Renovasjon har som formål å ivareta deltagerkommunenes
lovpålagte oppgaver innenfor avfallssektoren. Selskapet er tildelt
enerett innenfor husholdningsavfall og har ikke erverv som formål.
Selskapet kan også utføre andre oppgaver innenfor fagområdet
renovasjon eller beslektete områder. Dette må ikke medføre
kostnader som fører til økt renovasjonsgebyr. Selskapet kan drive
behandling

av

kloakkslam

og

tildeles

enerett

for

de

av

deltagerkommunene som ønsker slik tjeneste. Selskapet kan etter
vedtak i representantskapet opprette aksjeselskap eller delta i slike
der dette er formålstjenlig for å ivareta sine interesser innenfor
tjenesteområdet.
Forretningsidé

Med fremtidsrettet teknologi, kompetanse og miljøfokus løser IR
eierkommunenes oppgaver innenfor avfallsbehandling, gjenvinning
og ombruk. Vi skal tilby innbyggerne effektive renovasjonstjenester
med høyt servicenivå.

Revisor

PwC v/ Kjell Tore Kirketeig

Leksvik kommune ble fra 01.01.2018 slått sammen med Rissa kommune, og utgjør i dag Indre
Fosen kommune. Selskapsavtalen fra 2017 fastslår at Indre Fosen kommune i en begrenset
periode skal ha en eier- og ansvarsandel som tilsvarer størrelsen på tidligere Leksvik
kommune. Høsten 2018 foregår det forhandlinger som mest sannsynlig vil resultere i at Fosen
Renovasjon tar over ansvaret for hele Indre Fosen kommune.

Selskapskontroll i Innherred Renovasjon IKS
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2.2

Datterselskap og andre eierinteresser

Innherred Renovasjon IKS har datterselskaper og eierandeler i andre selskaper. Her
presenteres disse selskapene.

Retura IR AS, 100%
Retura IR AS ble stiftet 07.04.2003 og har 15 ansatte. Retura IR AS er en sentral aktør innen
avfallshåndtering, gjenvinning, transport og miljøkartlegging for næringslivet i Innherredsregionen. Selskapet tilbyr også containerutleie, avfallstaxi og lignende til private. Selskapets
mål er å være ledende i sitt område og bidra til miljøriktige og effektive avfallsløsninger til
næringslivet. Selskapet er miljøsertifisert etter ISO 14001 og kvalitetssertifisert etter ISO 90015.
Tabell 2.

Styreinformasjon Retura IR AS

Daglig leder

Ole Petter Segtnan, 07.02.2018

Styreleder

Geir Tore Leira
Olav Norberg
Christina Madsen

Styremedlemmer

Arve Staberg
Una Dahlen-Kvalvaag

Jordfabrikken AS, 40%
Jordfabrikken AS har tatt over org.nr. for Bruktbo Renovasjonsservice AS, som ble stiftet
22.04.2002. Jordfabrikken tok over org.nr. i mai 2018. Selskapet eies sammen med Nordic
Garden (Felleskjøpet) som har 50 prosent, og Ecopro AS som har 10 prosent eierandel.
Selskapets formål er produksjon av jord i forskjellige kvaliteter, i hovedsak basert på hageavfall
og annet organisk materiale, samt annen aktivitet som er naturlig forbundet med dette.
Herunder skal selskapet kunne delta i andre morselskap med lignende virksomhet.

Trøndelag Gjenvinning AS, 50%
Trøndelag Gjenvinning AS ble stiftet 15.04.2003 og eies sammen med Børstads Transport AS.
Selskapets formål er å drive med avfallshåndtering og beslektede tjenester og det som naturlig
følger med slik virksomhet, samt å delta i andre selskaper.

5

Retura IR AS, «Retura IR - om oss» <https://retura-ir.no/om-oss/>.
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Ecopro AS, 28,21%
Ecopro AS ble stiftet 14.08.2002, og har 10 ansatte. Ecopro er en biogassfabrikk som ligger i
Verdal kommune, og er en av de første av sitt i slag i Norge. Ecopro eies av fem
interkommunale avfallsselskap6 og Steinkjer kommune, slik at 52 kommuner i Midt-Norge
samarbeider om å behandle kildesortert matavfall og slam på en fremtidsrettet og miljømessig
forsvarlig måte. Det er investert 180 millioner kroner i et lukket biogassanlegg med minimal
ekstern luktpåvirkning, som foredler avfall til biogass og næringsrike biogjødselprodukter.
Selskapet har stort fokus på en framtidsrettet kretsløpstankegang hvor organisk avfall blir til
grønn energi og biogjødselprodukt7.

Miljøpartnerne AS, 16,44%
Selskapet Miljøpartnerne AS ble stiftet 01.10.2008. Selskapet eies sammen med blant annet
9 andre midtnorske avfallsselskap. Selskapets formål er innsamling, transport og behandling
av avfall, og dermed tilknyttet virksomhet, samt deltakelse i selskaper med tilknyttet
virksomhet.

Sesam Ressurs AS, 12,6%
Sesam Ressurs AS ble stiftet 19.06.2017. Selskapet eies sammen med andre avfallsselskap
og en ansatt. Selskapet formål er å sluttføre prosjekt SESAM, etablere nødvendig
kontraktsgrunnlag og berede grunnen for å etablere og drifte driftsselskapet for det sentrale
ettersorteringsanlegget i Midt-Norge. Selskapet har ikke erverv til formål.

Rekom AS, 3,57%
Rekom AS ble stiftet 28.01.1998, og har 14 ansatte. Selskapet eies sammen med mange
andre aksjonærer, hvor flere av de store aksjonærene er avfallsselskap. Selskapet formål er:
«Rekom skal på en lønnsom og ressurseffektiv måte skape verdier for sine samarbeidspartnere i et marked for råvare- og energigjenvinning».

Retrans Midt AS, 33,3%
Retrans Midt AS ble stiftet 10.01.2018 og har 60 ansatte. Selskapet eies sammen med
HAMOS Forvaltning og Midtre Namdal Avfallsselskap. Selskapets formål er: «Sørge for
innsamling og transport av husholdningsavfall og næringsavfall fra kommunene som har
eierskap direkte eller indirekte i selskapet. Oppgaven kan løses gjennom bruk av egne

Innherred Renovasjon IKS, Helgeland Avfallsforedling IKS, Søndre Helgeland Miljøverk IKS, Midtre Namdal
Avfallsselskap IKS og HAMOS Forvaltning IKS.
6

7

Ecopro AS, «Pioner på områder» <http://ecopro.no/teknologi/pioner-pa-omrader/>.
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ressurser eller ved kjøp av tjenester i markedet. Selskapet kan ta på seg alle oppgaver som
naturlig hører sammen med dette. Selskapet skal kunne inngå samarbeidsavtaler eller ha
eierskap i andre foretak dersom det er hensiktsmessig for å oppfylle formålet. Selskapet skal
ikke samle inn næringsavfall i markedet utover det som er tillatt etter det til enhver tid gjeldende
anskaffelsesregelverk.»

Bruktbo Renovasjonsservice AS
Bruktbo var opprinnelig organisert som et eget selskap, men virksomheten er nå lagt inn i
hovedselskapet.

2.3

Selskapsstruktur og styrende organer

Innherred Renovasjon IKS er et interkommunalt selskap og følger IKS-loven (Lov om
Interkommunale selskap, LOV-1999-01-29-6). Loven gir føringer for de styrende organene i
selskapet. Kommunene utøver sin myndighet i selskapet gjennom representantskapet, hvor
alle kommunene er representert med minst en representant. Representantskapet er
selskapets øverste myndighet. Representantskapet velger styre, og styret ansetter daglig
leder.
Selskapets revisor deltok på representantskapsmøtet mai 2018, og fikk taletid om regnskapet.
Figur 1.

Organisering av Innherred Renovasjon IKS

Hentet fra ir.nt.no 17.04.2018.

Det er 20 representanter i representantskapsmøtet som normalt avholdes to ganger i året.
Selskapets styre består av sju medlemmer, hvorav ett medlem er valgt av og blant de ansatte.

Selskapskontroll i Innherred Renovasjon IKS
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3

EIERSKAPSKONTROLL

Dette kapittelet handler om kommunene sin eierstyring av Innherred Renovasjon IKS. Det er
ti eierkommuner i IR noe som betyr at eierskapet utøves både av den enkelte kommune og av
kommunene i fellesskap. Kapittelet utgjør rapportens eierskapskontroll, som er en obligatorisk
del av en selskapskontroll.

3.1

Problemstilling og vurderingskriterier

Problemstillingen for eierskapskontrollen er:

Utøver Verdal kommune sitt eierskap i Innherred Renovasjon IKS i tråd med
kommunestyrets vedtak og normer for god eierstyring.
Betingelsene for folkevalgt styring og kontroll endres når virksomheter eller tjenester skilles ut
og legges i selskaper. Lovfestede bestemmelser og vanlige normer for god selskapsstyring
setter grenser for hvor mye kommunene som eier disse selskapene kan og bør involvere seg
i selskapenes virksomhet. Revisjonskriterier for eierskapskontroll er utledet i vedlegg to og
kriteriene er gjengitt i starten av hvert delkapittel.

3.2

Eiernes styringsdokumenter

Vurderingskriterier som ligger til grunn for eiernes styringsdokumenter er:
•
•
•
•

Det skal foreligge en selskapsavtale som minst angir informasjon som IKS-loven krever
Kommunen skal utarbeide og bør jevnlig revidere styringsdokumentene og avtalene
som regulerer styringen av selskapet
Kommunen bør vedta en eierskapsmelding som rulleres årlig8
Eierskapsmeldingen bør ha et visst minimumsinnhold:
• Oversikt over virksomhet lagt til selskaper
• Politisk styringsgrunnlag
• Juridisk styringsgrunnlag
• Formål og strategi
• Selskapenes samfunnsansvar

Selskapsavtalen
Ved etableringen av det interkommunale selskapet ble det utarbeidet en selskapsavtale
mellom eierkommunene. Selskapsavtalen legger overordnede føringer for selskapet og eierne.
Den omhandler innskuddsplikt for deltakende kommuner, slik at nye deltakere må innbetale
en andel pr. innbygger fastsatt av representantskapet. Videre går det fram av selskapsavtalen
at deltakerkommunene hefter for selskapets forpliktelser i forhold til innbyggertallet dersom
annet ikke er særskilt avtalt ved oppstarten av tiltaket. Kommunenes innbyggertall pr.

Ny kommunelov, som enda ikke er innført, legger opp til at det skal rulleres minst en gang i valgperioden. Revisor
vil derfor nyansere sin vurdering av KS’ anbefaling.
8
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31.12.1998 er lagt til grunn og justeres hvert fjerde år. Selskapsavtalen gir i tillegg nærmere
bestemmelser om regler for representasjon i representantskapet, representantskapets møter,
styret og styrets møter og administrerende direktør. Selskapsavtalen slår også fast at
selskapet har et eget økonomireglement som vedtas av representantskapet etter forslag fra
styret. Det gis også en ramme for låneopptak på kr 200 millioner, dersom annet ikke er vedtatt
i kommunestyrene i de deltakende kommunene.
Dagens selskapsavtale i IR er vedtatt i representantskapet 23.11.2017 sak 11/17.
Selskapsavtalen ble første gang vedtatt i representantskapet 31.08.1999, sak 9/99 og trådte
da i kraft fra 01.01.2000. Selskapsavtalen er revidert i 2003, 2004, 2007, 2009, 2011, 2015,
2016 og nå sist i 2017.
Selskapsavtalen har tittelen Selskapsavtale for Innherred Renovasjon IKS. Selskapsavtalens
§ 1 lister opp følgende deltakere i selskapet: Meråker kommune, Stjørdal kommune, Frosta
kommune, Levanger kommune, Verdal kommune, Inderøy kommune, Indre Fosen kommune,
Selbu kommune, Malvik kommune og Tydal kommune. § 3 sier at selskapet har sitt
hovedkontor i Verdal kommune.
Selskapsavtalens § 4 redegjør for selskapets formål som er å ivareta deltakerkommunenes
lovpålagte oppgaver innenfor avfallssektoren. Formål og ansvarsområde utdypes nærmere i
fortsettelsen av paragrafen og femte ledd slår fast at definisjonen av formål og ansvarsområder
er uttømmende, og styret og representantskapet har ikke myndighet til å fatte vedtak på
områder som ikke er nevnt i første til fjerde ledd i § 4.
Innskuddsplikt i selskapet er regulert i § 5. § 6 viser deltakerkommunenes ansvarsfordeling i
form av forholdstallet for ansvar og eierandel pr. 31.12.2014. Dette forholdstallet bygger på
kommunenes folketall og justeres hvert fjerde år. I den gjeldende selskapsavtalen opplyses
det spesielt at Indre Fosen for en begrenset periode har eier- og ansvarsandel tilsvarende
størrelsen på tidligere Leksvik kommune.
§ 8 i selskapsavtalen omhandler representantskapet og regulerer antall medlemmer i
representantskapet og hvor mange den enkelte kommune oppnevner. Grunnlaget for
fordelingen er at kommuner under 4000 innbyggere har en representant. Kommuner med 4000
til 10 000 innbyggere har to representanter mens kommuner over 10 000 innbyggere har tre
representanter. Deltakerkommunene velger selv sine representanter og videre står det at
ordfører bør være representant eller en av representantene fra de respektive kommunene.
Denne fordelingen gir til sammen 20 representanter. De er valgt for fire år og
representantskapet konstituerer seg selv.

Selskapskontroll i Innherred Renovasjon IKS
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Kommunestyret i Verdal behandlet siste gang endringer i selskapsavtalen den 23.04.2018,
sak PS 032/18. I saksframlegget redegjøres det for endringen som skyldes at Leksvik og Rissa
kommune har blitt til Indre Fosen kommune, og at de gamle ordningene innenfor renovasjon
vil fortsette som før inntil videre. Vedtaket er tredelt, først en godkjenning av revideringen med
henvisning til hvilke paragrafer i selskapsavtalen som endre, dernest at Indre Fosen kommune
opprettholder samme eierandel som Leksvik kommune hadde i eksisterende selskapsavtale.
Det siste punktet omhandler at Indre Fosen kommune må oppnevne nye medlemmer til
representantskapet i Innherred Renovasjon. Selskapsavtalen som følger med saksframlegget
har det innholdet som ble vedtatt i representantskapet 23.11.2017, men har en bunntekst som
sier at den er revidert 17.11.2016, sak 11/17, altså forrige revidering.

Styringsdokumenter
Innherred Renovasjon IKS sin renovasjonsforskrift er kommunenes styringsdokument.
Renovasjonsforskriften er tredelt. Del en er forskrift for husholdningsavfall, del to er forskrift for
slam og del tre er forskrift for innsamling og behandling av matrester og organiske
restprodukter fra virksomheter. Renovasjonsforskriftens del om husholdningsavfall omtaler
blant annet virkeområdet for husholdningsavfall, krav til sortering, bestemmelser om
oppsamlingsenheter,

kommunens

plikter,

abonnentenes

plikter

og

rettigheter

og

bestemmelser om gebyr. Bestemmelsene om gebyr sier at den som omfattes av
bestemmelsene i renovasjonsforskriften skal betale avfallsgebyr. Videre står det at det er
innført differensierte gebyrsatser på grunnlag av avfallsmengder, avfallstyper og gjenvinning
mv.,

for

å

fremme

avfallsreduksjon,

kildesortering

og

gjenvinning.

Gebyr

og

gebyrdifferensiering vedtas årlig av kommunen. Videre heter det at kommunen har overlatt
registrering og innkreving av gebyr til Innherred Renovasjon IKS.
Innherred Renovasjon IKS har en egen tjenestebeskrivelse, sist vedtatt 01.03.2016, som
definerer nærmere tjenestetilbudet til husholdninger.
Den gjeldende renovasjonsforskriften er fra 2005 og er behandlet i representantskapet
9.12.2005, sak 9/05. Det opplyses videre at renovasjonsforskriften er vedtatt i kommunene i
løpet av 2006 med henvisning til dato og kommunestyresak. Her går det fram at Verdal
kommune ikke har vedtatt § 2.2 om fritidsrenovasjon. Tydal kommune står ikke på lista over
hvilke kommuner som har vedtatt forskriften. Renovasjonsforskriften regulerer IR sin
virksomhet og inneholder viktige delegasjoner fra kommunen til IR. Hjemmelen for delegasjon
er oppgitt i renovasjonsforskriften. Ledelsen i IR forteller at man holder på å revidere
renovasjonsforskriften og at dette arbeidet gjøres sammen med Midtre Namdal Avfallsselskap
og HAMOS.
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I

renovasjonsforskriften

står

det

at

kommunestyret

i

Verdal

kommune

vedtok

renovasjonsforskriften 02.10.2006, sak 89/06, med unntak av § 2.2 som sier: Forskriften
gjelder for hytter, fritidseiendommer og andre bygg som nyttes som fritidshus i kommunen.
Eiendommer som blir fraflyttet og blir stående ubebodd kan etter søknad bli innvilget
renovasjon for hytte og fritidsrenovasjon. Vedtaket som er utformet i tre punkt, ett for hver av
de enkelte delforskriftene, er enstemmig vedtatt.
Verdal kommune vedtok 30.01.12017, sak 4/17 endringer i selskapsavtalen som medførte
innføring av hytterenovasjon (nærmere omtalt i kapittel 5.3.1). Disse endringene er etter hva
revisor har funnet ikke fulgt opp med tilslutning til § 2.2 i renovasjonsforskriften. Ettersom § 2.2
ikke er vedtatt i Verdal, kommer ikke andre ledd i paragrafen til anvendelse. Andre ledd går ut
på at eiendommer som blir fraflyttet og blir stående ubebodd, kan etter søknad bli innvilget
renovasjon for hytte og fritid. Dette betyr at det ikke finnes noen hjemmel for reduksjon av
gebyret i Verdal kommune. Kommunen har hjemmel i forurensningslovens § 30 andre ledd til
å unnta bestemte eiendommer fra den kommunale innsamlingen etter søknad.
Verdal kommune har egne avtaler med IR, blant annet i form av at Verdal er vertskommune
for IR og kommunens største vannkunde. Både IR sitt deponi og Ecopro ligger i kommunen,
og begge representerer miljøutfordringer.

Eierskapsmelding
Verdal kommune har en eierskapsmelding fra 2016 som er felles for alle selskapene som
kommunen har eierinteresser i. I eierskapsmeldingen framgår den overordnede eierskapspolitikken, motivasjon for kommunalt eierskap og overordnede eierstrategier. Verdal kommune
har egne overordnede prinsipper for god eierstyring. Disse er:
1. Eierskapet skal fremme samfunnsansvarlig forretningsdrift.
2. Det skal være åpenhet knyttet til Verdal kommunes eierskap.
3. Verdal

kommune

fremmer

sine

interesser

overfor

selskapene

gjennom

generalforsamling og representantskap.
4. Kommunen gir som eier klare, langsiktige mål for selskapene. Styrende organ er
ansvarlig for realisering av målene.
5. Eventuelle avkastningskrav bør være langsiktige, forutsigbare og knyttes til
avkastning av innskutt kapital, og bygges inn i eierstrategien for det enkelte selskap.
6. Kommunen forventer at de ulike styrer jevnlig informerer eier om selskapets drift.
7. Styret skal se til at selskapet utarbeider og følger opp etiske retningslinjer.
8. Styrets godtgjøring og lederlønninger skal ligge på et moderat nivå i selskaper hvor
kommunen er en betydelig eier.
Selskapskontroll i Innherred Renovasjon IKS
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9. Styresammensetningen skal være kjennetegnet av kompetanse og mangfold.
Kommunen har ikke evaluert eierskapet i IR, i form av diskusjon om hvorvidt man skal være
med. Renovasjonsgebyret har blitt diskutert i forbindelse med budsjettforhandlinger. Det er
ikke vedtatt noen rullering av eierskapsmelding.
Eierrepresentantene forteller at kommunen har som mål å levere en samlet eierskapsmelding
for alle selskaper kommunen eier. Dette er man ikke helt i mål med enda. Samtidig har ikke
eierskapsmelding vekket noen diskusjoner, og ble vedtatt uten større diskusjon.
I presentasjonen av IR i eierskapsmeldingen framgår eierandelen på 16,5 prosent, andre
aksjonærer, formålet med selskapet, etableringstidspunkt og virksomheten beskrevet som at
selskapet har sin virksomhet i Verdal med betjente gjenbrukstorg i samtlige eierkommuner. I
tillegg er det en enkel regnskapsoppstilling for 2013 og 2014.

3.3

Eierrepresentasjon

Vurderingskriterier som ligger til grunn for eierrepresentasjon er:
•
•
•
•

Kommunestyret skal oppnevne minst én representant med vararepresentant til
representantskapet for fire år
Det bør gjennomføres obligatorisk opplæring av, og gis informasjon til folkevalgte
Ordfører bør oppnevnes som (en av) selskapets eierrepresentant i eierorganet
Eierstyringen skal utøves innenfor rammen av kommunestyrets vedtak

Verdal kommune har tre eierrepresentanter i representantskapet i Innherred Renovasjon. Det
er ordfører Bjørn Iversen, Marit Voll og Ingolv Bengtsen. Det er rutine at ordfører er blant
eierrepresentantene. De andre er valgt ut fra en politisk fordeling. Valget av eierrepresentanter
ble gjennomført 02.11.2015, sak PS 97/2015. Her ble de tre representantene valgt med
personlige vararepresentanter for hele valgperioden. Vararepresentantene er Silje H. Sjøvold,
Torunn Rotmo og Dagfinn Brendmo. Sjøvold har permisjon, og Pål Sverre Fikse er valgt som
vararepresentant i hennes permisjonstid (sak PS 59/18). En av eierrepresentantene forteller
at det er ulik praksis rundt valg av eierrepresentanter. Når det er ordinære tilstander i et selskap
går det bra uansett hvem som er eierrepresentanter, men hvis det skjer noe er det viktig at det
er ledende posisjoner som kan representere kommunen.
Eierrepresentantene forteller at representantene ikke har gjort noen avklaringer seg imellom i
forkant av representantskapsmøter. Det har ikke vært rutine å behandle innkalling til
representantskapet eller informere i etterkant til kommunestyret eller formannskapet. Ordfører
uttalte i høringssvaret at han i de aller fleste tilfeller gir tilbakemeldinger til kommunestyret etter
representantskapsmøter i de ulike IKS-ene. I enkelte tilfeller går denne informasjonen til
formannskapet etter en hensiktsmessighetsvurdering fra hans side. Eierrepresentantene
forholder seg til at de er valgt til å være eierrepresentanter og utfører dette.
Selskapskontroll i Innherred Renovasjon IKS
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I starten av valgperioden ble KS sin folkevalgtopplæring gjennomført hvor en liten del handlet
om eierskap. Ut over dette har det ikke vært kapasitet til å gjennomføre mer opplæring innen
eierskap, samtidig presiserer eierrepresentantene at de som velges gjerne har en del erfaring.
Gjennom eierskapsmeldingen legger Verdal kommunen noen føringer for eierskapet i IR.
Eierrepresentantene opplever at det er utfordrende å ha en god dialog om renovasjon i
kommunestyret, men mener at kommunestyret må holdes informert. En av eierrepresentantene mener at dialogen skjer på en bedre måte i mindre fora og at formannskapet
kan være et mer hensiktsmessig fora. Det blir forskjeller mellom eierrepresentantene som
kjenner selskapet godt og de som kun er kommunestyrerepresentanter.
IR er etter eierrepresentantenes syn et av de mest moderne og framtidsrettede selskapene
innenfor avfallssektoren i Norge og leverer tjenester på et høyt nivå. Eierrepresentantene
forteller at det er en avveining om selskapet skal være best på renovasjon eller ha
konkurransedyktige priser. De mener det er riktig at selskapet har fokus på materialgjenvinning. Eierrepresentantene mener det var modig gjort av representantskapet å bruke
selvkost og satse på innovasjon, eksempelvis med Ecopro AS.

3.4

Representantskapet

Vurderingskriterier som ligger til grunn for representantskapet er:
Representantskapet er selskapets øverste myndighet og skal behandle selskapets
budsjett, økonomiplan og regnskap og velge styremedlemmer, styreleder og styrets
nestleder
• Bruk av valgkomité bør vedtektsfestes
• Representantskapet skal fastsette styrets godtgjørelse
•

Innherred Renovasjon har representantskapsmøter to ganger i året. Det er et representantskapsmøte på høsten som behandler 4-årig økonomiplan, investeringsbudsjett og
driftsbudsjett for kommende år som faste saker. Representantskapsmøtet på våren behandler
årsberetning og regnskap for foregående år og valg av styrerepresentanter og styrets og
revisors

godtgjørelse

som

faste

saker.

Ut

over

disse

faste

sakene

behandler

representantskapet også andre saker.
I intervjuene med noen av eierrepresentantene kommer det fram at sakspapirene til
representantskapsmøtet kommer for kort tid i forveien til å behandle saker i politiske organ i
kommunen. Dette oppleves spesielt uheldig i litt tyngre, strategiske saker. En kommende
relevant sak er eksempelvis revisjon av renovasjonsforskriften. Her savner eierrepresentanter
muligheten til å være litt mer involvert i prosessen i forkant av at endelig forslag legges fram til
vedtak, slik at innspill og signaler fra eierkommunene kan komme underveis i prosessen.
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I selskapsavtalens § 8 om representantskapet står det at representantskapet oppnevner
valgkomite som sørger for nødvendige forberedelser til valget og godtgjørelse til ombudet. Det
er utarbeidet en instruks for valgkomiteen som er vedtatt i representantskapet 30.04.2014, sak
4/14. Her går det fram at valgkomiteens medlemmer skal velges blant representantskapets
faste medlemmer. Ut over dette gir instruksen praktiske bestemmelser for valgkomitearbeidet.
I Verdal kommunes eierskapsmelding går det fram at styret bør sammensettes slik at det kan
ivareta aksjonærfellesskapets interesser og selskapets behov for kompetanse og mangfold.
Det bør tas hensyn til at styret kan fungere godt som et kollegialt organ. Styret må være en
ressursbase som tilfører innsikt og kunnskap på de områder som er viktige for virksomhetens
utvikling, vekst og lønnsomhet. Videre bør man ta hensyn til følgende forhold ved rekruttering
til

styrene:

kompetanse

og

kunnskapshensyn,

mangfold,

habilitet

og

roller.

Eierskapsmeldingen sier at styrehonorarer bør fastsettes basert på selskapets økonomiske
omfang, styrets arbeidsbelastning og styrerisiko.
Eierrepresentantene i Verdal forteller at det har vært uenighet om hytterenovasjon i
representantskapet og at dette har hatt bakgrunn i politisk uenighet samt tolking av nasjonale
regler som ikke har vært tydelig nok. Eierrepresentantene opplever det som utfordrende at når
det kommer ulike svar fra ulike instanser. Videre forteller de at uklare regler for hytterenovasjon
kobles til kommunene og IR, selv om det i realiteten er det nasjonale regelverket som er
utfordrende. Ut over hytterenovasjon har ikke eierrepresentantene opplevd større diskusjoner
i representantskapet de siste årene.
IR oppleves som et framtidsrettet og ambisiøst selskap og eierrepresentantene mener det er
viktig for representantskapet å gjøre gode avveininger her. Dersom IR skal være best, har
dette en pris for innbyggerne i IR sitt område. Eierrepresentantene mener at selskapets
hovedkurs er riktig og mener at representantskapet følger de retningslinjer som eierne gir. Det
pekes også på at opprettelse av datterselskaper øker avstanden til IKS-ets eiere.

3.5

Kompetansekrav til styrende organ

Vurderingskriterier som ligger til grunn for kompetansekrav til styrende organ er:
•
•
•
•
•
•

Styrets samlede kompetanse skal være tilpasset selskapet
Det bør være rutiner for å sikre riktig kompetanse i styret
Det skal tilstrebes kjønnsmessig balanse i styret
Det bør oppnevnes numeriske varamedlemmer til styret
Styret bør ha faste rutiner for å håndtere habilitetskonflikter
Ordfører og rådmann bør ikke sitte i styrer i selskaper

Innherred Renovasjon IKS har et styre som består av sju medlemmer, hvorav ett medlem er
valgt av de ansatte. Revisor var tilstede i representantskapsmøtet 04.05.2018 som observatør.
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I forbindelse med saken om valg av nye styremedlemmer presenterte styreleder resultater fra
styrets evaluering 2014-2018. Styret hadde behandlet resultatene fra styreevalueringen, som
var en spørreskjemaundersøkelse, på styremøte 27.02.2018, sak 7/18. Det framgår av
protokollen at evalueringen oversendes valgkomiteen.
Representantskapet har en valgkomite og en instruks til valgkomiteen. Valgkomiteen består
av tre medlemmer, men hadde fungert med bare to medlemmer fordi ett av medlemmene
hadde flyttet og trukket seg fra sitt verv. Valgkomiteen tok selvkritikk på at de ikke hadde fulgt
opp instruksen om at innstillingen skulle være klar fire uker før representantskapsmøtet. I
møtet ble det foreslått å sende ut informasjon til representantskapet i starten av året med en
orientering om hvem som er på valg slik at representantskapet kan gi innspill til valgkomiteens
arbeid. Den ene eierrepresentanten i Verdal er medlem av valgkomiteen og forteller at
prosessen i 2018 ble krevende og litt annerledes enn tidligere ettersom ett av medlemmene
hadde gått ut av valgkomiteen. Tidligere har valgkomiteen hatt gode prosesser hvor de har
evaluert alle og intervjuet styret og daglig leder.
I saken om valg av styremedlemmer presenterte valgkomiteen alle nåværende styremedlemmer og nye styrekandidater, og redegjorde for deres kompetanse blant annet ved kort
å gå gjennom deres CVer. Fra valgkomiteens side ble det understreket at de hadde arbeidet
for å få til en god sammensetning av kompetanse i styret og subsidiært vektlagt fordeling
mellom eierkommunene. Revisor ser at blant annet industrikompetanse, økonomikompetanse
og kommunekompetanse finnes i styret. Styreleder forteller at det siden han ble styreleder har
det skjedd en dreining fra politisk representasjon til styremedlemmer som velges med
utgangspunkt

i

den kompetansen

de

besitter.

Styreleder

savner

mer

strategisk

industrikompetanse i styret. I protokollen fra representantskapsmøtet er det referert at det
ønskes en diskusjon på styreinstruks på neste representantskapsmøte og da spesielt om
geografisk representasjon. Valgkomiteen kommenterte ikke spesielt kjønnssammensetningen
i styret. Etter valget består styret av tre menn og fire kvinner. Det ble valgt fire varamedlemmer
til styret i numerisk rekkefølge. Både styremedlemmer og varamedlemmer velges for to år.
Styreleder ble valgt for et år blant styrets medlemmer. Ingen av styremedlemmene eller
varamedlemmene er ordførere eller rådmenn. Det er ikke noe som tyder på at de er valgt ut
fra politisk posisjon. Valgkomiteens medlem fortalte at alle som sitter i styret blir stilt spørsmål
om kommunal kompetanse.
For eventuelle habilitetskonflikter, orienterte selskapet i høringssvaret om at IR sine etiske
retningslinjer fastsetter følgende: «Habilitet og rolleklarhet: Selskapet skal kartlegge og
registrere ansatte med sentrale leder- og administrative stillinger og samtlige styremedlemmer
med økonomisk interesse. Registrering og oppdatering skal skje en gang i året.
Selskapskontroll i Innherred Renovasjon IKS

25

Revisjonsrapport fra Revisjon Midt-Norge SA

Administrerende direktør har ansvaret for registrering og oppfølging. Registreringen skal være
offentlig tilgjengelig.». Selskapet viste videre til bestemmelser vedrørende habilitet i
økonomireglementet.
Valgkomiteen fremmet forslag på honorar til revisor og styret. Valgkomiteen innstilte på at
honorar til revisor dekkes etter regning og dette ble vedtatt. Valgkomiteen hadde i sin innstilling
økt honoraret til styret og det ble stilt spørsmål med den prosentvise store økningen spesielt
for styremedlemmene. Valgkomiteen ble bedt om å endre sin innstilling og beregne
honorarene ut fra en lik prosentvis økning for alle verv, noe som resulterte i en ny innstilling på
ti prosent økning. Dette ble vedtatt.

3.6

Eiermøter og dialog med selskapet

Vurderingskriterier som ligger til grunn for eiermøter og dialog med selskapet er:
Det bør gjennomføres eiermøter mellom eierne og selskapet for å informere eier om
måloppnåelse og for å ta opp aktuelle problemstillinger for selskapet
• Eierne bør sikre seg nødvendig rapportering fra selskapet
•

Våren 2018 ble det arrangert et eiermøte i forkant av representantskapsmøtet som et ledd i
arbeidet med strategi for perioden 2019-20. Dette eiermøtet er nærmere omtalt i kapittel 6.2.
Til dette eiermøtet var både ordførere, representanter og rådmenn invitert. Eierrepresentantene i Verdal oppfattet ikke at strategimøtet våren 2018 var et eiermøte. De opplevde
strategidiskusjonen som bra og ønsket flere slike møter. De forteller også at det har vært
orientering til eierrepresentanten i forbindelse med representantskapsmøtene.
Ledelsen i IR er opptatt av å ha en god dialog med både administrasjonen og politikerne i
kommunene og gir uttrykk for at de gjerne stiller opp når de blir spurt om det. IR har uttalt at
de har en klar målsetting om å besøke alle kommuner/kommunestyrer i løpet av en
toårsperiode. Revisor har ikke klart å finne protokoller som viser at IR har orientert for
kommunestyret i Verdal kommune.
Eierrepresentantene i Verdal opplever at IR er flinke til å komme og informere til
kommunestyret, men at de er mindre villige til å ha en dialog med kommunestyret og at
dialogen heller bør skje med representantskapet. Eierrepresentantene kunne ønsket at det var
en dialog med for eksempel formannskapet, men ser samtidig utfordringen fra selskapets side.
Ordfører uttalte i høringssvaret at han i de aller fleste tilfeller gir tilbakemeldinger til
kommunestyret etter representantskapsmøter i de ulike IKS-ene. I enkelte tilfeller går denne
informasjonen til formannskapet etter en hensiktsmessighetsvurdering fra hans side.
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3.7

Vurderinger
Eiernes styringsdokumenter

Kommunestyret i Verdal har i møtet 23.04.2018 vedtatt den siste revideringen av selskapsavtalen. Den selskapsavtalen som følger med i saksframlegget har et innhold som samsvarer
med den som ble vedtatt i representantskapet, men bunnteksten viser til forrige versjon av
selskapsavtalen.
Kommunestyret i Verdal har vedtatt renovasjonsforskriften med unntak av § 2 andre ledd om
hytterenovasjon og muligheten for redusert gebyr for fraflyttede og ubebodde eiendommer.
Når kommunen i 2017 vedtok endringer i selskapsavtalen som medførte innføring av
hytterenovasjon er dette ikke fulgt opp med å ta inn § 2.2. i renovasjonsforskriften. Det betyr
blant annet at det ikke er hjemmel for å vedta redusert gebyr for fraflyttede og ubebodde
eiendommer, mens forurensingslovens § 30 andre ledd gir kommunen mulighet til å unndra
eiendommer fra kommunal innsamling etter søknad. Ulikt hjemmelsgrunnlag kan føre til at
søkere behandles ulikt alt etter hvilken kommune eiendommen ligger i.
Verdal kommune har en eierskapsmelding fra 2016, og den har ikke blitt rullert siden. KS
anbefaler en årlig rullering av eierskapsmeldingen. Den nye kommuneloven (som per dags
dato ikke er innført) legger opp til at det skal være minst en rullering i hver valgperiode.
Eierskapsmeldingen bør ha et visst minimumsinnhold. Verdal kommunes eierskapsmelding
har en oversikt over den virksomhet som er lagt i selskaper, definert det politiske
styringsgrunnlaget gjennom å ha etablert overordnede prinsipper for eierstyring, og definert
det juridiske styringsgrunnlaget knyttet til de ulike selskaps- og samarbeidsformene.
Eierskapsmeldingen inneholder en overordnet formålsdiskusjon for alle selskaper,
eksempelvis hvor man går gjennom hvilke formål kommunen kan ha med sitt eierskap. Det er
ikke etablert en formålsdiskusjon eller selskapsstrategi tilknyttet det enkelte selskap, og de
gjeldende styringsdokumentene for det enkelte selskap er heller ikke presentert. For Innherred
Renovasjon IKS sin del ville dette vært eksempelvis selskapsavtalen og renovasjonsforskriften. Det er videre et krav om at eierskapsmeldingen bør inneholde noe om selskapenes
samfunnsansvar knyttet til miljø, likestilling, åpenhet, etikk osv. Verdal kommunes eierskapsmelding har noen overordnede forventninger til samfunnsmessig forretningsdrift og åpenhet. I
de overordnede prinsippene for god eierstyring er det fastslått at styret skal se til at selskapet
utarbeider og følger opp etiske retningslinjer, og at styresammensetningen skal være
kjennetegnet av kompetanse og mangfold.
Verdal kommunes eierskapsmelding mangler noen av elementene som KS anbefaler.
Eierskapsmeldingen mangler en beskrivelse av formålet med eierskapet av det enkelte
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selskap, samt en strategi for eierskapet i det enkelte selskap. Videre bør styringsdokumentene
for det enkelte selskap presenteres. Dette vil kunne bidra til å gi en god oversikt over
kommunens samlede eierinteresser, og bidra til mer åpenhet.

Eierrepresentasjon
Kommunestyret i Verdal har valgt tre representanter med vararepresentanter. Eierrepresentantene velges i begynnelsen av valgperioden. Ordføreren er en av representantene.
Eierrepresentantene har deltatt i KS Folkevalgtopplæring som inneholder en liten del om
eierskap.

Representantskapet
Representantskapet i IR behandler de saker som IKS-loven pålegger det. Tidslogikken i IR og
i kommunene er ulik, slik at det er vanskelig å behandle innkalling og sakliste til
representantskapsmøtene politisk i forkant av representantskapsmøtet. For å unngå at
eierrepresentantene føler seg bundet av ferdig utarbeidede saker, kan selskapet tilpasse sin
utsending av sakspapirer slik at de kommer i god tid før representantskapsmøtet. Et annet
alternativ er å bruke eiermøtene bevisst i prosessen med saksforberedelse til tyngre,
strategiske saker.
Representantskapet i IR har en valgkomite, noe som er vedtektsfestet i selskapsavtalens § 8.
Valgkomiteen har en instruks som den arbeidet etter. Valgkomiteen foreslo godtgjørelse til
styret for representantskapet og representantskapet fastsatte godtgjørelsen til styret.

Kompetansekrav til styret
I valgkomiteens presentasjon av sin innstilling ble det påpekt at valgkomiteen hadde hatt fokus
på kompetanse i sitt forslag til sammensetning av styret. Styret i IR har god representasjon av
begge kjønn og dette kan være årsaken til at kjønnsbalanse i styret ikke var noe stort tema.
Det ble foreslått og vedtatt varamedlemmer til styret i nummerrekkefølge. Det er ingen
rådmenn eller ordførere som er styremedlemmer i IR og det er heller ikke revisors oppfatning
at styret er valgt ut fra politisk ståsted. For eventuelle habilitetskonflikter vises det til selskapets
etiske retningslinjer og økonomireglementet.

Eiermøter og dialog med selskapet
IR har arrangert eiermøte omkring selskapets strategi i 2018. Revisor har ikke funnet at det er
avholdt andre eiermøter de siste årene.
Det er jevnlige møter mellom IR og kommunen, både politikere og administrasjonen. Noe av
kontakten mellom kommunen og IR er knyttet til at mye av virksomheten til IR er lokalisert i
Selskapskontroll i Innherred Renovasjon IKS
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Verdal kommune. Det har også være møtepunkter mellom IR og kommunen i forbindelse med
innføring av hytterenovasjon.
Innkallinger til representantskapet behandles ikke politisk, og det er ikke noen formell rutine
for å orientere i etterkant av representantskap. Ordfører fortalte i høringssvar at han i de fleste
tilfeller

gir

tilbakemeldinger

til

kommunestyret,

alternativt

formannskapet,

etter

representantskapsmøter i de ulike IKS-ene. Kommunestyret vil gjerne diskutere renovasjon
når IR informerer. Dette tyder på at kommunestyret i større grad burde hatt anledningen til å
diskutere renovasjon med sine eierrepresentanter i stedet for å ta diskusjoner direkte med
administrasjonen. Dette handler om at man må følge «tjenestevei» hvor kommunens
representanter møtes i representantskapet og velger et styre, som ansetter direktør. En
mulighet er å opprette et eierutvalg eller la formannskapet fungere som et eierutvalg og ha en
mer aktiv dialog om hva som skjer i selskapene som kommunen eier.

3.8

Konklusjon og anbefalinger for eierskapskontroll

Revisor konkluderer med at Verdal kommune til en viss grad utøver sitt eierskap i Innherred
Renovasjon IKS i tråd med kommunestyrets vedtak og normer for god eierstyring.
Denne

konklusjonen

har

bakgrunn

i

følgende

vurderinger:

Kommunen

har

en

eierskapsmelding, men den mangler noen elementer som KS anbefaler. Det er lite dialog
mellom eierrepresentantene og resten av kommunestyret.
Kommunen må vedta § 2.2 i renovasjonsforskriften hvis ikke ny renovasjonsforskrift er klar før
hytterenovasjon blir operativ i kommunen. Dette for å sikre at innbyggerne i Verdal får
muligheten til å søke om redusert renovasjonsgebyr på samme vilkår som innbyggerne i de
andre eierkommunene.
Revisor har på bakgrunn av dette følgende anbefalinger:
▪

Kommunen bør forbedre og jevnlig rullere eierskapsmeldingen

▪

Kommunen bør ha rutiner som sikrer at politikerne jevnlig orienteres om aktuelle
saker i selskapet

▪

Kommunen bør vedta renovasjonsforskriften i sin helhet, for å sikre at innbyggerne
har mulighet til å kunne få redusert gebyr for ubebodde eiendommer, hvis ikke ny
renovasjonsforskrift er klar før hytterenovasjon blir operativ i kommunen.
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4

RENOVASJONSGEBYR

I dette kapittelet undersøkes det om beregning av renovasjonsgebyret skjer i tråd med
selvkostprinsippet, og om det er fattet vedtak om delegert myndighet for innkreving av
renovasjonsgebyr.

4.1

Problemstillinger

Det er utarbeidet følgende problemstillinger for temaet renovasjonsgebyr:
▪

Er praksis for beregning av renovasjonsgebyret i Innherred Renovasjon IKS i tråd med
selvkostprinsippet?

▪

Er det fattet vedtak om delegert myndighet for innkreving av renovasjonsgebyr fra den
enkelte eierkommune til Innherred Renovasjon IKS?

Fokuset i forvaltningsrevisjonen er om selvkostberegningene er i henhold til prinsippene for
selvkost og ikke en revisjon av selve beregningene.

4.2

Revisjonskriterier
Selvkostprinsippet

Kommunen er pliktsubjekt etter forurensningsloven § 34. Uavhengig av om kommunen kjøper
avfallstjenesten eller utøver den selv, må kommunen sikre seg at kommunens plikter ivaretas.
Det følger av forurensningsloven § 34 at kommunens lovpålagte håndtering av husholdningsavfall skal finansieres gjennom avfallsgebyr. § 27 i forurensingsloven hjemler at avfall fra
fritidseiendommer regnes som husholdningsavfall (se kapittel 5.2.1). Avfallsgebyret betales av
eierne av eiendommene som omfattes av ordningen for lovpålagt innsamling av husholdningsavfall. Avfallsgebyr skal fastsettes på grunnlag av selvkostprinsippet, slik at alle kostnader
forbundet med avfallshåndteringen dekkes gjennom dette, jf. avfallsforskriften § 15-4.
Kommunen kan ikke kreve inn mer fra husholdningene enn deres samlede kostnader
forbundet med innsamling og behandling av avfallet.
«Selvkostprinsippets nærmere innhold beror på en tolking av lover og forskrifter for de ulike
tjenesteområdene. I motsetning til lover og forskrifter som pålegger kommunene bestemte
plikter, er retningslinjene for beregning av selvkost ikke rettslig bindende overfor kommunene.
… Å avvike fra retningslinjene i denne standarden er dermed ikke ensbetydende med å bryte
lov eller forskrift på det aktuelle området. Samtidig har retningslinjene til hensikt å angi en
økonomifaglig standard for beregning av selvkost og praktisering av selvkostprinsippet som er
i tråd med reglene i særlovgivingen. Eventuelle avvik fra retningslinjene bør derfor begrunnes.»
KMD, 2014, s. 8)
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Selvkost setter den øvre rammen for brukerbetaling for viktige kommunale tjenester. I
Retningslinjene for beregning av selvkost for kommunale tjenester (H-3/14) går det fram at for
renovasjon og slam skal selvkost danne grunnlaget for innbyggernes brukerbetaling.
Kommunal og moderniseringsdepartementets veileder for beregning av kommunale
avfallsgebyr M-258/2014 omhandler også selvkost. Det er vanlig at renovasjonsselskaper i
tillegg håndterer næringsavfall i et konkurranseutsatt marked og da skal det ikke forekomme
kryssubsidiering mellom områdene.
I den nye kommuneloven LOV-2018-06-22-83, som ikke har trådt i kraft enda, er det en egen
bestemmelse om selvkost. Her er det hjemlet at departementet kan fastsette nærmere regler
om beregning av selvkost.
Forurensningsloven § 26 sier at kommunen skal sørge for tømming av mindre renseinnretninger som slamavskillere og samlekummer for avslamming av sanitært avløpsvann og
overvann. Det samme gjelder for oppsamlingstanker med ubehandlet sanitært avløpsvann.
Videre skal kommunen sørge for tømming av privet i tettbygd strøk, og utenfor tettbygd strøk i
den utstrekning kommunen bestemmer det. Reglene i § 30 om kommunal avfallsinnsamling
og i § 34 om avfallsgebyrer får tilsvarende anvendelse ved tømming av slamavskillere, privet
m.v. Kommunens plikter etter § 26 første ledd skal likevel gjelde både i og utenfor tettbygde
strøk. Dette betyr at det som for renovasjon er et lovmessig krav om at selvkost skal danne
grunnlaget for innbyggernes brukerbetaling også gjelder for slam (KMD, 2014). Følgende
revisjonskriterier legges til grunn.
•

Håndtering av husholdningsavfall skal finansieres gjennom avfallsgebyr,
basert på selvkostprinsippet

•

Håndtering av slam skal finansieres gjennom eget gebyr, basert på
selvkostprinsippet

Kalkyler
Det er kommunenes ansvar å sikre at det utarbeides selvkostregnskap i tråd med regelverket,
uavhengig

av organisering

av tjenesten

og

den regnskapstekniske tilnærmingen

(Miljødirektoratet, 2014). Kommunene må utarbeide selvkostkalkyler innenfor de aktuelle
tjenesteområdene for å føre kontroll med at gebyrinntektene ikke overstiger kommunens
selvkost.
Det skal ikke forekomme kryssubsidiering av selvkosttjenester, altså selvkost skal ikke
belastes med kostnader som ikke er henførbare til selvkosttjenesten. En slik kryssubsidiering
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kan eksempelvis være en ansatt som delvis er knyttet til en selvkosttjeneste, men som også
utfører andre tjenester, hvor andelen ikke fordeles mellom de forskjellige tjenestene.
Kryssubsidiering kan også forekomme eksempelvis ved innsamling og håndtering av avfall,
hvor husholdningsavfallet er omfattet av selvkost og næringsavfallet ikke er det.
Myndighetsutøvelse skal også skilles fra selvkosttjenestene. Kommunen må da etablere
systemer for å skille disse tjenestene kalkylemessig fra hverandre (KMD, 2014).
Miljødirektoratets veileder presenterer en prosess mellom selvkostkalkyle, selvkostregnskap
og etterkalkyle som utgjør et årshjul (Miljødirektoratet, 2014). Selvkostkalkylen utgjør
grunnlaget for budsjett og gebyrsettingen til husholdningene. I beregningen av selvkost bør
det framgå hvordan uttrekk fra regnskapet til selvkostkalkylen er foretatt, både når det gjelder
direkte og indirekte kostnader. Det skal utføres etterberegninger (etterkalkyle), med faktiske
kostnader og faktisk swap-rente. Etterkalkylen skal vise inntekter, kostnader og justeringer til
selvkostfondet (Miljødirektoratet, 2014).
Utgangspunktet for en selvkostkalkyle er at utgiften ved en investering skal fordeles over den
perioden som eiendelen forventes å bli brukt. På den måten blir brukerbetalingen knyttet
direkte opp mot bruken av eiendelen, slik at generasjonsprinsippet ivaretas. En investering
genererer kapitalkostnader som består av kalkulatoriske avskrivinger og kalkulatorisk rente.
Det legges til grunn lineære avskrivinger av netto anskaffelseskost over driftsmidlets levetid,
som er definert av kommunen eller selskapets regnskapsregler. Kalkulatoriske renter er den
avkastningen kommunen alternativt kunne fått ved plassering av investeringsbeløpet i
markedet og oppfyller prinsippet om at finansieringsform ikke skal ha betydning for beregning
av kostnader i selvkostkalkylen.
I KMDs retningslinjer for beregning av selvkost (H-3/14) går det fram at kalkulatorisk
rentekostnad skal beregnes for alle anskaffelser av varige driftsmidler. Kalkylerenten som skal
brukes er 5-årig swap-rente med et tillegg på 0,5 prosentpoeng.
Alle inntekter tilknyttet lovpålagt håndtering av husholdningsavfall skal godskrives
selvkostregnskapet, jf. avfallsforskriften § 15-4. Miljødirektoratets veileder eksemplifiserer
dette med f.eks. salg av elektrisitet/biogass, salg av gjenvinnbart råmateriale og salg av
kompost, biorest eller lignende.
Kommunal regnskapsstandard nr. 6 om noter og årsberetning fastsetter følgende (KRS nr. 6,
avsnitt 3.1.3, punkt 10, 2018):
Opplyse om resultatene for gebyrfinansierte selvkosttjenester der kommunen
fastsetter betalingen etter lov og forskrift, gjerne over flere år. Opplysningene bør
omfatte inntekter, kostnader, over-/underskudd og budsjettert (vedtatt) versus faktisk
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dekningsgrad. Videre opplyses om saldo på selvkostfond og bruk av/avsetning til
fondene.
Det er selskapet som har grunnlagsmateriale for å utarbeide opplysningene i noten og
informere kommunene om dette. Dette gir følgende revisjonskriterier:
•

Selskapet må etablere systemer for å skille tjenestene omfattet av
selvkost og de som ikke er omfattet, kalkylemessig fra hverandre
(avfallsforskriften §15-4).

•

Det skal utarbeides selvkostkalkyle, selvkostregnskap og
etterkalkyle med kalkulatoriske avskrivinger og rente

•

Relevante inntekter tilknyttet håndtering av husholdningsavfall skal
godskrives selvkostregnskapet.

•

Selskapet må informere kommunene om resultatet for
gebyrfinansierte selvkosttjenester, slik at de kan fremgå i note i
kommunens årsregnskap (KRS nr 6).

Selvkostfond
Ifølge generasjonsprinsippet skal ikke dagens innbyggere betale for morgendagens
innbyggere. For å ivareta generasjonsprinsippet, må et positivt eller negativt selvkostresultat
føres til et selvkostfond og være tilbakeført til eller dekt inn av brukerne av selvkosttjenesten
innen fem år. Det anbefales at dette praktiseres slik at et overskudd (eller underskudd) i ett år
tilbakeføres til (eller dekkes inn fra) brukerne innen fem år etter at overskuddet (eller
underskuddet) i selvkostkalkylen oppstod. I et tenkt tilfelle vil en kommune dermed kunne
avsette overskudd til fond (selvkostfond) i inntil fem år på rad, men følgelig måtte bruke av
selvkostfondet i påfølgende fem år. I et slikt tilfelle vil samlede gebyrinntekter samsvare med
beregnet selvkost over tiårsperioden (KMD, 2014).
Veilederen sier at det er et rettslig skille mellom gebyrene for ulike tjenester og gebyrene for
de ulike områdene skal finansiere de respektive formålene. Hvert selvkostområde skal da ha
sitt eget selvkostfond slik at gebyrene for den enkelte selvkosttjeneste lett kan kontrolleres.
Det er ikke anledning til å slå sammen fond for ulike tjenester (KMD, 2014).
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Generasjonsprinsippet innebærer at det ikke skal bygges opp fond over lengre tid, men at det
skal være en planlagt prosess for opp- og nedbygging av fondet. Fondet skal brukes til å
finansiere framtidig gebyrgrunnlag (selvkost). Selvkostfondet skal ikke benyttes som
finansiering av investeringer (KMD, 2014). Dette gir grunnlag for følgende revisjonskriterier.
•

Positivt eller negativt selvkostresultat skal tilbakeføres til eller dekkes av
brukerne av selvkosttjenesten innen fem år fra da overskuddet eller
underskuddet i selvkostkalkylen oppsto.

•

Selvkostfondet skal ikke benyttes som finansering av investeringer.

Gebyrfastsettelse og innkreving
Avfallsforskriften § 15-3 slår fast at kommunestyret skal fastsette avfallsgebyret. Dette er
uavhengig av hvordan renovasjonsordningen er organisert. Kommunestyret kan få forslag eller
beregningsgrunnlag fra IKS eller lignende selskaper. Et sentralt spørsmål er om det kan være
likt gebyr i alle eierkommunene til et IKS. Miljøverndepartementet har i et brev datert 30.
november 2009 kommet med presiseringer omkring beregning av avfallsgebyr i
interkommunale selskap. Her heter det:
Det er et viktig prinsipp at renovasjon organisert i et interkommunalt selskap ikke skal
lede til at innbyggerne i en kommune subsidierer innbyggerne i en annen. Innbyggerne
i en kommune skal ikke bære en forholdsmessig større del av kostnadene enn hva det
koster å betjene den samme kommunen. Dette kan imidlertid oppnås uten at det føres
et separat regnskap for den enkelte kommune i et interkommunalt samarbeid. … Det
anses heller ikke å være i strid med prinsippet at interkommunale selskaper velger å
fordele kostnadene forbundet med avfallsbehandling ut fra avfallsmengdene i den
enkelte kommune så lenge tjenestene til innbyggerne er de samme.
Miljødirektoratets veileder (2014) slår fast at i et IKS skal nettokostnadene fordeles per
kommune etter bruk av tjenesten og ikke være basert på eierbrøken. Videre presiseres det at
avfallsgebyret kan avvike mellom kommuner hvis IKS-et gjør investeringer som bare kommer
innbyggere i noen kommuner til gode eller at de respektive kommunene har egne kostnader
som inkluderes i gebyrgrunnlaget.
I et brev fra Miljødirektoratet 27.02.2018 gir de svar på en henvendelse fra privatpersoner som
Fylkesmannen i Trøndelag har oversendt Miljødirektoratet. Dette svaret har ført til
misforståelser og Miljødirektoratet gir et nytt svar i brev av 23.03.2018 som sier:
Konklusjonen er at det er mulig å prise de samme tjenestene innad i et IKS likt for alle
eierkommunene, så fremt tjenestene har samme kostnadsnivå. Imidlertid må
eventuelle ekstrakostnader knyttet til enkelte kommuner spesifikk tilføres de aktuelle
kommunene, og dermed medføre et tillegg i kostnadsgrunnlaget og prisberegningen.
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Avfallsgebyret i de ulike kommunene innad i et IKS vil derfor i utgangspunktet være
ulikt.
KS Bedrift fulgte opp saken med en epost til daglig ledere i renovasjonsselskaper samme dag,
23.03.2018. Her presiserer de at det er mulig å prise de samme tjenestene innad i et IKS likt
for alle eierkommuner, så fremst tjenestene har samme kostnadsnivå. Videre skriver de at
Miljødirektoratet understreker at dersom en eller flere kommuner har ekstra kostnader knyttet
til håndtering av avfallet, så kan dette medføre et tillegg i kostnadsgrunnlaget og
prisberegningen for denne kommunen. Det totale avfallsgebyret i de ulike kommunene innad
i et IKS kan derfor være ulikt.
I brev fra Miljøverndepartementet 30.11.2009 presiseres det at dersom det foreligger en
investeringsplan som samlet vil komme alle kommunene til gode, vil det være adgang til å
utligne de totale kostnadene (avskrivinger og kalkulatoriske renter) på samtlige kommuner.
Det er fastsatt i NOU 2002:19 Avfallsforebygging, at det heller ikke er tillatt å gjøre forskjell
avhengig av hvor i kommunen avfallsbesitteren bor, det vil si at besparelse på grunn av ulik
kjøreavstand ikke kan gi grunnlag for lavere gebyrer. KMD sine retningslinjer for beregning av
selvkost for kommunale betalingstjenester (H-3/14) sier at det ikke er hensikten at ulike
transportavstander fra kommunene til behandlingsanlegg nødvendigvis skal separeres.
Innenfor selvkostrammene kan kommunen differensiere avfallsgebyrene der dette bidrar til
avfallsreduksjon og økt gjenvinning. Forurensningslovens § 34 andre ledd hjemler at
kommunen bør fastsette differensierte gebyrer, der dette vil kunne bidra til avfallsreduksjon og
økt gjenvinning.
Miljødirektoratets veileder for beregning av kommunale avfallsgebyr (KMD, 2014), utdyper at
det hovedsakelig er to forhold som kan tilsi differensiering av avfallsgebyr:
-

For å motivere til avfallsreduksjon og gjenvinning
Det er anledning til å differensiere gebyr der dette er begrunnet i reelle
kostnadsforskjeller knyttet til betjening av den enkelte abonnent eller gruppe av
abonnenter (men ikke dersom det er på grunn av ulik henteavstand)

Som eksempler på differensiering av avfallsgebyr, nevnes:
-

Omfang av kildesorteringsordninger (hente mange eller få fraksjoner hos
abonnentene, utbygd nettverk av returpunkter og gjenvinningsstasjoner)
Tømmefrekvens
Varierende avfallsmengde
Samarbeid mellom abonnenter (deling av utstyr)
Hjemmekompostering eller annen disponering i husstanden.
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Ved fastsetting av vann- og avløpsgebyrenes størrelse, er det fastsatt i forurensningsforskriften § 16-1 at det i forkant av fastsettelse av gebyr skal foreligge et overslag over
kommunens antatte direkte og indirekte kostnader knyttet til drifts-, vedlikeholds- og
kapitalkostnader på henholdsvis vann- og avløpssektoren for de nærmeste tre til fem årene.
Overslaget skal så vidt mulig utarbeides i sammenheng med kommunens rullerende
økonomiplan. Det skal også foreligge et overslag over hvilke beløp gebyrene antas å bringe.
Revisjonen anser at denne praksisen også vil være hensiktsmessig ved fastsetting av gebyr
for renovasjonstjenesten.
•

Kommunestyret skal fastsette avfallsgebyret, og selvkostkalkylen bør
legges frem for kommunestyret ved fastsetting av avfallsgebyr

4.3

Praktisering av selvkost i Innherred Renovasjon IKS
Selvkostprinsippet i IR

Avfallsforskriften § 15-4 gir regler om at kommunen skal ha separat regnskap for lovpålagt
håndtering av husholdningsavfall og det skal være etablert et tydelig skille mellom den
lovpålagte håndteringen av husholdningsavfall og avfallshåndtering i markedet. IR skiller
mellom selvkostområder og næringsavfall.
Selskapets revisor har avgitt ren revisjonsberetning til regnskapet de siste tre år.
Revisjonsberetningen inneholder ikke noe spesifikt om selvkost.
Tabell 3 viser hvilke kommuner som benytter seg av de ulike tjenestene fra IR (markert i blått),
henholdsvis tjenestene husholdningsavfall, hytteavfall, slam og kommunalt næringsavfall. I
disse tjenestene inngår henting av avfallet. I tillegg kan husholdnings- og hytteabonnenter
levere

gratis

på

gjenvinningsstasjon.

Primært

er

gjenvinningsstasjonene

for

husholdningsavfall, men også næringsavfall tas imot i begrenset omfang. IR har et eget
skatteregnskap på næringsavfall. Det kommunale næringsavfallet er i utgangspunktet
skattepliktig fordi det er en ren næringsaktivitet.
IR har valgt å ha et eget selvkostregnskap for hytterenovasjon. Dette er begrunnet med at man
erfarte at det var stor forskjell på gebyrnivået på hytterenovasjon mellom kommunene den
gangen de hadde kommunevise selvkostregnskap. Derfor valgte de å ha et separat
selvkostregnskap for å unngå mistanker om kryssubsidiering mellom husholdnings- og
hytterenovasjon. Ledelsen mener at man på denne måten har god kontroll på kostnadene.
Kvalitet og størrelse på hyttene går opp, bruken av hyttene går opp og IR erfarer at
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avfallsmengden også går opp. Ledelsen fortalte at mange andre renovasjonsselskaper har
felles selvkostregnskap for hytte- og husholdningsrenovasjon. Videre fortalte at ledelsen at
Miljødirektoratet i samtaler med IR har uttrykt at de anbefaler IR sin måte å skille mellom
husholdnings- og hytte/fritidsrenovasjon på.
Tabell 3.

IR sine tjenester til de ulike kommunene
Husholdning

Hytte

Slam

Meråker
Stjørdal
Frosta
Leksvik
Levanger
Verdal
Inderøy
Malvik
Selbu
Tydal

Kommunalt
næringsavfall

IR har ansvaret for transport og behandling av slam fra kommunale renseanlegg. I
selvkostregnskapet for slam er det enkelt å skille mellom slam fra husholdninger og slam fra
kommunale renseanlegg ettersom det er særskilt og kjøpt transport på slam, og det registreres
direkte hvor slammet er hentet fra. Siden 2015 har flere kommuner kjøpt tjenester på slam fra
IR. Det økte omfanget på slam sammen med ny teknologi på bilene og bedret logistikk
muliggjort til dels gjennom stordriftsfordeler, førte til at slamavgiften ble redusert med 12
prosent som følge av stordriftsfordeler.
Med dagens tømmerutiner kan både husholdningsavfall og hytteavfall noen steder hentes av
samme bil, fordi det er effektivt i forhold til transport. Alle kostnader som er mulig å henføre
direkte til de ulike selvkostområdene blir fordelt direkte. Eksempler på dette er at
renovasjonsbiler blir veid når de ankommer for levering, og veies etter tømming av hver
fraksjon. Ikke alle kostnader ved husholdningsavfall og hytteavfall er mulig å skille direkte, og
da skjer det en kostnadsfordeling ut fra ulike prinsipper. På gjenvinningsstasjonene er det
vanskelig å skille mellom avfall fra hytter og husholdninger, og her gjøres det en
kostnadsfordeling. Bedrifter må betale for næringsavfall som leveres på gjenvinningsstasjon
etter type avfall og volum eller vekt. Dette registreres ved levering.
Ledelsen i IR fortalte at hytterenovasjon har vært en tjeneste i mange år til de fleste
deltakerkommunene med unntak av Verdal og deler av Levanger kommune. Fylkesmannen i
Nord-Trøndelag ba i brev 04.03.2016 om at Verdal kommune innfører den lovpålagte
hytterenovasjonen. Kommunene er nå i gang med å innføre hytterenovasjon. Etter revisjoner
av selskapsavtalen i perioden 2013-2015 gikk det ut et brev fra IR 13.05.2015 til
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eierkommunene, hvor det påpekes at Innherred Renovasjon IKS gjør Verdal og Levanger
kommune oppmerksom på at revisjon av selskapsavtalen innebærer innføring av
hytterenovasjon også i disse kommunene. I 2018 er tjenestene utbygd i den resterende delen
av Levanger kommune og hytteeierne i disse områdene ble fakturert halvt renovasjonsgebyr
for 2018. Returpunktene i Verdal kommune er ikke fullt utbygd og hytteeierne her har ikke blitt
fakturert i 2018. I henhold til IR sin strategiske plan 2015-2018 er kildesortering for
fritidsrenovasjon et av satsningsområdene.
IR ønsker at returpunktene skal se ordentlige ut, og ønsker å yte god service. Direktøren
påpeker at IR er en forlenget arm av kommunene.

Selvkostkalkyler i IR
IR utarbeider selvkostkalkylene som en del av budsjettprosessen. Budsjettet settes opp i Excel
hvor det er utarbeidet en egen budsjettmodell for hele IR. Budsjettet fordeles på følgende
avdelinger: felleskostnader, behandlingskostnader husholdning, slam, transport/innsamling
sør,

transport/innsamling

nord,

gjenvinningsstasjon,

serviceavdeling

(verksted),

husholdningsrenovasjon selvkost, hytterenovasjon selvkost, Mule (behandling næringsavfall),
eiendomsforvaltning og kommunalt næringsavfall. I felleskostnader inngår blant annet
differansen mellom kalkulatoriske renter og virkelige renter som fordeles på selvkostområdene
og andre kostnadsbærere.
Eiendomsforvaltning, felleskostnader og serviceavdeling (verksted) er områder som fordeles
på alle selvkostområdene. Gjenvinningsstasjon fordeles bare på husholdning og hytter.
Inndelingen i transport sør og nord er basert på at arbeidsmengden skal være håndterlig for
avdelingslederne innenfor den organiseringa som er i dag. Avdeling sør omfatter kommunene
til og med Frosta, mens avdeling nord omfatter kommunene fra Levanger og nordover.
Transportavdelingene fordeles også kun på husholdnings- og hytte/fritidsrenovasjon, med et
lite avvik for Transport Sør som også foretar transportoppdrag for kommunalt næringsavfall.
I budsjettmodellen synliggjøres både inntekts- og kostnadsposter i kontoplanen. I tillegg er det
overføring mellom de ulike områdene både for inntekter og for kostnader. Til grunn for
inntektsfordelingen ligger et skjema som heter fordelingsskjema inntekt. Her går det fram at
inntektsfordelingen mellom selvkost på husholdninger og hytter er beregnet ut fra et gjennomsnitt mellom en fordeling basert på antall innbyggere og en fordeling basert på samlede
gebyrinntekter året før med en prosent tillegg for husholdning og tilsvarende fradrag på
hytterenovasjon. Antall innbyggere hentes fra SSB og det legges inn en forutsetning om at
hyttene har en person, mens husholdningen har ifølge SSB 2,62 personer pr. abonnement.
Fordelingen i 2017-budsjettet er 92,28 prosent på husholdningsselvkost og 7,72 prosent på
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hytteselvkost. Etter hvert som IR får bedre registreringer på mengder fra hytterenovasjon vil
det også være en del av fordelingsnøkkelen. For 2017 ga avfallsmengdene en fordeling på
8,07 prosent på hytterenovasjon og 91,93 prosent på husholdningsrenovasjon.
IR fører sitt regnskap basert på avdelinger, hvor avdelingene slam, husholdning, hytter,
kommunalt næringsavfall og behandling næring er områdene som bærer kostnadene. I den
grad det er mulig henføres kostnadene direkte til disse avdelingene. Som grunnlag for direkte
henføring av kostnader til husholdnings- og hytterenovasjon veies renovasjonsbilene når de
kommer inn. Det finnes nøkler for fordeling på bilene som innhenter avfall fra både hytter og
husholdninger. Det er også registrering på biler. Tokammer-biler veies tre ganger og
bilnummer registreres, samt hvor avfallet kommer fra. Noen returpunkter for hytterenovasjon
blir hentet sammen med husholdningsavfall og dette har selskapet en fordelingsnøkkel for.
Der det er mulig å fordele kostnadene direkte basert på mengder eller registrerte dunker,
gjøres dette på de enkelte avdelingene. IR jobber for at så mye som mulig av kostnadene skal
henføres direkte til ulike selvkostområder.
For slam er ikke kalkylen for 2017 delt på husholdning og næring (kommunalt renseanlegg),
men i grunnlagsmaterialet er det skilt slik at fordelingen enkelt kan settes opp. For 2018 skilles
slam på husholdning og næring. Selvkostprinsippet benyttes på begge områdene. Revisor
registrerer at styret høsten 2018 har fått tilsendt driftsbudsjett for 2019 hvor en mer utfyllende
kostnadsoversikt for hytterenovasjon og slam er oppgitt.
Direktøren fortalte at man skiller økonomisk det man klarer, men på noen områder har IR
behov for fordelingsnøkler basert på skjønnsmessige vurderinger. Revisor har sett på
fordelingsnøklene som ligger i de sentrale regnearkene. Fordelingsnøklene er ikke separat
beskrevet.
Andre kostnader og inntekter som oppstår på avdelingene felles, behandling, transport,
gjenvinningsstasjoner, verksted (service) og eiendom fordeles etter ulike prinsipper. Fordeling
etter mengde brukes i stor grad og i tillegg brukes fordeling basert på dunker. Noe av
transporten skjer i egenregi, avtaler med datterselskaper eller avtaler med eksterne
transportører. Alt Retura IR AS kjører er næringsavfall, med unntak av hytterenovasjon i
Leksvik og Inderøy. For hytterenovasjon er fordelingen basert på antall dunker og anslått
mengde levert. Retura IR AS fakturerer IR for disse tjenestene og de føres direkte på
hytterenovasjon. Det avfallet som Norsk Gjenvinning kjører er næringsavfall. Fra 2017 har IR
ansvaret for transporten fra de kommunale renseanleggene og all transport leies inn fra
eksterne transportører. På slam er det enkelt å fordele mengdene direkte og kostnadene er
enten transport- eller behandlingskostnader.
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Selvkostkalkylene

er

i

utgangspunktet

satt

opp

med

kalkulatoriske

renter

på

selvkostområdene. IR bruker en kalkulatorisk rente i selvkostkalkylen på 1,89 prosent og i
etterkalkylen er den 1,98 prosent. IR henter kalkylerenta fra Kommunalbanken. Rentesatsen i
selvkostkalkylen er hentet 31.08.2017, og er den samme renten som ble benyttet i
økonomiplan for 2017-2020. De kalkulatoriske rentene og avskrivingene som tilhører
selvkostområdene inngår direkte i selvkostregnskapene for husholdning, hytte og slam.
Forskjellen mellom regnskapsmessige og kalkulatoriske renter i hele selskapet føres på
administrasjonsavdelingen og fordeles på selvkostområdene, hvor husholdning belastes med
ca 70 prosent. Det meste av kalkulatoriske renter blir nullet ut og man sitter igjen med de
ordinære rentene. I etterkalkylen renteberegnes ikke selvkostfondet.
IR har et eget økonomireglement vedtatt av representantskapet i 2016. Dette sier ikke noe om
selvkostkalkyler og prinsipper som ligger til grunn for kostnadsfordeling. Økonomireglementet
omtaler selvkostfond. Økonomireglementet i IR er bygd med utgangspunkt i økonomireglement i kommunene og tilsvarende renovasjonsselskap og oppfattes som et supplement
til regler og retningslinjer for selvkost.
Etterkalkylen, som er basert på regnskapet for kostnadsbærerne husholdning og
hytterenovasjon, består av KOSTRA-skjema 23, 6. Avfallssektoren. Etterkalkylen for 2017 har
en fordeling mellom kommunene basert på antall innbyggere pr. 01.01.2017. Etterkalkylen
viser gebyrgrunnlag og gebyrinntekter for hver kommune samt saldo på den enkelte kommune
sitt selvkostfond. Kalkylen viser at det er 36 355 husholdningsabonnenter og 11 040
hytteabonnenter. Etterkalkylen viser husholdning og hytter samlet. Det er ikke utarbeidet
etterkalkyle for slam eller kommunalt næringsavfall. Etterkalkylen sendes kontaktpersoner i
kommunene. Det er bare Inderøy kommune som har med en egen note i regnskapet med
KOSTRA-skjemaet.

Selvkostfond i IR
IR har i dag selvkostfond for de fem selvkostområdene selskapet har. Tabell 4 viser utviklingen
av samlet selvkostfond for hytte og husholdningsrenovasjon. Da prinsippet om lik pris – lik
tjeneste på husholdningsavfall ble innført i 2016, hadde man for 2015 budsjettert slik at
selvkostfondene ville nærme seg 0 for alle kommunene ved utgangen av dette året.
Kommunene hadde ved utgangen av 2015 litt ulik saldo og Meråker, Verdal, Inderøy og
Leksvik hadde overskudd i selvkostfondet, mens de andre kommunene hadde underskudd.
Leksvik kommune har ved utgangen av 2015 det relativt største selvkostfondet med 12 prosent
av gebyrgrunnlaget. I 2016 utgjør selvkostfondet 3,7 prosent av gebyrgrunnlaget for alle
kommunene. Ved rapportering for 2016 er det totale selvkostfondet ved oppstarten av året
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fordelt etter kommunene sin relative andel innbyggere. Det framgår av saksframlegget i saken
at selvkostfondene slås sammen til ett fond.
Tabell 4.
Meråker

Oversikt over selvkostfond fra 2012- 2017
Stjørdal

Frosta

Leksvik

Levanger

Verdal

Inderøy

Malvik

Selbu

Tydal

Selvkostfond
pr. 31.12.12

524 930

- 1 051 816

281 694

262 908

- 1 464 162

- 468 686

182 896

31 925

- 163 980

Selvkostfond
pr. 31.12.13

254 563

- 866 676

- 140 658

302 168

- 1 605 126

- 282 005

182 325

111 576

- 411 253

Selvkostfond
pr. 31.12.14

294 315

- 794 564

- 498 654

470 830

- 1 378 664

148 615

412 932

- 64 379

- 489 284

Selvkostfond
pr. 31.12.15

362 986

- 900 750

- 327 380

588 245

- 1 114 972

769 024

306 055

- 380 061

- 529 772

- 296 529

Selvkostfond
pr. 31.12.16

108 304

1 000 538

112 940

151 575

841 795

638 965

290 572

589 728

177 374

- 210 459

Selvkostfond
pr. 31.12.17

398 274

3 732 013

417 016

553 925

3 141 668

2 355 777

1 076 774

2 187 569

651 176

- 110 912

14,0 %

13,9 %

14,0 %

14,0 %

13,9 %

14,0 %

13,9 %

13,9 %

14,0 %

-11,3 %

2 847 005

26 818 375

2 985 495

3 950 389

22 580 788

16 856 129

7 719 151

15 688 040

4 651 924

977 381

% av gebyrgrunnlag
Gebyrgrunnlag

Tabellen viser at alle kommunene med unntak av Tydal har positive selvkostfond i 2016 og
2017. Tydal har negativt selvkostfond som har sammenheng med at Innherred Renovasjon i
2015 og 2016 hadde en driftsavtale med Tydal kommune og regnskapet for denne perioden
viste et underskudd som har gitt et negativt selvkostfond. Dette negative selvkostfondet må
Tydals abonnenter nå inndekke særskilt. I forkant av kommunereformen utarbeidet NKRF en
sjekkliste vedrørende sammenslåing. Her svares følgende på spørsmål om hva som skjer med
avgiftsnivået i en kommune der de sammenslående kommunene har ulikt avgiftsnivå og ulik
dekningsgrad. «I prinsippet skal gebyrene dekke kostnadene for tjenestene som innbyggerne
har fått, og innbyggerne i en kommune skal ikke subsidiere innbyggerne i en annen.
Kommuner som skal slå seg sammen, bør derfor ta sikte på at selvkostfondene ved
sammenslåingen er like i størrelse, relativt sett. F.eks. kan fondene bygges ned i null i årene
fram mot sammenslåingen. Dette ble bl.a. gjort i sammenslåing mellom Inderøy og Mosvik.»9
Akkumulerte selvkostfond etter 2017 var på kr 13 000 935 for husholdningsrenovasjon og kr
1 612 804 for hytterenovasjon. Dette utgjør kr 157 pr innbygger, 357 pr husholdning og kr 146
pr hytteabonnement.

Orvar Dalby mfl., Kommunereform - sjekkliste for revisor, kontrollutvalg og
<http://www.nkrf.no/filarkiv/File/Publikasjoner/Kommunereform/Rapport_20_6_2016.pdf>.
9
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Revisor finner ikke i sin gjennomgang at selvkostfondet, som er et eventuelt overskudd på et
selvkostområde er brukt til å finansiere investeringer.

Gebyrfastsetting og innkreving
Lik pris – lik tjeneste
IR innførte prinsippet om lik pris – lik tjeneste i 2016, etter at saken hadde vært behandlet i
representantskapet i flere runder i perioden 2013 til 2015. Innføringen av prinsippet om lik pris
– lik tjeneste ble fulgt opp med et tillegg til selskapsavtalens § 4 om at selskapet skal fastsette
gebyrer og priser med utgangspunkt i lik pris for samme servicenivå i deltakerkommunene.
Det ble også tatt inn i selskapsavtalen § 4 at kommuner som ønsker at IR skal drive behandling
av kloakkslam, også tildeler selskapet enerett for denne tjenesten.
IR har en egen tjenestebeskrivelse for renovasjon og septiktømming, som i detalj beskriver de
ulike tjenestene. Forskrift om husholdningsavfall i IR definerer at innsamlingsordningene
gjelder alle registrerte grunneiendommer hvor det oppstår husholdningsavfall (§ 2.1). Videre
omfatter forskriften hytter og fritidshus (§ 2.2) og campingvogner som er oppstilt i fire måneder
eller mer (§ 2.3). IR foreslår en pris for de ulike tjenestene basert på budsjettert selvkost.
Denne prisen danner grunnlaget for det gebyret kommunene vedtar.
Innføringen førte til at gebyret i noen kommuner økte, mens det ble redusert i andre. I IR sitt
brev til kommunene 13.05.2015 gjengis en oversikt over hvordan dette ville slått ut for 2015.
For et standard husholdningsabonnement ville Meråker få den største økningen på kr 359,
mens Frosta ville få den største reduksjonen på kr 349. For hytteabonnement ville Stjørdal få
den største økningen på kr 386, med unntak av Verdal som ville gå fra 0 til kr 1327, fordi de
ikke hadde innført hytterenovasjon på dette tidspunktet. Den største reduksjonen i
hytteabonnement ville Frosta få med kr 262. Disse endringene er også påvirket av om gebyret
i den enkelte kommune foregående år bidro til avsetning eller bruk av kommunens
selvkostfond.
Videre sies det i IR sitt brev til kommunene at intensjonen med et interkommunalt selskap er
å få en best mulig ressursutnyttelse til fordel for deltakerne og hvor kostnadene dekkes mest
mulig likt. Rent praktisk førte dette til at selskapet gikk over fra å ha egne selvkostregnskap for
hver kommune på husholdningsavfall og hytteavfall, til å ha et felles selvkostregnskap for
husholdningsavfall og et felles selvkostregnskap for hytterenovasjon. I brevet redegjøres det
for at selskapet vil ta hensyn til selvkostfondene i 2015 slik at beløpene ved utgangen av 2015
vil være tilnærmet 0.
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Prinsippet om lik pris – lik tjeneste gjør at alle innbyggerne i IR sine deltakerkommuner fritt kan
levere avfall på gjenvinningsstasjoner på tvers av kommunegrensene.
Direktøren fortalte at det har vært argumentert med at gebyret må være høyere i Tydal enn i
Verdal, fordi det er lange avstander. Direktøren påpekte at det samtidig er langt å kjøre innad
i noen kommuner, for eksempel fra sentrum til Vera i Verdal. Direktøren mener at når
kommunene velger å delta i et forpliktende samarbeid, må det være likhet mellom kommunene.
Samtidig er det ikke anledning til å differensiere gebyr på bakgrunn av avstander (NOU
2002:19, KMD H3/14). Ledelsen i IR fortalte at etter at det ble ett selvkostregnskap kunne
innsamlingen effektiviseres slik at henting av avfallet ikke trengte å ta hensyn til
kommunegrenser.
Direktøren understreket at det er forskjell på lik pris og likt gebyr. IR leverer en tjeneste som
kommunene kjøper, og leverer denne tjenesten til samme pris i alle kommuner. Gebyret som
IR krever inn på vegne av kommunene skal dekke kostnadene ved den tjenesten kommunen
kjøper og eventuelt andre særkostnader innenfor renovasjon som kommunen har. Dette kan
man se i figur 2. Direktøren forteller også at IR var sent ute med å innføre like pris – lik tjeneste
sammenlignet med mange andre selskap. Tidligere hadde IR selvkostkalkyler med lik pris for
behandlingskostnader og administrative tjenester, samt kommunespesifikke kostnader for
transport og drift av gjenvinningsstasjoner. En samkjøring av dette gir stordriftsfordeler, blant
annet ved at man kan forhandle for alle kommunene samlet. Dersom kommunene ønsker å
splitte regnskapet, vil man også måtte splitte kostnadene. Direktør mener at dersom dette
skjer, vil selskapet bli mindre effektivt og prisene på tjenestene vil bli høyere.
Figur 2.

Prosess for fastsetting av gebyr

Vedtak i kommunestyret
Samlet gebyr
IR kostnader, felles for alle

Eventuelle

særkostnader

i

den

deltakere: Fastsettes av

enkelte kommune: Fastsettes av

representantskap

kommunestyret

Ledelsen i IR forteller at dersom en kommune har et gammelt deponi som de har ansvar for,
vil kostnadene knyttet til dette måtte betales innbyggerne i den kommunen, i tillegg til prisen
fra IR. Dette gjelder også dersom en kommune ønsker flere gjenvinningsstasjoner eller andre
tilbud ut over det som er standard tjeneste. IR tar utgangspunkt i å ha en gjenvinningsstasjon
i hver kommune.
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Prisfastsettelse avfall
I saksframlegget til styret i IR (26.10.2017, sak 27/17) og representantskapsmøtet
(23.11.2017, sak 10/17) om driftsbudsjett for 2018 er prisberegning for de ulike abonnementstypene vedlagt. I saksframlegget går det fram at prinsippet om lik pris og like tjenester gir
stordriftsfordeler både administrativt, for transport og behandling. Videre opplyses det at salget
av fraksjoner fra husholdningene og salg fra Bruktbo-butikkene er inntekter som bidrar til å
redusere overføringene og dermed gebyrets størrelse. I omtalen av priser og gebyr foreslås
det å holde renovasjonsgebyrene og slamprisene på samme nivå som i 2017 (og 2016), med
unntak av en nedgang i prisene for bunntømte og nedgravde løsninger. I saksframlegget
opplyses det også om at IR sine priser som dekker selskapets kostnader, er selskapets forslag
til gebyr og hvis kommunen har egne kostnader med for eksempel etterdriftsansvar for egne
deponi må dette komme i tillegg til IR sine gebyrforslag. I tillegg redegjøres det for at
inndekkingen av underskuddet i Tydal kommune sitt selvkostfond kun skal belastes
abonnenter i Tydal og dekkes inn i løpet av tre år (2018-2020) med en relativ fordeling mellom
de ulike abonnement som gebyret tilsier.
I saken om driftsbudsjett for 2018 er budsjetterte driftskostnader ved husholdningsrenovasjon
og hytterenovasjon synliggjort og lagt til grunn for prising av de ulike abonnementene.
I saksframlegget til sak 27/17 i representantskapet danner følgende kostnadsområder
grunnlaget for prissettingen:
▪

Behandlingskostnader

▪

Transportkostnader

▪

Eiendomsforvaltning

▪

Felleskostnader

▪

Gjenvinningsstasjon

▪

Verksted

Hytterenovasjon har de samme kostnadsområdene, men her er kun totalsummen oppgitt.
Prisfastsettelse slam
IR har ansvaret for transport og behandling av slam fra kommunale renseanlegg og tømming
av septik (slam). Ettersom flere kommuner har blitt med i ordningen de siste årene har IR
kunnet effektivisere driften og redusere gebyret. I budsjettene tar IR hensyn til selvkostfond,
og budsjetterer med underskudd. Dermed kan man holde gebyret på samme nivå fram til
fondet er tilnærmet lik null.
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Prisfastsettelsen

for

tjenestene

innenfor

slam

framgår

av

saksframlegget

til

representantskapets behandling av driftsbudsjett for 2018 (sak 10/17 i møtet 23.11.2017).
Totalkostnaden fra selvkostkalkylen som skal dekkes inn av gebyrer er ikke oppgitt i
saksframlegget.
I saksframlegget redegjøres det for at effektive slambiler har ført til stordriftsfordeler og prisene
har ikke blitt justert siden juni 2015. Den foreslåtte prisen vil antakelig føre til negativt resultat
i 2017 og 2018 og dermed være med å redusere selvkostfondet på slam slik at det nærmer
seg 0. Det opplyses at behandlingsprisen på slam har gått ned og at det i hovedsak skyldes
lavere behandlingspris hos Ecopro som følge av god kapasitetsutnyttelse og stabil drift.
Differensiering av avfallsgebyr
IR har ulike abonnementsordninger for husholdninger. Husholdninger kan velge å benytte seg
av dunk-systemet og i noen områder har utbyggingen med nedgravde eller bunntømte
løsninger startet. Per i dag (19.09.2018) er det tre dunker, men fire fraksjoner som sorteres
hjemme. Dette er fordelt på følgende:
▪

Brun dunk: matavfall

▪

Blå dunk: papp og papir

▪

Grønn dunk: restavfall

▪

Egen sekk: plastavfall

Det planlegges også innføring av en fjerde dunk for glass og metall, noe som har vært prøvd
ut i Stjørdal. Husholdningsavfall og hytteavfall hentes etter fastsatte ruter for tømming. Noe
hentes av Retrans Midt AS, noe transporteres av IR selv eller av Retura som henter hytteavfall
i noen kommuner. Innbyggerne må selv levere avfall på gjenvinningsstasjon.
Husholdningene kan velge mellom fire ulike abonnement basert på størrelsen på
restavfallsdunken. De ulike abonnementene med tilhørende gebyr er vist i tabell tre.
Tabell 5.
Type abonnement
Mini rest
Liten rest

Ulike abonnement for husholdningsrenovasjon
Kriterier for differensiering
140 liters restavfall med tømming hver 8. uke

Gebyr
kr 2393,01
kr 3321,42

Medium rest

140 liters restavfall med tømming hver 4. uke
240 liters restavfall med tømming hver 4. uke

Stor rest

360 liters restavfall med tømming hver 4. uke

kr 5599,19

kr 4161,75

Utgangspunktet for alle abonnement er et grunngebyr som dekker blant annet transportkostnader og felleskostnader som er like store uavhengig av størrelse på dunk. Behandlingskostnadene vil variere med mengde og den er skjønnsmessig (basert på erfaringsmessig
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grunnlag) anslått til å være 15 prosent i tillegg på det minste abonnementet 70 liter, 60 prosent
på 140 liter, 100 prosent på 240 liter og 169 prosent på den største dunken, det vil si 360 liters
restavfallsdunk. Bak denne fordelingen ligger en historisk fordeling av mengde i
restavfallsdunkene. Begrunnelsen for å differensiere på restavfall var todelt, restavfallet hadde
den gangen høyest behandlingskostnader og det ville motivere til sortering av avfallet slik at
mengden restavfall ble mindre.
Det er også muligheter for å bestille ekstra prissatte tjenester, som henting av dunk 10-30
meter fra vei og kjøring på privat vei. Det finnes rabattordninger for varmkompostering av
organisk avfall, alternativ behandling av organisk avfall (gjødselkjeller), dunker som trilles til
veikant og samarbeid mellom flere boenheter om dunker. Videre kan det gis gebyr for ikke
utført kildesortering og bytte av dunker utover en gang i året.
Borettslag og innbyggere ved større avfallspunkter kan benytte andre løsninger enn dunksystemet. IR tilbyr fire abonnementstyper for nedgravde eller bunntømte fellesløsninger for
disse abonnentene.
▪

Nedgravde løsninger: Her befinner containeren seg under bakkenivå. Disse
containerne er som hovedregel utstyrt med tilgangskontroll gjennom elektronisk
nøkkelbrikke. Det anbefales at minst 25 boenheter er tilknyttet denne løsningen for at
systemet skal lønne seg.

▪

Bunntømte containere: Dette er en type container med liten åpning, for å unngå rot,
feilsortering, avfall som faller ut eller at containerne velter. Disse finnes i flere størrelser,
fra 1,7 til 5 kubikkmeter.

Også disse to løsningene har differensierte priser (gebyr pr. år pr. boenhet 2018):
Tabell 6.

Ulike abonnement for bunntømte og nedgravde containere

Type abonnement

Gebyr

Nedgravde containere

kr 3849,94

Bunntømt liten
Bunntømt medium
Bunntømt stor

kr 3142,48
kr 3937,54
kr 5297,53

For den nedgravde løsningen kommer det i tillegg til gebyret utbyggingskostnader, og
eventuelt en engangsavgift pr. manglende boenhet (jf. anbefalt 25 boenheter).
I 2018 har IR innført differensiert abonnement for hytter og fritidsboliger med fem ulike
abonnement basert på størrelsen på hytta og avstand fra vei, noe som skal gjenspeile
mengden avfall som produseres på hytta. De ulike abonnementene er vist i tabell fem. IR sin
tanke bak dette er at mindre hytter og hytter som ligger langt fra kjørbar vei, vil produsere
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mindre avfall enn store hytter med bilvei inn til hytta. Spesielt vil kostnadene med bruk av
gjenvinningsstasjonene knyttet til blant annet vedlikehold og inventar være betydelig lavere.
Det er også anledning til å bestille abonnement likt som husholdningsabonnementet med
dunk-løsning (fritidsrenovasjon ekstra). Da vil prisen bli den samme som for ordinær
husholdning, ut ifra hvilket dunk-abonnement man velger.
Tabell 7.

Type abonnement
Fritidsrenovasjon
mini
Fritidsrenovasjon
liten
Fritidsrenovasjon
medium
Fritidsrenovasjon
stor
Fritidsrenovasjon
ekstra

Ulike abonnement for hytterenovasjon
-

Kriterier for differensiering
Hytter med over 2 km luftlinje fra kjørbar

Gebyr

sommerveg (personbil)
-

Hytter under 30 m² bebygd grunnareal

-

Mindre selveierenheter under 30 m²

-

Fast plasserte campingvogner (mer enn 4 mnd/år)

-

Hytter med 30-200 m² grunnareal

-

Større selveierenheter over 30m²

-

Hytter over 200 m² grunnareal

-

Hytter over 30 m² som benyttes til utleie

-

Større selveierenheter over 30m² til utleie

-

Hytter som ønsker ordinær

kr 562,50

kr 937,50
kr 1312,50

kr 1937,50

Husholdningsabonnement

husholdningsrenovasjon

Hytterenovasjon er bygd opp med returpunkt for hytter og fritidsboliger i alle IR sine kommuner.
Returpunktene er plassert strategisk i forhold til hyttefelt, gjerne i tilknytning til innfartsveier.
Store returpunkt har tilbud om kildesortering av avfallet, mindre returpunkt har kun restavfall.
IR har som mål at alle returpunkt skal ha samme tilbud for kildesortering som for ordinær
husholdningsrenovasjon. Alle hytterenovasjonsabonnenter kan levere alle typer avfall bortsett
fra

matavfall

på

IRs gjenvinningsstasjon.

Abonnementet

for

permanent

oppsatte

campingvogner (fritidsrenovasjon liten) skal kun benytte returpunkt på/ved sin campingplass
til vanlig avfall fra oppholdet.
Hytterenovasjonsgebyret dekker også levering på gjenvinningsstasjon og ubetjente returpunkt
for glass, metall og klær. Av den totale avfallsmengden blir 57 prosent levert på
gjenvinningsstasjoner og returpunkt. I tjenestebeskrivelsen går det fram at det er en
gjenvinningsstasjon i hver kommune. Ifølge ledelsen i IR er besøket på gjenvinningsstasjonene generelt økende. I grenseområdene til IR er det en viss lekkasje fra naboselskap
til gjenvinningsstasjonene hvor bruken av gjenvinningsstasjonene ikke inngår i renovasjonsgebyret. IR har sett på ulike tiltak, blant annet økt kontroll av besøkende, for å begrense dette,
men omfanget er ikke så stort at det vil forsvare kostnadene.
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På gjenvinningsstasjonene kan husholdninger i IR sitt område levere inntil 500 kg restavfall og
inntil 1000 kg farlig avfall årlig, noe som er inkludert i husholdningene og hyttene sine
renovasjonsgebyr. Ifølge ledelsen i IR er det noe utfordring med å få skilt ut alle næringskunder
som skal betale for sine leveranser. Dette er en generell utfordring i hele landet, ikke kun hos
IR.
IR har også differensiert gebyret for slam. I tabellen under er gebyret for de ulike
abonnementstypene angitt. Renovasjonsforskriften gir nærmere regler om tømmefrekvens i
forhold til størrelsen på tankene.
Tabell 8.

Gebyr for håndtering av slam fra husholdninger og hytter

Type abonnement

Gebyr

Helårsbolig med slamavskiller eller minirenseanlegg

Kr 1581,25 pr boenhet

Fritidsbolig med slamavskiller eller minirenseanlegg
Helårs- eller fritidsbolig med tett tank
Store slamavskillere (over 7 m3)

Kr 747,50 pr boenhet
Kr 407,50 pr m3
Kr 616,25 pr m3

For slamabonnementene gis det rabatter for samarbeid når flere benytter samme tank eller
minirenseanlegg under sju m3 med kr 281,25 pr husstand og kr 131,25 pr fritidsbolig.
Differensiering av avfallsgebyr, type avfallsfraksjoner og ulike tillegg og rabattordninger gjør
det vanskelig å sammenligne prisnivået på renovasjon mellom ulike renovasjonsselskaper.
Vedtak om avfallsgebyr
Avfallsforskriften slår fast i § 15-3 at kommunestyret fastsetter avfallsgebyret. I kommunene er
det vanlig at gebyrsatser for ulike kommunale tjenester, herunder renovasjon fastsettes i
forbindelse med den årlige budsjettbehandlingen. I forkant av vedtaket om gebyrer i
forbindelse med budsjettbehandling i kommunene, så har representantskapet vedtatt budsjett
med forslag til priser på de ulike tjenestene basert på budsjetterte kostnader
(selvkostkalkylen). Prisene fra IR blir av de enkelte kommunestyrene vedtatt som
renovasjonsgebyret med mindre den enkelte kommune har særkostnader som må dekkes inn.
Dette kan være kostnader knyttet til kommunale deponi eller som i Tydal sitt tilfelle, et negativt
selvkostfond ved inntreden i IR. I vedtaket fra representantskapet 23.11.2017 går det fram av
punkt 3 at Tydal har et akkumulert negativt selvkostfond, som kreves inn over en tre års
periode med en relativ fordeling mellom ulike abonnement som gebyrer tilsier. Dette negative
selvkostfondet er knyttet til at Tydal ble medlem i IR i 2017 og at kun abonnenter i Tydal må
dekke inn dette negative selvkostfondet. I figur 2 er gangen i gebyrfastsettelsen gjengitt.
Revisor har sett på saksframleggene i IR sine kommuner. Noen kommuner har egen sak på
gebyrfastsettelse i forkant av behandlingen av budsjettet, mens andre kommuner har
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gebyrfastsettelsen som en del av budsjettet. I noen tilfeller ligger saksframlegget fra
representantskapet ved saken, i andre tilfeller ligger brevet fra IR om orientering om vedtak i
representantskapet ved saken eller renovasjonsgebyret kan være tatt inn i en egen
gebyroversikt for kommunen. Revisor finner ikke at Frosta kommune har omtalt saken om
renovasjonsgebyr eller vedtatt renovasjonsgebyr for 2018.
Innkreving av avfallsgebyr
Renovasjonsforskriftens § 13 regulerer innkreving og renter og siste ledd sier at kommunene
har overlatt registrering og innkreving av gebyr til Innherred Renovasjon IKS. § 14 om
delegasjon slår også fast at myndigheten etter § 13 er delegert til Innherred Renovasjon IKS.
Renovasjonsforskriften fra 2005 er vedtatt i kommunene i 2006 og på renovasjonsforskriftens
andre side er det henvist til kommunestyresaksnummer og dato for behandlingen i de enkelte
kommunene. Revisor har ikke undersøkt nærmere om disse opplysningene er riktige.
Avfallsgebyret for husholdninger faktureres to ganger i året, i mars og september.
Hytterenovasjon faktureres en gang i året, i juni. Abonnenter i alle kommunene faktureres
samme dag. Det hentes ut månedlige rapporter fra grunnbokregisteret slik at eierne av
eiendommene blir fakturert. For slam blir den enkelte abonnent fakturert samtidig med
fakturering av husholdningsrenovasjon alternativt hytte-/fritidsrenovasjon. Det er et fast årlig
gebyr.
Hytteeiere i Verdal kommune er ikke fakturert for hytterenovasjon i 2018 fordi tjenesten ikke er
utbygd enda. Hytteeierne i den delen av Levanger som ikke hadde blitt fakturert tidligere ble i
2018 fakturert halvt gebyr på grunn av forsinkelser med utplassering av returpunkt.

4.4

Vurdering
Selvkostprinsippet

IR fører selvkostregnskap for husholdning, hytterenovasjon, slam og kommunalt næringsavfall.
Revisors inntrykk er at IR har gode rutiner for å skille mellom selvkostområdene og
næringsavfall som er en konkurranseutsatt virksomhet. Skillet er klart på det avfallet som blir
transportert til avfallsanleggene. Næringsavfall blir kjørt med egne biler og her blir hvert enkelt
lass registrert. Utfordringen kan være avfall som blir levert til gjenbrukstorg hvis næringsavfall
og husholdningsavfall leveres samlet. Bedrifter må betale for levering av avfall til
gjenbrukstorg. På noen ruter blir hytteavfall hentet sammen med næringsavfall. Her brukes en
fordelingsnøkkel basert på antall dunker og et anslag på mengde hytteavfall.
Selskapet har valgt å ha separate selvkostregnskap for husholdninger og hytter som grunnlag
for å fastsette rett gebyrnivå. Både inntekter og kostnader fordeler man så langt som mulig
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direkte på kostnadsbærerne. Husholdningsavfall og hytteavfall kan være hensiktsmessig å
kjøre på samme bil og da benyttes fordelingsnøkler. I den grad husholdnings- og hytteavfall er
mulig å fordele direkte så gjøres det. Så lenge IR har valgt å skille mellom husholdningsavfall
og hytteavfall, så bør dette skillet gjennomføres fullt ut i rapportering til eierne, eksempelvis at
det lages en etterkalkyle for både husholdning og hytte, selv om den er felles i KOSTRArapporteringen.
På slam er det enkelt å skille mellom slam fra husholdninger og slam fra kommunale
renseanlegg og dette skilles både fysisk ved inntransport og økonomisk. IR opererer med et
selvkostregnskap for slam i 2017, men har i 2018 splittet det på husholdning og næring.

Kalkyler
IR har selvkostkalkyler for husholdningsrenovasjon, hytterenovasjon, slam og kommunalt
næringsavfall. IR fordeler så langt som mulig kostnader på de ulike selvkostområdene, men
alt er ikke mulig å henføre direkte. For kostnader som må deles på to eller flere
selvkostområder brukes fordelingsnøkler. Disse kan være basert på eksempelvis antall
innbyggere, antall dunker og type dunker. Grunnlaget for fordelingen endres jevnlig ettersom
variablene i fordelingsnøklene ikke er fast. Fordelingsnøklene er ikke eksplisitte, men ligger
inne i regnearkene.
IR utarbeider selvkostkalkyler som er budsjett for kommende år. Selvkostkalkylene danner
grunnlaget for forslag til priser og endelig fastsettelse hos deltakerkommunene. Regnskapet
som utarbeides gjennom året danner for de ulike selvkostområdene selvkostregnskapet.
Etterkalkylen settes opp med utgangspunkt i KOSTRA-rapporteringen, skjema 23 for
avfallssektoren. Etterkalkylen er satt opp samlet for husholdning og hytterenovasjon og
inneholder kalkulatoriske renter og avskrivinger. I etterkalkylen inngår andre inntekter.
IR utarbeider etterkalkylen i form av rapporteringsskjemaet til KOSTRA og den viser resultatet
av gebyrfinansierte selvkosttjenester for husholdning og hytterenovasjon samlet. Etterkalkylen
viser fordelingen mellom kommunene basert på folkemengden i kommunene. Det utarbeides
ikke etterkalkyle for slam som sendes kommunene, og kommunene har da ikke noe grunnlag
for å utarbeide note til regnskapet slik som Kommunal regnskapsstandard nr. 6 om noter og
årsberetning sier.
Veilederen fra Miljødirektoratet (KMD, 2014) sier at selvkostfondene skal renteberegnes av
gjennomsnittet mellom inngående og utgående saldo. IR renteberegner ikke selvkostfondene.
Det kan bety at innbyggerne går glipp av renteinntekter. Samtidig er differanse mellom faktiske
og kalkulatoriske renter inntektsført i selvkostkalkylene. Dette er ikke i tråd med veilederen,
men blir heller ikke vesentlig feil. I tilfelle virkelige renter blir større enn kalkulatoriske eller at
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fondene blir negative, så blir dette en likviditetsmessig belastning for selskapet. Den nye
kommuneloven kommer med egne bestemmelser om selvkost hvor framgangsmåten
sannsynligvis blir mer tydelig.
Etterkalkylen som er rapporteringsskjemaet til KOSTRA for husholdninger og hytterenovasjon
samlet, oversendes kommunene. Det er kun Inderøy kommune som har tatt etterkalkylen inn
som en note til regnskapet sitt, slik den kommunale regnskapsstandarden fastsetter.

Selvkostfond
Etterkalkylen viser utviklingen i selvkostfond. I forbindelse med at prinsippet om lik tjeneste-lik
pris ble innført forsøkte IR å nullstille alle selvkostfondene, men her hadde selvkostfondene
ved utgangen av 2015 litt ulik saldo. Ved rapportering for 2016 er selvkostfondene ved
oppstarten av året fordelt etter kommunene sin relative andel innbyggere. Dette er det
redegjort for i saksframlegget i representantskapet. Ettersom det fra 2016 opereres med ett
felles selvkostfond for husholdning og hytter, blir det et brudd i utviklingen av selvkostfondet
for den enkelte kommune. Det er bare Leksvik kommune som har over 10 prosent i
selvkostfondet i forhold til gebyrinntektene før det blir ett felles selvkostfond. Etter
sammenslåingen er selvkostfondet 3,7 prosent av gebyrinntektene, med unntak av Tydal som
har en egen korrigering på selvkostfondet. Det betyr at selvkostfondene har blitt korrigert de
siste årene slik at det verken bygges opp store positive eller negative fond.
Revisor finner ikke noe som tyder på at selve selvkostfondet er brukt til finansiering av
investeringer.

Gebyrfastsettelse og innkreving
Selvkostkalkylen legges til grunn for gebyrfastsettelsen for husholdningsrenovasjon. Den
selvkostkalkylen som legges fram for beslutningstakerne består av hovedkostnadsområdene
for husholdningsrenovasjon og en totalsum for hytterenovasjon. Det legges ikke fram
selvkostkalkyle for slam. Revisor er av den oppfatning at det bør legges fram en
selvkostkalkyle for hytterenovasjon og slam, som minst er på detaljnivå med det som legges
fram på husholdningsrenovasjon. Revisor registrerer at styret høsten 2018 har fått tilsendt
driftsbudsjett for 2019 hvor en mer utfyllende kostnadsoversikt for hytterenovasjon og slam er
oppgitt.
IR har fra 2016 en felles selvkostkalkyle for kommunene. Miljødirektoratets brev av 23.03.2018
peker på at det er mulig å prise de samme tjenestene innad i et IKS likt for alle eierkommunene,
så fremt tjenestene har samme kostnadsnivå. Kostnadsområdene i selvkostkalkylen for
husholdningsavfall

består

av

behandlingskostnader,

transport,

gjenbrukstorg,

eiendomsforvaltning, felleskostnader og verksted. KMD sine retningslinjer for beregning av
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selvkost for kommunale betalingstjenester (H-3/14) sier at det ikke er hensikten at ulike
transportavstander fra kommunene til behandlingsanlegg skal fordeles på kommunene. Så
lenge at alle kommunene har en gjenvinningsstasjon hver, vil kostnadspostene
behandlingskostnader, eiendomsforvaltning, felleskostnader og verksted ikke være vesentlig
forskjellig mellom kommunene. Hvis noen kommuner har særkostnader skal disse belastes
gebyret i bare den kommunen. Dette gjelder for Tydal som ble medlem i IR med et negativt
selvkostfond som da bare må belastes innbyggerne i Tydal.
IR utarbeider et forslag til priser for de ulike tjenestene. Prisene differensieres blant annet etter
størrelsen på restavfallsdunken, noe som er motivert ut fra å redusere restavfallet som en følge
av bedre sortering. Dette er i tråd med retningslinjene for differensiering av gebyr.
Differensiering av renovasjonsgebyr for hytter er omtalt i kapittel 5.4.2.
Avfallsforskriften slår fast i § 15-3 at kommunestyret fastsetter avfallsgebyret. Revisors
gjennomgang av kommunestyrenes behandling viser at renovasjonsgebyret i noen tilfeller
legges fram som en egen sak sammen med andre kommunale gebyr i forkant av selve
budsjettbehandlingen eller som en del av selve budsjettbehandlingen. Renovasjonsgebyret
inngår ikke i gebyroversikten i Frosta kommune, noe som betyr at Frosta kommune ikke har
vedtatt renovasjonsgebyret for 2018.
IR krever inn renovasjonsavgiften og denne oppgaven er delegert i renovasjonsforskriftens
§14 og presisert i § 13.
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5

HANDLINGSROM FOR DISPENSASJON

I dette kapittelet undersøker vi hvilket handlingsrom kommunene har for å gi dispensasjon fra
hytterenovasjon.

5.1

Problemstilling og revisjonskriterier

Det er utarbeidet følgende problemstilling for temaet om handlingsrom for dispensasjon:
▪

Hvilket handlingsrom har kommunene når det gjelder å gi dispensasjon fra kravet om
hytterenovasjon?

Bakgrunnen for problemstillingen er at noen kommuner ikke har innført hytterenovasjon og at
hytteeiere har stilt spørsmål med lovligheten av hytterenovasjon, inkludert beregningsgrunnlaget. Selvkost er vurdert i kapittel fire og i dette kapitlet er det spesifikke omkring
dispensasjon fra kravet om hytterenovasjon og differensiering av renovasjonsgebyr for hytter
behandlet.

5.2

Revisjonskriterier

I dette kapittelet redegjøres det for lovgrunnlaget for hytterenovasjon og muligheten for unntak
fra ordningen samt mulighetene for differensiering av renovasjonsgebyret. Denne redegjørelsen danner grunnlaget for revisjonskriteriene.
Kommunene har en lovpålagt oppgave om å sørge for innsamling av husholdningsavfall
hjemlet i forurensningsloven § 30 første ledd hvor det heter at «Kommunen skal sørge for
innsamling av husholdningsavfall. (… )».

Hytterenovasjon en del av husholdningsrenovasjon
Bestemmelsene om hytte- og fritidsrenovasjon som en del av husholdningsavfallet som
kommunen har plikt til å samle inn, ble innført med forurensningsloven i 1981. Forurensningsloven § 27a definerer husholdningsavfall på følgende måte: «Med husholdningsavfall menes
avfall fra private husholdninger, herunder større gjenstander som inventar og lignende.» I Ot.
Prp. Nr. 87 (2001-2002) presiseres det at «Med husholdning menes alle typer boliger med
privat husholdning, også boliger som ikke benyttes regelmessig, herunder hytter,
fritidshus etc.» Ettersom hytter og fritidshus også regnes som husholdninger, betyr det at
også disse omfattes av kommunens lovpålagte oppgave om innsamling av husholdningsavfall.
I lovverket skilles det ikke mellom vanlig husholdning og hytter etc. Det betyr at mulighetene
for å gi dispensasjon vil være lik for hytter, fritidshus og private husholdninger. En dom fra
Gulating lagmannsrett (LG-2009-114892) slår fast at avfall fra langtidsplasserte campingvogner, som i realiteten fungerer som hytter, må rettslig ses på som husholdningsavfall når
loven skal tolkes slik at det er avgjørende hvor avfallet har sitt opphav.
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Forurensningsloven § 34 fjerde ledd fastsetter at «Gebyr skal betales av den som eier en
eiendom som omfattes av ordning for innsamling av avfall eller tømming av slamavskiller,
privet m.v. etter loven her.». Dette omfatter dermed også eiere av hytter og fritidsboliger.

Muligheter for unntak
Muligheten for unntak fra kommunal innsamling er gitt i forurensningsloven § 30 andre ledd
som hjemler at kommunen kan gi forskrifter om at den kommunale innsamlingen bare skal
gjelde i tettbygde strøk, og at kommunen etter søknad kan unnta bestemte eiendommer
fra den kommunale innsamlingen. Ot.prp. nr. 66 (1992-1993) sier at fritak ikke kan gis på
generell basis for større grupper.
Tettstedbebyggelse defineres i forurensningsforskriften § 5-3 som:
«En hussamling der det bor minst 200 personer, og avstanden mellom husene normalt
ikke overstiger 50 meter. Det er tillatt med et skjønnsmessig avvik utover 50 meter
mellom husene i områder som ikke skal eller kan bebygges. Dette kan for eksempel
være parker, idrettsanlegg, industriområder eller naturlige hindringer som elver eller
dyrkbare områder.»
Tidligere Klima- og forurensningsdirektoratet (KLIF), nå Miljødirektoratet, svarte ut prinsipielle
spørsmål om avfall fra fritidsboliger i brev av 27.06.2013. Svaret fra Miljødirektoratet ble
videresendt til kommuner og avfallsaktører i Nord-Trøndelag 30.10.2013.
På spørsmålet om kommunene kan velge kun å samle inn avfall fra fritidsboliger som ligger i
regulerte hyttefelt, svarte KLIF følgende:
«Kommunen plikter i utgangspunktet å opprette en innsamlingsordning for hele
kommunen, men kan i forskrift unnta områder utenfor tettbygd strøk, jf. § 30 andre ledd.
Hva som skal regnes som tettbebyggelse må avgjøres konkret. Videre kan kommunen
etter søknad unnta bestemte eiendommer fra den kommunale avfallsinnsamlingen.
Hensikten med regelverket er at alle eiendommer i kommunen skal være tilknyttet
renovasjonsordningen i kommunen på en betryggende måte.
Kommunen har altså adgang til å ha ordninger for hytterenovasjon i de spredtbebygde
delene av kommunen som atskiller seg fra den ordningen som gjelder for tettbebygde
strøk. Dersom hytter og fritidshus ligger så spredt at det å innføre en tilsvarende ordning
som for hytter innenfor tettbebygd strøk, vil innebære utbygging av flere tømmeplasser
og høyere kostnader for hytteeierne, kan det være hensiktsmessig at husholdningsavfall fra fritidseiendommer kan disponeres på innsamlingspunkt for husholdningsavfall.
Det avgjørende her vil være om området er å anse som tettbebygd strøk, ikke hvilken
arealbruk området er regulert til. Ut over dette kan kommunen, etter søknad, unnta
bestemte eiendommer fra den kommunale innsamling. Det er altså eier/bruker av
eiendommen som må søke om dette - kommunen kan ikke selv frita en eiendom fra
den kommunale innsamlingen. Det er «objektive» trekk ved eiendommen som gir
grunnlag for unntak i enkelte tilfelle, ikke spesielle forhold for den enkelte eier eller
bruker av eiendommen. Eiendommer som er fjerntliggende, ligger vanskelig tilgjengelig
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eller er uten bebyggelse, kan være aktuelle for fritak. Kommunen kan ikke velge
generelt å frita bestemte brukergrupper fra ordningen, f.eks. innenbygds hytteeiere eller
jordbrukseiendommer.»
I samme brev svarte også KLIF på om hytterenovasjon kan innføres som frivillig ordning hvor
eierne av fritidseiendommer selv velger om de ønsker å betale gebyr. KLIF svarte følgende:
«Eiere av eiendommer i kommunen for private husholdninger plikter i utgangspunktet
å være tilknyttet den kommunale innsamlingsordningen ved å betale avfallsgebyr og
holde forskriftsmessig oppsamlingsutstyr. Det innebærer at fritidsboliger også er
gebyrpliktige. Dette betyr at eiere av fritidseiendommer ikke selv kan velge å være med
og betale avfallsgebyr.
Avfallsbesitteren har imidlertid ikke noen plikt til å levere avfall til den kommunale
innsamlingen så lenge avfallet bringes til lovlig anlegg eller tas vare på, på en
betryggende måte i samsvar med forurensningsloven § 28. Kommunen kan etter
forurensningsloven §30 andre ledd fastsette forskrift som inneholder regler som er
nødvendig for å få til en hensiktsmessig og hygienisk oppbevaring, innsamling og
transport av avfallet.
Gebyret skal dekke kommunenes kostnader forbundet med håndtering av
husholdningsavfall. Gebyret for den enkelte eiendom vil således ikke gjenspeile den
faktiske bruk den enkelte eiendom gjør seg av tilbudet. Hvorvidt eier/bruker av
fritidseiendommen benytter seg av renovasjonstilbudet eller velger å ta med
hytteavfallet hjem, har derfor i utgangspunktet ingen betydning for deres plikt til å betale
for hytterenovasjon. Det at eiendommen i en periode ikke benyttes, kan heller ikke
påberopes som grunnlag for fritak fra plikten.»
Med hjemmel i forurensningsloven §30 andre ledd kan kommunen etter søknad unnta enkelte
eiendommer fra innsamlingsordningen. I svaret fra KLIF 27.06.2013 presiseres det at det er
objektive trekk ved eiendommen som gir grunnlag for unntak i enkelte tilfeller og ikke spesielle
forhold for den enkelte eier eller bruker av eiendommen. Videre presiseres det at kommunen
ikke kan velge generelt å frita bestemte brukergrupper fra ordningen. Fraflyttede eller
ubeboelige eiendommer kan fritas for avfallsgebyr. Det må dokumenteres at eiendommen er
fraflyttet.
Innherred Renovasjon sin forskrift for husholdningsavfall fra 2005 sier i § 2 sjette ledd at hvis
det er klart urimelig å pålegge hytte- og fritidsabonnement, kan kommunen gi fritak. Flere av
bestemmelsene i renovasjonsforskriften er i § 14 delegert fra kommunene til IR, men dette
gjelder ikke § 2 sjette ledd, som omhandler fritak for renovasjonsgebyr hvis det er klart urimelig
å pålegge hytte- og fritidsabonnement. Det betyr at det er kommunene som må vurdere om
det er klart urimelig å pålegge hytte- og fritidsabonnement og som har hjemmel for å gi fritak.
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Kommunens handlingsrom i forhold til innføring av hytterenovasjon er dermed den muligheten
kommunen har til å gi en forskrift om at innsamling av husholdningsavfall bare skal gjelde i
tettbygde strøk, samt å unnta bestemte eiendommer fra innsamlingsordningen etter søknad.
Følgende revisjonskriterier er utledet for denne problemstillingen:

▪

Er fritak fra renovasjonsgebyret i tråd med lovverket?
o

Er fritak for renovasjonsgebyr gitt i henhold til reglene om at kommunal
innsamling kun skal skje i tettbebygde strøk?

o

Er fritak gitt etter søknad og objektive kriterier om ubeboelig og fraflyttet
eiendom?

Differensiering av gebyr
I tillegg til å gi fritak for renovasjonsgebyret har kommunene mulighet til å differensiere
gebyrene.
Miljødirektoratets veileder (2014) fastsetter at det ikke er anledning til å differensiere gebyr på
sosialt grunnlag. Det er heller ikke tillatt å differensiere på bakgrunn av ulik kjøreavstand (NOU
2002:19). Dagens løsninger for differensiering av gebyrene er dermed knyttet opp mot
omfanget av kildesortering og de ulike innsamlingsordningene, og ikke til fritidsboligens
størrelse, standard og lignende. I et brev fra Statens forurensningstilsyn av 16.07.1998,
vurderes gebyrdifferensiering. Her kommer det frem at gebyrdifferensiering på bakgrunn av
om eier er inn- eller utenbygdsboende ikke kan finne sted, og at en slik differensiering vil være
utenfor grensene for kommunenes adgang til å differensiere avfallsgebyret etter forurensningsloven § 34 andre ledd og det ulovfestede likhetsprinsippet.
KLIF svarer også i brevet fra 27.06.2013 på mulighetene for å differensiere renovasjonsgebyret og sier følgende om fritidseiendommer:
«Differensiering av avfallsgebyrene til fritidseiendommer bør baseres på at det er
forbundet med lavere kostnader å betjene enkelte abonnenter enn andre. Det er derfor
f.eks. ikke anledning til å fastsette lavere avfallsgebyr for hytteeiere som har fast bosted
i kommunen, enn for hytteeiere som har fast bosted i andre kommuner. Det at enkelte
hytteeiere betaler avfallsgebyr også på det permanente bostedet i den samme
kommunen endrer ikke på det faktum at det også er forbundet med kostnader å samle
inn avfall fra fritidseiendommen.»
I brevet fra KLIF 27.06.2013 trekkes det fram to forhold som kan tilsi differensiering av gebyr.
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▪

For å motivere til avfallsreduksjon og gjenvinning

▪

Reelle kostnadsforskjeller knyttet til betjening av den enkelte abonnement eller gruppe
av abonnenter

Videre peker KLIF på at grunnlaget for differensiering, basert på dagens vanligste
innsamlingssystemer vil være:
▪

Avfallstype (sorterte fraksjoner, restavfall)

▪

Avfallsvolum (hentefrekvens, størrelse på avfallsbeholder, vekt)

▪

Avfallsløsning (gjenvinningsordninger som tas i bruk)

Videre skriver KLIF at det betyr at dagens løsninger for differensiering av avfallsgebyrer er
knyttet opp mot omfanget av kildesortering og de ulike innsamlingsordningene og ikke til
størrelsen på fritidsbolig, standard og liknende.
Følgende revisjonskriterier er utledet for denne problemstillingen:

▪

Er differensiering av renovasjonsgebyret for hytter og fritidseiendommer i tråd
med lovverket?

5.3

Data

I denne delen presenteres data omkring fritak fra renovasjonsgebyr og data om differensiering
av renovasjonsgebyret for hytter og fritidseiendommer.

Fritak fra renovasjonsgebyr utenfor tettbygde strøk
Eierkommunene i IR har hatt hytterenovasjon i mange år med unntak av Verdal og deler av
Levanger kommune. I alle kommunene er renovasjonsordningen slik at alle husholdninger
omfattes og det er ikke gjort noen avgrensning til innsamling kun i tettbebygde strøk. Dette
fremgår av renovasjonsforskriften, som er behandlet i representantskapet og vedtatt av
eierkommunene.
Da Innherred Renovasjon innførte prinsippet om lik pris – lik tjeneste for medlemskommunene
i 2016, ble det presisert at også fritidsboliger og spikertelt er gebyrpliktig. I brev av 13.05.2015
fra IR til kommunene, opplyses det at forslaget til revisjon av selskapsavtalen også innebærer
en innføring av hytterenovasjon i Verdal kommune og resterende del av Levanger kommune
(øst for E6). Kommunestyret i Levanger kommune vedtok i sak 53/15, 02.09.2015 de foreslåtte
endringene i selskapsavtalen, som også inkluderte innføring av hytterenovasjon. Hytteeierne i
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Levanger ble først i 2018 fakturert for renovasjonstjenester, med halvt gebyr på grunn av at
ikke tjenesten var fullt utbygd i starten av året.
Formannskapet i Verdal utsatte behandlingen av saken i to runder, først for at hytteforeningene
skulle få uttale seg og andre gangen ble rådmannen bedt om å utrede kommunens handlingsrom. Saken ble behandlet på nytt i formannskapet den 19.01.2017 og kommunestyret vedtok
den 30.01.2017, sak 4/17, å slutte seg til endringen i selskapsavtalen og innføring av
hytterenovasjon. Når begge kommunene behandlet saken var ikke fritak for renovasjonsgebyr
utenfor tettbygde strøk et tema i saken.
Verdal kommune mottok høringsuttalelser fra en rekke hytteforeninger i kommunen, som blant
annet innvendte at:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Det ikke var hjemmel i forurensningsloven § 1 for å vedta tvungen hytterenovasjon i
kommunen, da det ikke eksisterer forurensning i hytteområdene i Verdal
De var uenige i KLIFs tolkning av § 30 og mente at hus og hytte må regnes som
samme enhet – samme søppel
Det var flere negative konsekvenser ved innføring av hytterenovasjon, som forsøpling
rundt returpunkt, økt trafikk, tiltrekking av skadedyr etc.
Kommunen kunne rent juridisk innføre hytterenovasjon, men var ikke lovpålagt dette
Felles containere ville ikke bli brukt, da det er store avstander mellom hyttene og man
uansett ville tatt med avfallet hjem
Mange hytteeiere var bosatt i IR-kommuner og betalte allerede renovasjonsavgift
At innføring av hytterenovasjon ville medføre økte utgifter for IR

Representantskapsmedlemmer fra Levanger fortalte at det hadde vært diskusjoner både i
representantskapet og i kommunestyret om det var anledning til å innføre hytterenovasjon. De
refererte også til at Miljødirektoratet hadde kommet med sprikende uttalelser om hytterenovasjon. Verdal kommunes representanter pekte på at diskusjonene om hytterenovasjon
handler om tolking av nasjonale regler og at disse ikke har vært tydelige nok.
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag sendte 04.03.2016 en henstilling til Verdal kommune og
Verran kommune, hvor det påpekes at de ikke har innført renovasjonsordning for fritidseiendommer. Da formannskapet i Verdal kommune behandlet saken for andre gang
15.11.2016, sak 122/16, ble saken utsatt og rådmannen ble bedt om å utrede kommunens
handlingsrom. Kommuneadvokaten svarte at kommunen, etter forurensningslovens § 30 annet
ledd, første setning, kan begrense renovasjonsplikten til å kun omfatte tettbebygd strøk. Dette
gjelder selve innsamlingen av avfall, og kommunen vil ikke kunne nekte å ta imot forbruksavfall
på det kommunale avfallsanlegget dersom avfallet bringes dit av innbyggeren selv.
Kommuneadvokaten konkluderte med at kommunens handlingsrom ligger via egen forskrift
ved å definere tettbygde strøk og ikke tettbygde strøk og viser videre til KLIF sitt brev fra
27.06.2013.
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Fylkesmannen i Nord-Trøndelag uttalte til avisa Innherred 01.12.2016 at kommunens
handlingsrom ikke eksisterer, og dersom kommunen ikke innfører hytterenovasjon brytes
forurensningsloven.
Direktøren i IR opplever at det har vært krevende at Levanger og Verdal ikke har innført
hytterenovasjon til tross for at saken har vært drøftet årlig i representantskapsmøter siden
2010. Direktøren viste i tillegg til rettskraftige dommer i Bergen om pålagt hytte/fritidsrenovasjon.
Direktøren fortalte at intensjonen med eventuelt fritak fra renovasjon, gjelder hvis det er
miljømessig uforsvarlig å hente inn avfallet. Dette kan være for eksempel for hytter som ligger
på øyer. Dette betyr i praksis at de to kommunene (Verdal og Levanger) har nektet sine
innbyggere en offentlig lovpålagt tjeneste.
Direktør opplever det som en svakhet hos Fylkesmannen at hytterenovasjon ikke er tatt
skikkelig tak i før i senere tid. Direktøren mener at det handlingsrommet som noen mener
finnes, er et handlingsrom som ikke eksisterer. Problemet ligger i fortolkninger av
forurensningsloven.

Fritak for renovasjonsgebyr etter søknad
Forurensningsloven § 30 andre ledd åpner opp for at kommunen etter søknad kan unnta
bestemte eiendommer fra den kommunale innsamlingen. I IR sin renovasjonsforskrift § 2.6
står det at hvis det er klart urimelig å pålegge hytte- og fritidsabonnement, kan kommunen gi
fritak. I § 14 står det at § 2.6 ikke er omfattet av delegasjon fra kommunene til IR. I § 2.2 andre
ledd står det at eiendommer som blir fraflyttet og blir stående ubebodd kan etter søknad bli
innvilget redusert renovasjonsgebyr i form av å få renovasjonsgebyr for hytte- og
fritidsrenovasjon. Myndighet til å håndheve § 2.2 er delegert fra kommunen til IR, jfr. §14 i
renovasjonsforskriften. I renovasjonsforskriftens § 10 tredje ledd andre setning står det at
ubebodde bruksenheter i mer enn 6 måneder kan overføres til hytte- og fritidseiendom etter
søknad til kommunen. Myndighet etter § 10 er delegert til IR, jfr. § 14.
På IR sine nettsider finnes det et skjema for fritak/reduksjon av renovasjonsavgiften.
Hjelpeteksten til skjema forteller at for å kunne søke om fritak eller reduksjon på
renovasjonsforskriften må eiendommen/boligen være ubebodd i minst 6 måneder.
Betingelsene for å søke reduksjon er at boligen er ubebodd i forbindelse med salg, eier har
flyttet på sykehjem og utenlandsopphold. Betingelsen for å søke om fullstendig fritak er at
boligen er ubeboelig på grunn av dens tilstand, noe som må dokumenteres med bilder.
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Revisor har fått tilsendt og gjennomgått ni søknader om fritak/reduksjon. Informasjon om disse
er vist i tabell ni. Disse gjelder tidsrommet februar 2018 til og med august 2018. I fem av
søknadene er skjemaet på IR sine nettsider benyttet, i de andre tilfellene har henvendelsen
kommet på epost og i et tilfelle i brev. Fem av sakene er ferdigbehandlet, mens de fire andre
er det etterspurt mer dokumentasjon i form av innvendige og utvendige bilder, før sakene
oversendes til de respektive kommunene for behandling. En av de ferdigbehandlede sakene
er avgjort i en kommune og omhandler fritak for renovasjonsgebyr fordi boligen er ubeboelig.
Fem av sakene omhandler reduksjon av renovasjonsgebyret, mens de fire andre omhandler
fritak. Av de fire sakene som omhandler reduksjon av renovasjonsgebyret er tre knyttet til at
eier av eiendommen har flyttet på sykehjem.
Tabell 9.

Søknadsbehandling

Søknads-

Type

Bolig/

dato

søknad

hytte

01.05.2018

Reduksjon -

Bolig

sykehjem
06.04.18

Reduksjon -

Bolig

sykehjem
16.02.18

Fritak

Hytte

Hjemmel

Vedtak/ Status

RF* § 2.6, §

22.06.2018 IR innvilger endring til hytteabonnement

10,3 og § 14

fra 01.02.2018 og ett år.

RF* § 2.6, §

22.06.2018 IR innvilger endring til hytteabonnement

10,3 og § 14

fra 01.07.2018

RF* § 2.6, §

24.07.2018 Fritak innvilget av kommunen

10,3 og § 14
13.06.18

Reduksjon -

Bolig

ubebodd
03.07.18

Reduksjon -

Bolig

sykehjem
10.08.18

Fritak

Hytte

RF* § 2.6, §

10.08.2018 IR innvilger endring til hytteabonnement i

10,3 og § 14

ett år

RF* § 2.6, §

10.08.2018 IR. Innvilger hytteabonnement fra

10,3 og § 14

01.07.2018

RF* § 2.6, §

IR etterspør mer dokumentasjon fra søker 21.08.2018

10,3 og § 14
24.07.18

Reduksjon -

Bolig

renovering

RF* § 2.6, §

IR informerer 22.08.2018 om at boligen må stå tom i 6

10,3 og § 14

måneder og at det da kan søkes på nytt. Ber om
dokumentasjon på boligens tilstand

31.07.18

Fritak

Hytte

17.07.18

Fritak

Bolig

RF* §14

IR etterspør mer dokumentasjon 14.08.2018
IR etterspør mer dokumentasjon 14.08.2018

*RF – renovasjonsforskriften

I alle de fire sakene som omhandler fritak etterspørres det mer dokumentasjon enn det som
opprinnelig følger med søknaden. I den ene saken hvor det er fattet vedtak har det gått lang
tid fra søknaden ble sendt til at saken ble oversendt kommunen og vedtaket ble fattet, noe
som skyldes at det har tatt tid før etterspurt dokumentasjon ble innsendt.
Saksbehandlingstiden for søknadene om endring ligger i intervallet 36 til 77 dager. Den lengste
saksbehandlingstiden er på en søknad som først ble sendt til kommunen og som senere ble
videresendt til IR.
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Både i søknadene som er avgjort av IR og kommunen er det opplyst om klageadgang etter
forvaltningsloven, med en klagefrist på 3 uker. I sakene hvor IR har fattet vedtaket opplyses
det at en eventuell klage rettes til Innherred Renovasjon.

Differensiering av renovasjonsgebyr
Forurensningslovens § 34 andre ledd oppfordrer kommunene til å fastsette differensierte gebyr
for å bidra til avfallsreduksjon og økt gjenvinning. I IR sin forskrift for husholdningsavfall fra
2005 regulerer § 12 gebyrdifferensiering: «For å fremme avfallsreduksjon, kildesortering og
gjenvinning har kommunen innført differensierte gebyrsatser. Differensieringen skjer på
grunnlag av avfallsmengder, avfallstyper, gjenvinning, m.v. Gebyr og gebyrdifferensiering
vedtas årlig av kommunen.».
Miljødirektoratets veileder for beregning av kommunalt avfallsgebyr, M-258/2014 slår fast at
det ikke er grunnlag for å differensiere gebyr på sosialt grunnlag og ikke på bakgrunn av hvor
i kommunen avfallsbesitteren bor.
Innherred Renovasjon har fra 2018 innført differensierte gebyr for hytter og fritidsboliger. De
differensierte gebyrene for hytterenovasjon er vist i tabell 8. For hytterenovasjon er gebyret
differensiert etter avstand til vei, hyttas grunnareal og en egen kategori for fast plasserte
campingvogner. Det er tilsammen fem ulike abonnementsløsninger. For hytterenovasjon er
det faste oppsamlingspunkter og i tillegg har abonnentene mulighet til å levere fritt på
gjenvinningsstasjoner.
På IR sine nettsider opplyses det at differensiering ut fra størrelsen på hytta og avstand fra vei
skal gjenspeile avfallsmengden den enkelte hytte produserer. Tidligere ble renovasjonsgebyret
fordelt likt på alle hytteeiere, men IR vet at avfallsmengden varierer en del mellom ulike type
hytter. Det opplyses at IR har anledning til å differensiere gebyret basert på avfallsvolum,
ettersom det vil være lavere kostnader jo mindre avfall som må samles inn og behandles.
Innsamlingsordningen er slik at det er vanskelig å måle dette, men det forutsettes at en liten
hytte og en hytte langt fra kjørbar vei vil produsere mindre avfall enn en stor hytte med bilvei
helt fram.

5.4

Vurdering
Fritak for renovasjonsgebyr

Ingen av eierkommunene i IR har vedtatt at kommunal innsamling av avfall kun skal skje i
tettbebygde strøk. Mulighetene for å få fritak for renovasjonsgebyret er da knyttet til at eierne
av ubeboelige og fraflyttede eiendommer kan etter søknad gis fritak. I Levanger og Verdal har
hytterenovasjon blitt vedtatt først de senere årene fordi man tidligere har bestridt lovgrunnlaget
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for bestemmelsen. IR ferdigstilte innsamlingspunkt for hytterenovasjon i Levanger i 2018, og
hytteeierne der har blitt fakturert halvt gebyr i 2018. IR jobber med å få på plass
innsamlingspunkt for hytterenovasjon i Verdal, og hytteeierne her er foreløpig ikke fakturert.
Revisors gjennomgang av de ni siste søknadene viser at det både er søknader om fritak og
søknader om reduksjon av avfallsgebyret. IR har et felles skjema hvor det kan søkes om
reduksjon eller fritak. Søknader om fritak er ikke delegert til IR og behandles i den enkelte
kommune. IR har en rutine for å etterspørre dokumentasjon blant annet i form av oppdaterte
bilder før sakene oversendes kommunene. Renovasjonsforskriftens § 2.2 andre ledd hjemler
muligheten for at eiendommer som blir fraflyttet og blir stående ubebodd kan etter søknad bli
innvilget renovasjon for hytte- og fritidsrenovasjon. Så lenge Verdal og Levanger kommune
ikke har innført hytterenovasjon så har ikke husholdningene i disse kommunene fått
muligheten til å få redusert renovasjonsgebyret til hytterenovasjonsgebyr.
Det kan være misvisende at det er bare et søknadsskjema for både redusert gebyr og fritak,
spesielt når IR saksbehandler reduksjon og kommunene saksbehandler fritak. Samtidig ser
revisor at ikke alle benytter søknadsskjema, slik at mottakerne uansett vil måtte tolke
henvendelse og eventuelt oversende saken til den enkelte kommune. Revisor opplever at
søknadsomfanget er lite.

Differensiering av renovasjonsgebyr for hytter og fritidseiendommer
Gebyret for hytterenovasjon er delvis differensiert på bakgrunn av størrelsen på hytta og
avstand til kjørbar sommervei. De fire ulike gebyrtrinnene er begrunnet i at de produserer ulike
mengder søppel, eksempelvis at en liten hytte langt fra kjørbar vei ikke vil produsere like mye
avfall som en stor hytte lett tilgjengelig fra vei. Revisor oppfatter her at selskapet har
differensiert på grunnlag av erfart avfallsmengde, og at dette har sammenheng med hyttens
størrelse og tilgjengelighet. Brevet fra KLIF 27.06.2013 sier at dagens løsninger for
differensiering av avfallsgebyrer er knyttet opp mot omfanget av kildesortering og de ulike
innsamlingsordningene og ikke til størrelsen på fritidsbolig, standard og liknende. IR sin
begrunnelse for å bruke blant annet størrelsen på fritidsboligen er begrunnet med at større
hytter produserer mer avfall enn mindre. Avfallsmengden er grunnlag for differensiering, noe
som er i tråd med signalene fra KLIF i brev av 27.06.2013.
Det er mulig å installere systemer for å registrere avfallsmengde den enkelte abonnent kaster,
eksempelvis gjennom bruk av chip for å få åpnet container/søppelkasse. Dette gjør det mulig
å registrere avfallsmengden og kunne vært benyttet for hytterenovasjon. I revisors øyne vil en
slik investering kunne medføre utfordringer for selskapet med økte administrasjonskostnader,
og vanskeliggjort avfallslevering for innbyggerne. En slik investering vil måtte belastes
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selvkostregnskapet, derigjennom den enkelte innbygger. I den forbindelse bør det foretas en
nytte-kostnadsanalyse, hvor fordeler og ulemper for innbygger ved en slik investering
vurderes.
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6

IR SOM FRAMTIDSRETTET SELSKAP

I dette kapittelet beskriver vi Innherred Renovasjon IKS sitt fremtidsrettede arbeid, herunder
prosjekter, materialgjenvinning og nye satsninger, samt selskapets dialog med eier sett i lys
av strategivalg for selskapet. Dette er et beskrivende kapittel, og det er derfor ikke utarbeidet
problemstilling, revisjonskriterier og det gjøres derfor heller ikke vurderinger her. Dette kapitlet
bygger på intervju med direktør, økonomisjef, kvalitets- og utviklingssjef og eierrepresentanter,
samt relevante dokumenter som årsmeldinger, selskapets strategi, jubileumsdokument fra
2005 og Innherred Renovasjons hjemmeside.

6.1

IR sin fremtidsrettede strategi

Det er utarbeidet en strategisk plan for perioden 2015-2018 som fastsetter fokusområder og
ambisjonsnivå for selskapet. Selskapets visjon er «Itjnå e søppel», noe som reflekterer en
materialgjenvinningstankegang med fokus på gjenbruk. Selskapets forretningsidé er følgende:
«Med fremtidsrettet teknologi, kompetanse og miljøfokus løser IR eierkommunenes oppgaver
innenfor avfallsbehandling, gjenvinning og ombruk. Vi skal tilby innbyggerne effektive
renovasjonstjenester med høyt servicenivå».
Den strategiske planen fastsetter videre som hovedmål at IR skal være et ledende
avfallsselskap i Norge. Dette hovedmålet skal ivaretas gjennom fem resultatmål med
tilhørende effektivitetsmål:
Tabell 10. Resultatmål
Resultatmål

Konkretisering av resultatmål

Miljømål

Restavfall til forbrenning fra husholdningene skal innen utgangen av 2018 reduseres
med 4%. Dette skal måles ut fra innsamlet (henteordning, ikke gjenvinningsstasjon)
mengde restavfall fra selskapets abonnenter. Målingen i 2014 var på 6561 tonn
restavfall, som utgjorde 33,8%. Oppdatert måling/resultat rapporteres til direktøren
hvert halvår, og var i 2017 på 34,3%.
Restavfall fra gjenvinningsstasjonene som går til forbrenning, skal innen utgangen av
2018 reduseres med 3,5%. Dette måles ut fra totalt mottatte mengder på
gjenvinningsstasjonene. Målingen i 2014 var på 4939 tonn restavfall, som utgjorde
20,1%. Oppdatert måling/resultat rapporteres til direktøren hvert halvår, og var i 2017
på 18,3%
Innsamlet husholdningsavfall fra selskapets abonnenter skal innen utgangen av 2018
ha oppnådd en materialgjenvinning på 70% av innsamlet mengde. Målingen i 2014
var på 67,4% materialgjenvinning. Oppdatert måling/resultat rapporteres til direktøren
hvert halvår, og var i 2017 på 65,7%.
Dieselforbruk:
▪

Fokusmål om å redusere drivstoff-forbruk med aktiv bruk av
flåtestyringsverktøy på biler og maskinpark.

▪

Bilparken skal gradvis gå over på fornybar energi fra 2018.
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Effektivitetsmål

Skal håndtere økte avfallsmengder og flere abonnenter med økt effektivitet.
Kostnadsutviklingen på tjenestene skal ha en lavere kurve enn mengdeutviklingen.
Miljømål og eventuelle ekstra kostnader i forbindelse med disse, skal ses i
sammenheng med, og vurderes opp mot, effektivitetsmålet. Selskapet skal utvikle
parametere som gir god kontroll over kostnads- og gebyrutvikling.

Borgertilfredshet

Renovasjon skal være blant de to beste kommunale tjenester i eierkommunene i
perioden.
Renovasjon skal ha brukertilfredshet på over 70 i borgerundersøkelsen til den enkelte
kommune.

Medarbeidertilfredshet

Samlet total medarbeidertilfredshet skal ligge på 4 (på en 5-punkts skala).

Nytenkning

IR skal delta aktivt i utvikling av renovasjonsbransjen og fremtidens tjenestetilbud til
abonnenter og eiere.
Innherred Renovasjon skal opprettholde og utnytte sin posisjon i bransjen som
innovativ og utviklende.

I strategiplanen presenteres et fremtidsbilde for IR 2025. Her har selskapet eksempelvis en
ambisjon om å være blant de to beste rangerte kommunale tjenestene hos sine eiere. Det skal
være økt fokus på avfallsreduksjon og ombruk gjennom holdningsskapende virksomhet.
Verdien på avfallet (ressursen) skal ha økt med 25 prosent, og selskapets bilpark skal gå på
biodrivstoff.

6.2

Dialog mellom selskapet og eierne

Innherred Renovasjons forretningside er «med fremtidsrettet teknologi, kompetanse og
miljøfokus løser IR eierkommunenes oppgaver innenfor avfallsbehandling, gjenvinning og
ombruk. Vi skal tilby innbyggerne effektive renovasjonstjenester med høyt servicenivå.» IR har
fokus på å oppfylle nasjonale og internasjonale mål. IR gjør jevnlige målinger i forhold til
målene i strategiplanen.
Kvalitets- og utviklingssjefen opplever at IR alltid har vært et framoverlent selskap. IR var tidlig
ute med tre dunker, Ecopro og lignende. Samtidig satser selskapet i mange ulike
utviklingsområder nå. Kvalitets- og utviklingssjefen opplever at dersom IR skal være et
interessant selskap, er det viktig å ha eiere som vil være med på utviklingen. Han har ikke
inntrykk av at eierne bremser, men heller ikke at de har god oversikt og informasjon nok.
IRs ambisjonsnivå defineres av eierne, det vil si eierrepresentantene, gjennom representantskapet. I forkant av representantskapets møte i mai 2018 var eierne invitert til et eiermøte med
blant annet dialogtema for strategisk plan 2019-2023. Her ble eierrepresentantene invitert til å
diskutere strategiske valg omkring optimal bruk av fellesskapets midler, organisering av
renovasjonssystemet, behov for nye løsninger (sirkulær økonomi) og innbyggerdialogen.
Følgende tema ble diskutert:
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▪

Hvem har ansvaret for herreløst avfall?

▪

Hvem har ansvaret for rene fraksjoner – teknologi eller innbygger?

▪

Hvilken rolle skal IR ta i utviklingen av nye løsninger?

▪

Hvilken rolle/posisjon bør IR ta i Midt-Norge?

▪

Behov for nye samhandlingsløsninger

▪

IR i kombinasjon med andre kommunale tjenester

▪

Eventuelt / andre ting IR bør satse på

Revisor har i intervju med eierrepresentantene fått inntrykk av at strategidiskusjonen
opplevdes som svært positiv.
Kvalitets- og utviklingssjefen fortalte at han oppfattet signalene fra strategidiskusjonen som at
IR skal være koordinator og initiativtaker. Direktøren understreket at det er viktig med god
dialog mellom representantskapet og styret, for å få til en god avklaring på hvor stor risiko IR
skal ta i utviklingsarbeidet.
Tjenesteområdet renovasjon er delegert fra kommunene til IR, og dette bidrar til at den
administrative kompetansen i deltakerkommunene reduseres. Ledelsen i IR mener at det
derfor er viktig med en god dialog mellom selskapet og eierkommunene, noe som IR ønsker å
forbedre ytterligere. Utfordringen til eierne er at det skjer en stor utvikling i IR og i bransjen
generelt, som gjør det vanskelig for kommunene å holde oversikten. Dette kan bidra til å gjøre
avstanden til kommunene større.
Direktøren og økonomisjefen opplever at det er en sterk tillit mellom administrasjonen, styret
og representantskapet, med en god og åpen dialog i alle fora. Direktøren understreker at det
er viktig å skille mellom politisk nivå og administrativt nivå i kommunene. Han mener det er
mer å gå på med hensyn til å utvikle en bedre dialog med det administrative nivået. Her kan
det nevnes at rådmenn i kommunene var invitert til å delta i eiermøtet i mai 2018, men at dette
sammenfalt med en rådmannssamling, slik at ingen rådmenn var tilstede. Fra noen av
kommunene møtte det administrativt ansatte.
IR er ute i de enkelte kommunene for å orientere hovedsakelig til politiske organer. Direktøren
gir uttrykk for at de alltid stiller opp hvis kommunene ønsker det. Direktør og økonomisjef
understreker at dialogen med kommunene har vært god hele tiden, selv om man ikke alltid har
vært enige. De mener det er et viktig skille mellom dialog og enighet. IR er veldig opptatt av at
hele deres aktivitet skal være transparent.
Flere eierrepresentanter opplever at representantskapsmøtene er bra, da det er gode
diskusjoner og rom for å ta opp aktuelle ting. Selskapets styreleder deltar i alle møter og
informerer, noe flere eierrepresentanter mener er nyttig for å kunne forstå styret og dets arbeid.
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Flere eierrepresentanter opplever at Innherred Renovasjon IKS er et selskap som fungerer
godt. IR oppleves som åpne og forutsigbare. En eierrepresentant opplever at eierne har gitt
selskapet stor frihet, noe som er et tegn på tillit.
Eierrepresentantene i Verdal fortalte at det er en avveining om selskapet skal være best på
renovasjon, eller ha konkurransedyktige priser. Det er to retninger i renovasjons-Norge, hvor
IR har fokus på materialgjenvinning, mens andre selskap har større fokus på energi.
Eierrepresentantene mener det er riktig at IR har fokus på materialgjenvinning. De opplever at
renovasjon som helhet er et område som får mer fokus, spesielt gjennom interesse for klima
og gjenvinning. Eierrepresentantene tror kundene er fornøyde med dette fokuset.
Eierrepresentantene mener selskapets hovedkurs er riktig, og mener at selskapet følger de
retningslinjene som representantskapet gir. Eierrepresentantene fortalte at ambisjonene som
finnes for selskapet kan være voldsomme, men da er det representantskapets oppgave å
prioritere riktig.
IR har 4-årige økonomiplaner inklusive investeringsplan. Det lages økonomiplan, hvor
investeringsplan er en av forutsetningene, før budsjettet setter opp. Styret foreslår for
representantskapet, som vedtar både planer og årsbudsjett. Det er her eierne gir føringer til
styret. De siste årene har IR redusert gjeldsgraden. IR har hatt god likviditet. Total låneramme
er fastlagt i selskapsavtalen og er nå på 200 millioner kroner. Kommunestyrene vedtar
selskapsavtalene, og vedtar dermed også låneramma. Representantskapet vedtar det enkelte
års budsjett etter innstilling fra styret. IR har et eget økonomireglement. Det ligger noen
utviklingsmidler i driftsbudsjettene. Når det opprettes nye selskaper under IR, gjøres det
risikovurderinger i forhold til økonomi, miljø og hva det gir innbyggerne.

6.3

Kort om historien til IR

I 1985 ble Innherred Renovasjon etablert av kommunene Inderøy, Verdal, Levanger og Frosta,
fram til da hadde kommunene Verdal, Levanger, Frosta og Inderøy samarbeidet om
renovasjon siden midten på 1970-tallet gjennom et regionalt renovasjonsutvalg med ett
medlem fra hver deltakerkommune. Felles deponi for kommunene var fyllplassen på Ekle i
Verdal. Det ble snart klart at fyllplassen ville bli oppfylt i løpet av 1985. Renovasjonsutvalget
hadde to utredningsprosjekt hvor ulike forbrenningsanlegg ble vurdert, og det ble gjort
undersøkelser av mulige nye fyllplasser. Valget falt på Mule i Levanger.
I 1994 ble en prøveordning med kildesortering i tredunksystemet igangsatt for alle
husstandene i Inderøy kommune, som den første kommunen i landet. Dette medførte at den
totale mengden returpapir økte med over 50 prosent.
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I 1999 ble Innherred Renovasjon omgjort fra en interkommunal stiftelse til et interkommunalt
selskap i tråd med IKS-loven som ble vedtatt samme år. Flere kommuner har kommet til
underveis og sist Tydal i 2017.
I jubileumsberetningen for selskapets 20-årsjubileum i 2005, uttalte tidligere daglig leder at
dersom IR ikke hadde fått totalansvaret for avfallshåndtering i eierkommunene, hadde
kommunene heller ikke fått gevinsten i form av helhetstenking, nytenking og rasjonell drift. Da
ville man hatt forskjellige ordninger i alle kommunene med felles oppsamling av avfallet. I
jubileumsberetningen fortelles det at Innherred Renovasjon siden oppstarten i 1985 har vært i
front av utviklingen innen avfallsbransjen. Videre heter det at få samfunnsområder har
gjennomgått så dyptgripende forandringer i løpet av de siste 20 årene, og IR har vært med på
hele «renovasjonsrevolusjonen». Ifølge tidligere styreleder Kvamme skyldtes dette at
selskapet har hatt dyktige ansatte i alle sektorer; «De ansatte har fått oss med på forskjellige
tiltak og prosjekter, mer enn omvendt».
I «20 års renovasjonsrevolusjon» presenteres det at IRs kommuner i 2004 hadde 406 kg avfall
per innbygger i året, og 64 prosent av dette gikk til materialgjenvinning. Per 2017 nærmet det
seg 500 kg per innbygger, hvor 48 prosent materialgjenvinnes. Det er høyere tall for
materialgjenvinning i 2005 på grunn av at kvister og greier da ble vurdert som
materialgjenvinning, noe det ikke er i dag.
Tidligere daglig leder Eriksen uttalte i jubileumsberetningen at IR var et renovasjonsselskap i
front av utviklingen og årsaken var at: «Vi har fått veldig frie hender. Jeg tror at tilliten mellom
eiere, politisk valgte representanter, styret, ansatte og folk rundt omkring i kommunene er den
grunnleggende årsaken til at IR har vokst seg så solid og trygg». Jubileumsdokumentet
presenterer blant annet at IR var et av de første renovasjonsselskapene i landet som tok tak i
problematikken rundt spesialavfall fra husholdningene.
Innherred Renovasjon var blant de aller første norske avfallsselskapene som ble ISO 14001sertifisert. Dette skjedde i september 2000, og betydde at selskapet fikk godkjent sin miljøprofil
ut fra internasjonale standarder. IR hadde ISO 2009 og 2014-resertifisering våren 2018, og
ledelsen opplever at det er en god prosess her. Innherred Renovasjon ble også det første
avfallsselskapet som organiserte seg etter den nye loven om interkommunale selskap som
kom i 1999.

6.4

Avfallspolitikk

EUs mål for materialgjenvinning innen 2020 er 50 prosent. IR har i dag 48,5 prosent, og er
dermed nær det europeiske målet. De videre EU-målene er 55 prosent materialgjenvinning
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innen 2025, 60 prosent innen 2030 og 65 prosent innen 2035. For å nå materialgjenvinningsmålene må IR satse på flere fronter. Full kildesortering for hytter og fritidsboliger, og flere
avfallsfraksjoner på gjenvinningsstasjonene er tiltak for å nå disse målene. I årsmeldingen for
2017 nevnes utsortering av gips på gjenvinningsstasjonene som eksempel på høyere
materialgjenvinning, da dette har bidratt til 200 tonn årlig til materialgjenvinning av en
avfallstype som tidligere ble lagt i deponi. Det slås også fast at det fortsatt er mye å hente på
sortering restavfallet. Basert på plukkanalyser anslås det at opptil 35 prosent av restavfallet er
gjenvinnbart materiale som kunne vært sortert.
I 2017 samlet og mottok selskapet nesten 48 000 tonn avfall. 37 prosent ble hentet i
avfallsdunkene, 55 prosent ble levert på gjenvinningsstasjonene og 7 prosent ble levert på
returpunkt. Innsamling er effektivisert.
IR har konkludert med at selskapets aktivitet er i tråd med de 20 punktene som Stortinget
vedtok den 27.02.2018, basert på Stortingsmelding 45 om avfallspolitikk og sirkulær økonomi.
Sentralt her er kravet om sortering av matavfall og plast, noe som IR allerede har på plass.
Regjeringens avfallsstrategi fra 2013, Fra avfall til ressurs, presenterer at det er et tverrgående
behov for forskning og utvikling av miljøteknologi for å stimulere til enda bedre sorterings- og
gjenvinningsteknologi i framtiden, og til effektive rensesystemer for sigevann og deponigass
(Miljøverndepartementet 2013). «Det er viktig at framtidens teknologier fremmer best mulig
ressursutnyttelse uten at prioriterte helse- og miljøfarlige kjemikalier går ukontrollert inn i nye
produkter eller til miljøet. Det er også behov for økt kunnskap om nanomaterialer ved ulike
behandlingsmåter for avfall.». Det overordnede målet i avfallspolitikken er at avfall skal gjøre
minst mulig skade på mennesker og naturmiljø, og videre at vekst i mengde avfall skal være
vesentlig lavere enn den økonomiske veksten, og at ressursene i avfallet i størst mulig grad
skal utnyttes ved gjenvinning.
Materialgjenvinning og energiutnyttelse er sidestilt i det nasjonale målet om gjenvinning av
avfall (Miljøverndepartementet, 2013). Regjeringens strategi fra 2013 viser til EUs
avfallshierarki og rammedirektivet om avfall (2008) fastslår at prioriteringsrekkefølgen kan
fravikes for bestemte avfallsstrømmer når det er begrunnet i blant annet miljøhensyn,
ressurshensyn og økonomiske forhold. Ledelsen i IR forteller at IR har vært opptatt av
avfallspyramiden. I Norge har avfallsselskapene varierende fokus vektleggingen av miljø
kontra økonomi. Ledelsen mener at IR er blant de beste selskapene i Norge i dag på
materialgjenvinning, og er godt rustet til å møte kommende krav fra myndighetene.
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Figur 3.

Avfallshierarkiet (Miljødirektoratet, 2013)

Avfallsreduksjon
Gjenbruk
Materialgjenvinning
Energiutnyttelse
Deponi
Pyramiden skal leses fra øverst til nederst, og målet er at avfall skal behandles høyest mulig.
Det betyr at deponering av avfall skal være siste alternativ, og utgjøre minst mulig mengde.
Den høyest prioriterte avfallsbehandlingen, er avfallsreduksjon hvor man skal forebygge at
avfall oppstår. Kvalitets- og utviklingssjef mener at det er lite IR alene som bedrift kan gjøre for
å hindre at avfall oppstår.
Den nest høyest prioriterte avfallsbehandlingen er gjenbruk. Denne er mer aktuell for IR, som
behandler avfallet som allerede har oppstått. IR sin satsning på Bruktbo-butikkene er den mest
synlige satsningen på dette i selskapet. IR har god omsetning i Bruktbo-butikkene, og 1 prosent
av mottatt avfall i 2017 gikk til gjenbruk.
Den tredje prioriteringen er materialgjenvinning. I 2017 gikk 48,5 prosent av avfallet selskapet
tok imot til materialgjenvinning. Landsgjennomsnittet i samme periode lå på 38 prosent.
Kildesortering ligger til grunn for å kunne gjenvinne materialene på en god måte. På
gjenvinningsstasjonene kan flere fraksjoner av avfall sorteres. Innherred Renovasjon har
eierskap i selskaper som driver materialgjenvinning. Dette er eksempelvis Jordfabrikken AS
som etter ferdigstillelse av fabrikkene i 2018 vil produsere torvfri hagejord av hageavfall fra
husholdning og næring, og Ecopro AS som produserer biogass av slam og matavfall. Et
biprodukt av Ecopros produksjon er næringsrik gjødsel som leveres til landbruket. I årsmelding
2017 presenteres det at IR var en pådriver og sterkt medvirkende til at Ecopro ble etablert.
Den fjerde og nest siste prioriteringen, er energiutnyttelse. Dette sammenfaller med den
norske strategien

Fra avfall til ressurs

hvor

materialgjenvinning
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energiutnyttelse. Som nevnt i forrige avsnitt går slam og matavfall fra IR sine kommuner til
behandling hos Ecopro AS, som produserer biogass. Biogass kan benyttes eksempelvis som
drivstoff, og Ecopros gass benyttes av en rekke gassbusser i Trondheim kommune. Ecopro
har etablert datterselskapet Ecogas, som selger gassen fra Ecopro.
Som laveste prioritet i pyramiden finnes deponering. I strategien står det at for noe avfall vil
deponering fortsatt vil være den eneste løsningen. Fra 01.07.2009 ble det ulovlig å deponere
nedbrytbart avfall i Norge. Dette forbudet bidrar til å redusere klimagassutslipp fra deponier, i
form av at det ikke er avfall som råtner der. IR deponerer sitt avfall i Skjørdalen i Verdal.

6.5

Prosjekter og nye satsninger

IR har engasjert seg nasjonalt og er medlem i KS Bedrift Avfall, Hold Norge Rent, Avfallsforum
Midt-Norge og Avfall Norge. I tillegg til dette er det mye samarbeid mellom avfallsselskapene i
Midt-Norge. Kvalitets- og utviklingssjef opplever at man står sterkere sammen, og spesielt når
det er uklare mål fra myndighetene. Samtidig er det slik at mange av føringene for
avfallsbransjen legges i EU. Ledelsen i IR opplever at bransjen etterspør en helhetlig
avfallspolitikk fra myndighetene. Videre ser IR at man er nødt til å samarbeide for å få gode
løsninger, og det finnes stordriftsfordeler å hente. Kvalitets- og utviklingssjefen opplever det
som gledelig at det i nasjonal sammenheng snakkes varmt om Midt-Norge og det samarbeidet
man har her. Det er ifølge kvalitets- og utviklingssjefen mye erfaringsutveksling i de fora IR
deltar i, og man er genuint interessert i hverandre. Direktøren opplever i sin deltakelse i
nasjonale fora at IR er blant de mest innovative renovasjonsselskapene i Norge.
SESAM Ressurs AS er et forprosjekt med målet om et felles ettersorteringsanlegg for restavfall
som dekker kommuner fra Helgeland til Nordmøre. Sju renovasjonsselskap og Steinkjer
kommune skal sluttføre prosjektet og fremme anbefaling om å investere i dette.
Ettersorteringsanlegget vil være et supplement til dagens kildesortering, og er planlagt plassert
på Heggstadmoen i Trondheim.
Se-Sammen er et samarbeid mellom 12 renovasjonsselskap i Midt-Norge. Se-Sammen er et
utspring fra SeSAM, som arbeider med en felles regional avfallsstrategi. Se-Sammen jobber
mot framtidas avfallsløsninger, og har i 2017 gjennomført felles holdningskampanjer som
strandryddeaksjon og tekstilinnsamlingskampanje, samt felles medarbeiderundersøkelser og
kundetilfredshetsundersøkelse. Det overordnede målet for samarbeidet er å nå EUs
materialgjenvinningskrav på 65 prosent innen 2035. I Se-Sammen arbeider IR sammen med
andre renovasjonsselskaper i regionen med å få systemene mer like. Innbyggerne ser ikke
kommunegrensene, og det er derfor en målsetting om lik sortering for innbyggerne på tvers av
kommunegrenser.
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Ecopro har jobbet med å bli det første selskapet til å ta imot avfall fra Sverige, og tar nå imot
matavfall fra Åre. Åre ønsker en tydelig miljøprofil, og mer kontakt mot Trøndelag.
IR deltar ikke i noen EU-prosjekter, og IR deltar ikke i noe forskningssamarbeid med
eksempelvis NTNU og SINTEF. IR er imidlertid involvert i prosjekter nasjonalt gjennom Avfall
Norge, hvor ekstern støtte er mer omfattende.
IR samarbeider med selskapene HAMOS og Midtre Namdal Avfallsselskap om å etablere en
felles renovasjonsforskrift. Dagens renovasjonsforskrift er fra 2005. Ifølge kvalitets- og
utviklingssjefen åpner en felles renovasjonsforskrift opp for mer samarbeid på tvers av
selskapene. Ledelsen i IR fortalte at arbeidet med en felles renovasjonsforskrift er et krevende
arbeid, og er en langvarig prosess når det er mange beslutningstakere. En kommune kan
ønske en annen tjeneste enn resten, og det kan man eksempelvis løses som en
tilleggstjeneste som IR kan prise som ekstratjeneste (egen linje i fakturaen). IR har en ambisjon
om å behandle den nye forskriften våren 2019. Forskriften er overordnet og gir rammene for
IR sin drift. Tjenestebeskrivelsen ligger under forskriften, og kan endres administrativt.
Det arbeides med fremtidsrettet teknologi i nettverkene IR deltar i, spesielt på IKT-siden. Dette
omfatter fagsystem, rapportering og støttefunksjoner innen økonomi. Også for maskiner, utstyr
og biler benyttes mye framtidsrettet teknologi. IR har fora og dialog med leverandører hvor
man plukker opp det nye som rører seg. I anbudsprosesser setter IR krav til innovasjon og
utvikling i leverandørens bedrift slik at IR kan ta del i deres utvikling.
For herreløst avfall, venter IR på nasjonale signaler. Avfall Norge skal ha møte med Klima- og
miljøministeren om dette. Bransjen ønsker å få på plass statlige midler tilsvarende ordningen
med strandrydding. Eierne ønsker at IR skal ta imot herreløst avfall. Kostnadene forbundet
med kommunens avfallshåndtering etter forurensningsloven § 35 andre ledd, herunder
opprydding av «herreløst» avfall på offentlig sted, kan ikke dekkes gjennom avfallsgebyr. Dette
følger av forurensningsloven § 34 tredje ledd.

6.6

Utviklingsarbeid rettet mot innbyggerne

Kvalitets- og utviklingssjefen fortalte at IR har en vid holdningsskapende informasjon til
innbyggerne, men at man kan bli bedre på å skape en forståelse på hva som skjer med avfallet.
For å klare å nå målene i selskapet er kundetilfredshet viktig. I Verdal og Levanger er IR på
andreplass etter barnehagene på tilfredshet. Kvalitets- og utviklingssjefen opplever at det ikke
nødvendigvis handler om å være først ut, men ha kompetanse til å fange opp de gode ideene.
IR har tatt i bruk nye kommunikasjonsløsninger med innbyggerne slik som chat, mail og sosiale
medier. Kvalitets- og utviklingssjefen opplever at IR har blitt bedre på å kommunisere ved
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endringer. IR har benyttet seg av SMS i åtte år, og bruker det stadig mer. IR har et
kvalitetssystem som brukes aktivt og alle ansatte som har smarttelefon eller laptop har tilgang.
Kvalitets- og utviklingssjefen fortalte at det er mange som får omvisning på anlegget på Mule.
IR er også til stede på arrangementer i lokalmiljøet, og har eksempelvis stand på
utdanningsmesser. I dag har IR tre lærlinger, og er opptatt av å arbeide med rekruttering. IR
ble i 2017 en godkjent lærebedrift i både kontor- og administrasjonsfaget og i
gjenvinningsfaget.
Det ble fra 2016 gjennomført et prøveprosjekt i Stjørdal kommune med innsamling av glassog metallemballasje i husholdningene i en fjerde avfallsbeholder. Dette er et tiltak for å bedre
materialgjenvinningsgraden, og ble i 2017 vedtatt videreført. Den fjerde avfallsbeholderen vil
bli gradvis innført hos alle IRs abonnenter de neste årene.
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7

HØRING

Rapporten ble sendt på høring til kommunens v/ eierrepresentantene og selskapet v/ daglig
leder, økonomisjef og styreleder 17.10.2018. Høringssvaret fra selskapet ble mottatt
26.10.2018. Høringssvaret fra selskapet har medført noen endringer i rapportens datadel, men
ikke endringer i vurderinger eller konklusjoner.
Høringssvaret fra kommunens eierrepresentant Iversen ble mottatt 01.11.2018. Revisor har
ikke mottatt høringssvar fra eierrepresentantene Voll og Bengtsen. Høringssvaret fra Iversen
har medført endringer i datadelen i kapittel 3.6 samt en justering i tilhørende vurdering i kapittel
3.7.5. Det har ikke medført endringer i konklusjonen eller anbefalingene. Begge
høringssvarene finnes i vedlegg 3.
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8

KONKLUSJONER OG ANBEFALINGER

8.1

Renovasjonsgebyr

For temaet renovasjonsgebyr, er følgende problemstillinger utarbeidet:
▪

Er praksis for beregning av renovasjonsgebyret i IR i tråd med selvkostprinsippet?

▪

Er det fattet vedtak om delegert myndighet for innkreving av renovasjonsgebyr fra den
enkelte eierkommune til IR?

Den første problemstillingen svares ut gjennom å se på selvkostprinsippet, selvkostkalkyler
og selvkostfond i IR. Innherred Renovasjon IKS har en praksis med beregning av
renovasjonsgebyret som er i tråd med selvkostprinsippet, men veilederen for beregning av
kommunale avfallsgebyr følges ikke på alle punkter og alle beregningene synliggjøres ikke for
eierne.
Veilederen for beregning av selvkost (M-258/2014) angir at selvkostkalkylen og etterkalkylen
skal settes opp med kalkulatoriske renter. IR setter opp kalkylene med virkelige renter og
inntektsfører kalkulatoriske renter. Det betyr at differansen mellom kalkulatoriske renter og
virkelige renter føres på felleskostnader og blir fordelt på selvkostområdene og andre
kostnadsbærere. I etterkalkylen blir ikke selvkostfondene renteberegnet med kalkulatorisk
rente. Denne framgangsmåten er ikke i tråd med veilederen, men effekten blir ikke vesentlig
feil. Hvis veilederen ikke følges bør det informeres om det.
For eierne synliggjøres ikke beregningsgrunnlaget for hytte- og slam gebyr på samme
detaljeringsnivå som for husholdning. Når IR rapporterer på etterkalkylen er hytter og
husholdningsrenovasjon rapportert sammen og det er ingen rapportering på slam.
På bakgrunn av disse funnene, konkluderer revisor i første problemstilling med at praksis for
beregning av renovasjonsgebyret i Innherred Renovasjon IKS er i tråd med selvkostprinsippet.
Den andre problemstillingen svares ut gjennom å se på gebyrfastsetting og innkreving av
gebyr. Revisors gjennomgang av kommunestyrenes behandling viser at renovasjonsgebyret
i noen tilfeller legges fram som en egen sak sammen med andre kommunale gebyr i forkant
av selve budsjettbehandlingen eller som en del av selve budsjettbehandlingen.
Renovasjonsgebyret inngår ikke i gebyroversikten i Frosta kommune, noe som betyr at Frosta
kommune ikke har vedtatt renovasjonsgebyret for 2018. IR krever inn renovasjonsavgiften og
denne oppgaven er delegert i renovasjonsforskriftens §14 og presisert i § 13.
Gjennom sin tilslutning til renovasjonsforskriften i Innherred Renovasjon IKS fra 2005, har
eierkommunene delegert myndigheten for innkreving av renovasjonsgebyr til Innherred
Renovasjon IKS i § 14 og presisert i § 13.
Selskapskontroll i Innherred Renovasjon IKS

75

Revisjonsrapport fra Revisjon Midt-Norge SA

På bakgrunn av disse funnene konkluderer revisor i andre problemstilling med at det er fattet
vedtak om delegert myndighet om innkreving av renovasjonsgebyr fra IR til den enkelte
kommune, gjennom å ha vedtatt renovasjonsforskriften.

8.2

Handlingsrom for dispensasjon

For temaet om handlingsrom for dispensasjon, er følgende problemstilling utarbeidet:
▪

Hvilket handlingsrom har kommunene når det gjelder å gi dispensasjon fra kravet om
hytterenovasjon?

Kommunens handlingsrom er enten å vedta en renovasjonsordning for kun tettbebygde strøk,
eller å gi fritak fra renovasjonsavgift for enkelteiendommer etter søknad. Ingen av kommunene
har vedtatt at renovasjonsordningen kun skal gjelde tettbebygde strøk.
Innbyggerne kan søke om fritak fra renovasjonsgebyr for eiendommer som er ubeboelige (jf.
forurensningsloven 30, andre ledd). En gjennomgang av de siste søknadene om fritak/redusert
gebyr, viser at søknad om fritak går til eierkommunene, mens IR behandler søknader om
redusert gebyr. Det stilles krav til søknadene, og det etterspørres mer dokumentasjon dersom
det er behov for det.

8.3

Anbefalinger

Revisor har følgende anbefalinger:
▪

Når IR har valgt å ha ulike selvkostområder så bør disse rapporteres fullt ut som
selvkostområder. Det betyr at grunnlaget for gebyrene på de ulike områdene bør
synliggjøres, samt at etterkalkylen må settes opp for de ulike selvkostområdene. Det
bør orienteres om prinsippene for kostnadsfordeling. Selskapet må sikre at alle
kommuner får tilsendt etterkalkylene slik at disse kan legges i note i kommunens
regnskap.

▪

IR bør informere om hvilke områder av veilederen for beregning av kommunale
avfallsgebyr som ikke følges.

▪

Revisor anbefaler at selskapet utarbeider separate søknadsskjema henholdsvis for
fritak og reduksjon av gebyr. Dette for å gjøre det uproblematisk å vurdere om
søknaden skal behandles av selskapet eller av den enkelte kommune.
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VEDLEGG 1 – METODE

Forvaltningsrevisjonen er gjennomført i henhold til NKRFs standard for forvaltningsrevisjon,
RSK 001, og eierskapskontrollen har fulgt standarden så langt det er mulig. Prosjektet er
gjennomført i perioden september 2017 til september 2018.
Rapporten bygger på informasjon innhentet gjennom dokumentanalyse, observasjon og
intervju.
Intervju
Følgende har blitt intervjuet:
▪

Administrerende direktør

▪

Økonomisjef

▪

Driftssjef

▪

Kvalitets- og utviklingssjef

▪

Eierrepresentanter i følgende kommuner:
o

Inderøy

o

Verdal

o

Levanger

o

Frosta

o

Stjørdal

o

Meråker

o

Selbu

o

Tydal

Referat fra intervju er verifisert av informantene i etterkant for å rette opp eventuelle
misforståelser. Det er gjennomført flere intervju med administrerende direktør og økonomisjef.
Intervjuene ble gjennomført etter en semistrukturert intervjuguide.
Revisor har også sendt ut spørsmål på epost til styreleder, selskapets revisor og noen andre
utvalgte renovasjonsselskap. Revisor har mottatt svar fra styreleder, selskapets revisor og ett
renovasjonsselskap. Selskapets revisor fortalte at de ved oppstart av sin revisjon hadde en
generell gjennomgang av selskapets interne rutiner. Revisor fikk oversendt disse. Videre
informerte selskapets revisor om at det ikke er levert rådgivningstjenester utover at de bistår
med teknisk utarbeidelse av offisielt selskaps- og konsernregnskap samt skattemelding. Da
det kun er ett renovasjonsselskap som har svart på spørsmålene, vurderer revisor dette
datamaterialet til å være for ensidig til å kunne benyttes. Det har derfor ikke blitt brukt i
rapporten.
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Revisor har hatt telefonisk kontakt med administrasjonen i selskapet.
Dokumenter
Revisor har mottatt relevante dokumenter fra selskapet og kommunene. Disse er med på å
danne datagrunnlaget i rapporten. Relevante dokumenter er eksempelvis:
▪

Selskapsavtalen

▪

Renovasjonsforskriften

▪

Strategiske mål 2015-2018

▪

Klagesaker

▪

Søknader om fritak/redusert gebyr

▪

KOSTRA-rapportering

▪

Styreprotokoller 2016-2018

▪

Saksframlegg og protokoller fra representantskapsmøter 2016-2018

▪

Saksframlegg og protokoller for behandling av prinsippet lik pris, lik tjeneste (i
representantskapet)

▪

Beskrivelse/bestilling av oppdraget til selskapets revisor

▪

Regnskap 2017

▪

Budsjett 2017

▪

Fordelingsskjema inntekt 2017

▪

Økonomireglement, vedtatt i representantskapet i 2016

Revisor har også benyttet andre førende dokumenter som veiledere for selvkost og relevant
regelverk.
Revisor har opplevd stor velvilje fra selskapet, og har mottatt alle etterspurte dokumenter på
en ryddig måte og i god tid. Det har vært uproblematisk å avtale og gjennomføre intervjuer.
Revisor har blitt invitert til flere møter med administrasjonen i IR slik at man er sikker på at man
har oppfattet ting riktig, og for å kunne gi ytterligere informasjon. Revisor har uoppfordret fått
presentasjoner av selskapet og omvisning på Mule. Administrasjonen i IR ønsket å få tilsendt
datadelen av rapporten (det vil si rapporten uten vurderinger og konklusjon) i forkant av
høringen, for å få ryddet unna eventuelle misforståelser. Revisor ser ikke noen bakdeler med
dette, og sendte rapporten til gjennomsyn til IR 28.09.2018. Rapporten gikk på ordinær høring
til selskapet og eierne 17.10.2018.
Observasjon
Revisor fikk mulighet til å delta på selskapets strategidiskusjon og representantskapsmøte i
begynnelsen av mai 2018. Revisor ble i strategidiskusjonen plassert i gruppe med deler av IR
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sin administrasjon og styret. Her fikk revisor observere diskusjon og innspill mellom
eierrepresentanter, representanter fra kommuneadministrasjonen, administrasjonen i IR og
styret i IR. Revisor observerte også det påfølgende representantskapsmøtet.
Samlet vurdering av datagrunnlag og metode
Revisor mener det har vært tilstrekkelig å intervjue de utvalgte informantene, i kombinasjon
med datainnsamling via dokumenter og observasjon. Vi har mottatt alle etterspurte
dokumenter, og opplever at selskapet har vært opptatte av åpenhet og god informasjon til
revisor. De innsamlede data peker i stor grad i samme retning, og revisor mener at dette gir et
godt grunnlag til å gjøre vurderinger.
Vår samlede vurdering er at metodebruk og datagrunnlag i dette prosjektet gir et tilstrekkelig
grunnlag til å svare på problemstillingene.
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VEDLEGG 2 – UTLEDNING AV KRITERIER TIL
EIERSKAPSKONTROLL

Betingelsene for folkevalgt styring og kontroll endres når virksomheter eller tjenester skilles ut
og legges i selskaper. Lovfestede bestemmelser og normer for god selskapsstyring setter
grenser for hvor mye kommunene som eier disse selskapene kan og bør involvere seg i
selskapenes virksomhet. Aktivt eierskap innebærer at de folkevalgte bruker de mulighetene
styringssystemene gir til å utøve eierstyring.
Revisjonskriterier for eierskapskontroll er utledet fra IKS-loven og KS sine anbefalinger om
eierstyring, selskapsledelse og kontroll. KS sine anbefalinger er ikke obligatoriske, men er
uttrykk for god praksis for kommunal eierstyring og er relevante kriterier å vurdere kommunens
praksis mot.
Eiernes styringsdokumenter
Lov om interkommunale selskap stiller i § 4 krav til at det skal være en selskapsavtale og angir
at selskapsavtalen minst skal inneholde følgende:
1. selskapets foretaksnavn
2. angivelse av deltakerne
3. selskapets formål
4. den kommune der selskapet har sitt hovedkontor
5. antall styremedlemmer
6. deltakernes innskuddsplikt og plikt til å foreta andre ytelser overfor selskapet
7. den enkelte deltakers eierandel i selskapet og den enkelte deltakers ansvarsandel i
selskapet dersom denne avviker fra eierandelen
8. antall medlemmer av representantskapet og hvor mange medlemmer den enkelte
deltaker oppnevner
9. annet som etter lov skal fastsettes i selskapsavtalen
For IR sin del innebærer bestemmelsene i denne paragrafen at selve selskapsavtalen skal
besluttes av kommunestyrene og det samme gjelder endringer i de ni minimumskravene.
Andre endringer i selskapsavtalen kan besluttes med 2/3 flertall av representantskapet, hvis
selskapsavtalen ikke bestemmer at kommunestyrene skal beslutte.
KS sin anbefaling fire er at kommunene skal utarbeides årlige eierskapsmeldinger for alle sine
selskaper. Eierskapsmeldingen bør minimum ha disse hovedpunktene:
1. Oversikt over kommunens virksomhet som er lagt i selskaper og samarbeid.
2. Politisk styringsgrunnlag gjennom kommunens prinsipper for eierstyring
3. Juridisk styringsgrunnlag knyttet til de ulike selskaps- og samarbeidsformene.
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4. Formålsdiskusjon og selskapsstrategi knyttet til de ulike selskapene, herunder
styringsdokumentene.
5. Selskapenes samfunnsansvar knyttet til miljø, likestilling, åpenhet, etikk osv.
KS sin anbefaling fem er at kommunestyret skal utarbeide og revidere styringsdokumenter
jevnlig. Selskapsavtalen og eierskapsmeldingen er styringsdokumenter. Forurensningsloven
§ 30 gir kommunen muligheter til å gi forskrift som er nødvendig for å få til en hensiktsmessig
og hygienisk oppbevaring, innsamling og transport av husholdningsavfall. Flere paragrafer i
forurensningsloven gir hjemmel for IR sin renovasjonsforskrift.

Kriterier

Det skal foreligge en selskapsavtale som minst angir gitt informasjon
Kommunen skal utarbeide og bør jevnlig revidere styringsdokumentene og
avtalene som regulerer styringen av selskapet
•
Kommunen bør vedta en eiermelding som rulleres årlig
•
Eierskapsmeldingen bør ha et visst minimumsinnhold
• Oversikt over virksomhet lagt til selskaper
• Politisk styringsgrunnlag
• Juridisk styringsgrunnlag
• Formål og strategi
• Selskapenes samfunnsansvar
•
•

Eierrepresentasjon
IKS-loven § 6 sår fast at selskapet skal ha et representantskap hvor samtlige deltakere er
representert med minst én representant. Videre går det fram at vedkommende kommunestyre
oppnevner selv sine representanter og det skal oppnevnes minst like mange varamedlemmer
som faste medlemmer. Hvis ikke annet er fastsatt i selskapsavtalen, velger representantskapet
selv sin leder og nestleder. Representantskapets medlemmer velges for fire år om ikke annet
er fastsatt i selskapsavtalen.

Den enkelte deltaker kan foreta nyvalg

av sine

representantskapsmedlemmer i valgperioden. Nyvalg skjer for den gjenværende del av
valgperioden.
Av KS sin anbefaling 7 anbefales det, avhengig av selskapets formål, som en hovedregel at
kommunestyret oppnevner sentrale folkevalgte som selskapets eierrepresentanter i
eierorganet. Eierstyring skal utøves innenfor rammen av kommunestyrets vedtak.
Når kommunen er eier og deltager i et foretak må en fysisk person bli gitt en fullmakt til å opptre
på vegne av kommunen i eierorganene. Det viktigste enkeltelement når det gjelder fullmakt er
å avgi stemme på vegne av kommunen. I tråd med kommuneloven § 6 må fullmakten gis av
kommunestyret, som kommunens øverste organ.
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KS sin anbefaling nummer ett handler om obligatorisk opplæring og informasjon til folkevalgte.
Kommunene bør som en del av sitt folkevalgtprogram gjennomføre obligatoriske kurs eller
eierskapsseminarer. Den første opplæringen bør gjennomføres i løpet av de første seks
månedene av valgperioden. Det anbefales også at det nye kommunestyret tidlig i perioden får
en oversikt over status for selskapene.
Selskapsavtalen fastsetter i § 8 at ordfører bør være representant eller en av representantene
fra de respektive kommunene.
Kriterier:

Kommunestyret skal oppnevne minst én
representant med
vararepresentant til representantskapet for fire år
•
Det bør gjennomføres obligatorisk opplæring av, og gis informasjon til
folkevalgte
•
Ordfører bør oppnevnes som (en av) selskapets eierrepresentant i
eierorganet
•
Eierstyringen skal utøves innenfor rammen av kommunestyrets vedtak
•

Representantskapet
I henhold til § 7 i IKS-loven utøver deltakerne sin myndighet i selskapet gjennom
representantskapet som er selskapets øverste myndighet. Videre framgår det av § 7 at
representantskapet skal behandle selskapets budsjett, økonomiplan, regnskap og eventuelt
andre saker som etter loven eller selskapsavtalen skal behandles i representantskapet. Det
framgår av § 10 i IKS-loven at representantskapet velger styremedlemmer med unntak av
styremedlemmer som skal velges av ansatte. KS’ anbefaling 14 om oppnevnelse av
vararepresentanter sier at for varamedlemmer til styret bør ordningen med numeriske
varamedlemmer benyttes for å sikre kontinuitet og kompetanse i styret.
KS sin anbefaling nummer ti sier at ved valg av styrer til kommunalt eide selskaper bør det
vedtektsfestes bruk av valgkomité. I selskap med flere eierkommuner bør valgkomiteen
sammensettes slik at den reflekterer eierandelene. I tillegg anbefales det at det utarbeides
retningslinjer for valgkomiteens arbeid, at valgkomiteen har en dialog med styret før forslag
fremmes og at valgkomiteen begrunner sine forslag.
KS sin anbefaling nummer 16 om godtgjøring for styreverv sier blant annet at godtgjørelsen
bør reflektere styrets økonomiske og strafferettslige ansvar i tillegg til kompetanse, tidsbruk og
virksomhetens kompleksitet. I IKS er det representantskapet som fastsetter styrets
godtgjørelse.
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Kriterier:
• Representantskapet er selskapets øverste myndighet og skal behandle selskapets
budsjett, økonomiplan og regnskap og velge styremedlemmer, styreleder og styrets
nestleder
• Bruk av valgkomité bør vedtektsfestes
• Representantskapet skal fastsette styrets godtgjørelse

Kompetansekrav til styrende organer
IKS-lovens § 13 slår fast at forvaltning av selskapet hører under styret, som har ansvar for en
tilfredsstillende organisering av selskapets virksomhet. Styret skal påse at virksomheten drives
i samsvar med selskapets formål, selskapsavtalen, selskapets årsbudsjett og andre vedtak og
retningslinjer fastsatt av representantskapet, og skal sørge for at bokføringen og
formuesforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll. Styret skal føre tilsyn med daglig
leders ledelse av virksomheten
KA sin anbefaling nummer ni handler om sammensetningen av styret og peker på at det er
eiers ansvar å sørge for at styrets kompetanse samlet sett er tilpasset det enkelte selskaps
virksomhet. Anbefaling nummer elleve er at det tilstrebes kjønnsbalanse i styret og aksjelovens
§20-6 om representasjon av begge kjønn i styret gjelder tilsvarende for IKS.
KS sin anbefaling nummer tolv om rutiner for å sikre riktig kompetanse i selskapsstyrene sier
at eier har ansvar for å sikre at styret har den nødvendige kompetansen for å nå selskapets
mål. Eier bør også anbefale styret selv jevnlig å vurdere egen kompetanse ut fra eiernes formål
med selskapet. Det er derfor anbefalt flere rutiner for å sikre nødvendig kompetanse, slik som
styreinstruks, egenevaluering, ekstern styreopplæring, styreseminar om roller, ansvar og
oppgaver, plan for arbeidet og en redegjørelse for selskapets styring og ledelse i en årsrapport.
Fastsetter styreinstruks og instruks for daglig leder med særlig vekt på en klar intern ansvarsog oppgavefordeling
KS sin anbefaling nummer 15 om habilitetsvurderinger peker på at styrene bør etablere faste
rutiner for å håndtere mulige habilitetskonflikter og ordfører og rådmann bør ikke sitte i styrer i
selskap.
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Kriterier:
• Styrets samlede kompetanse skal være tilpasset selskapet
• Det bør være rutiner for å sikre riktig kompetanse i styret
• Det skal tilstrebes kjønnsmessig balanse i styret
• Det bør oppnevnes numeriske varamedlemmer til styret
• Styret bør ha faste rutiner for å håndtere habilitetskonflikter
• Ordfører og rådmann bør ikke sitte i styrer i selskaper

Eiermøter og dialog med selskapet
Eiermøter er ikke lovregulert og er bare en uformell arena hvor det ikke treffes vedtak. KS sin
anbefaling nummer seks er at det jevnlig gjennomføres eiermøter for å bidra til god eierstyring
og kommunikasjon med selskapet. Eiermøtet er et møte mellom representanter fra kommunen
som eier, styret og daglig leder.
KS anbefaler at det jevnlig gjennomføres eiermøter for å bidra til god eierstyring og
kommunikasjon med selskapet. Et eiermøte er et møte mellom representanter fra kommunen
som eier, styret og daglig leder for selskapet. KS sin anbefaling nummer åtte om
representantskapsmøtene sier at det kan innkalles til eiermøte i tillegg til de formelle
eiermøtene. Eiermøter kan være interkommunale formøter før representantskapsmøter eller
møter for å drøfte en sak uten at det blir gjort formelle vedtak. Det er opp til eierne selv å
vurdere behovet for, og hvordan slike eiermøter skal gjennomføres.

Kriterier
• Det bør gjennomføres eiermøter mellom eierne og selskapet for å informere eier
om måloppnåelse og for å ta opp aktuelle problemstillinger for selskapet
• Eierne bør sikre seg nødvendig rapportering fra selskapet
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VEDLEGG 3 – HØRINGSSVAR
Høringssvar fra eierrepresentant Iversen:
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Høringssvar fra selskapet:
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Revisjon Midt-Norge SA
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Vår ref.: 18/140-12
Oppgis ved alle henvendelser
Vår dato: 11.01.2019

Selskapskontroll i Innherred Renovasjon IKS - Selvkost og
selvkostberegninger
Vi viser til mottatt rapport etter gjennomført selskapskontroll i Innherred Renovasjon IKS,
samt til vårt møte den 09.01.19.
Vi har videre registrert fylkesmannens brev, datert 11.12.18, vedrørende renovasjonsgebyrer
og vedtakskompetanse som svar på en henvendelse fra John R. Sæther.
I dette brevet trekker fylkesmannen opp noen linjer for beregningene av
renovasjonsgebyrene. Fylkesmannen ber videre eierkommunene gjennomgå sine
beregninger i lys av disse linjene.
Da fylkesmannens brev forelå først i etterkant av at rapporten var blitt ferdigstilt, ber vi
revisor bekrefte hvorvidt renovasjonsgebyrene blir beregnet i samsvar med de linjene
fylkesmannen trekker opp i sitt brev. Vi ber også revisor bekrefte hvorvidt begrunnelsene for
valg av modell tilfredsstiller kravet om faglig begrunnelse.
Vi gjør oppmerksom på at dette brev er skrevet av sekretæren for kontrollutvalget i Levanger
kommune på vegne av alle sekretærene for de kontrollutvalgene som har bestilt denne
selskapskontrollen.
Til orientering tar vi sikte på en behandling av revisors rapport etter gjennomført
selskapskontroll, eventuelt en justert rapport, i de respektive kontrollutvalgenes
førstkommende møter.
Med hilsen
Konsek Trøndelag IKS
Paul Ivar Stenstuen
seniorrådgiver
Dette brevet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur.
Kopi til:
Kontrollutvalgene
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Viser til brev fra Konsek Trøndelag IKS datert 11.01.2019.
Revisjon Midt-Norge SA leverte rapport fra selskapskontroll i Innherred Renovasjon IKS (IR) til
sekretær for kontrollutvalgene i kommunene Inderøy, Verdal, Levanger, Frosta, Stjørdal, Meråker,
Tydal, Selbu og Malvik 05. og 09.11.2018. Revisor mottok kopi av brev fra Fylkesmannen
«Renovasjonsgebyr og vedtakskompetanse» datert 11.12.2018 den 17.12.2018. Dette betyr at
Fylkesmannens brev og tilhørende vurderinger ikke har vært en del av rapporten fra
selskapskontrollen i Innherred Renovasjon IKS.
Sekretær for kontrollutvalget i Levanger har sendt en forespørsel til Revisjon Midt-Norge på vegne av
alle sekretærene for kontrollutvalgene som har bestilt selskapskontrollen. Forespørselen går ut på
følgende:
1. Da fylkesmannens brev forelå først i etterkant av at rapporten var blitt ferdigstilt, ber vi
revisor bekrefte hvorvidt renovasjonsgebyrene blir beregnet i samsvar med de linjene
fylkesmannen trekker opp i sitt brev.
2. Vi ber også revisor bekrefte hvorvidt begrunnelsene for valg av modell tilfredsstiller kravet
om faglig begrunnelse.
Revisors vurderinger av selvkost i rapporten har vært knyttet opp mot relevant regelverk og veiledere,
samt flere brev fra Miljødirektoratet med spesiell vekt på det siste som er datert 23.03.2018. Revisor
kan ikke se at Fylkesmannens brev motstrider det som ble avklart i Miljødirektoratets brev 23.03.2018.
Et leserinnlegg fra KS Bedrift i Trønder-Avisa 15.01.2019 viser til at Miljødirektoratet forvalter
regelverket om selvkost på vegne av staten, og i dette tilfellet har Miljødirektoratet presisert at
renovasjonsgebyret i Innherred Renovasjon er håndtert i tråd med selvkostregelverket. Videre framgår
det av leserinnlegget at om det skulle være motstrid mellom Fylkesmannens og direktoratets
konklusjoner, er det uansett direktoratets vurderinger av gjeldende rett som bør legges til grunn.
Miljødirektoratets brev fra 23.03.2018 konkluderer med følgende:
Konklusjonen er at det er mulig å prise de samme tjenestene innad i et IKS likt for alle
eierkommunene, så fremt tjenestene har samme kostnadsnivå. Imidlertid må eventuelle
ekstrakostnader knyttet til enkelte kommuner spesifikk tilføres de aktuelle kommunene, og
dermed medføre et tillegg i kostnadsgrunnlaget og prisberegningen. Avfallsgebyret i de ulike
kommunene innad i et IKS vil derfor i utgangspunktet være ulikt.
Forvaltningsrevisjonsdelen i selskapskontrollen viser at Innherred Renovasjon IKS har en modell for
kostnadsfordeling i tråd med selvkostprinsippet. Kostnadsfordelingen er faglig begrunnet i eksempelvis
registrering av avfallsmengder, erfaringstall og modeller for kostnadsfordeling. Kostnadsfordelingen
ligger på et akseptabelt nivå sett i forhold til kostnaden med å fremskaffe data for mer detaljert
kostnadsfordeling. IR har i kostnadsfordelingen gjort vurderinger ift. merkostnader med en mer presis
fordeling, kontra kostnaden med å gjennomføre slike fordelinger. Revisors oppfatning er at Innherred
Renovasjons modell for kostnadsfordeling er mer detaljert enn den er i mange kommuners egne
selvkostmodeller.

Eksempler på ekstrakostnader som omtales i Miljødirektoratets brev av 23.03.2018, kan være
eksempelvis etterdrift av deponi eller som i Tydals tilfelle – negativt selvkostfond før inntreden i
selskapet. Slike ekstrakostnader kommer i tillegg til prisen på renovasjonstjenesten, og vil slå ut på
gebyret i den spesifikke kommunen.
Med vennlig hilsen

Sunniva Tusvik Sæter

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor

Direkte  47 63 77 14 eller  sunniva.saeter@revisjonmidtnorge.no
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Renovasjonsgebyr og vedtakskompetanse
Fylkesmannen i Trøndelag viser til henvendelse fra John R Sæter og tidligere
korrespondanse om saken knyttet prinsipper for beregning av renovasjonsgebyr.
Etter å ha gått igjennom saken har Fylkesmannen besluttet å ikke foreta en
lovlighetskontroll av eget tiltak etter kommuneloven § 59. Fylkesmannen vil imidlertid
gi en regelverksfortolkning. Berørte kommuner anmodes å gå gjennom
beregningsgrunnlaget for fastsetting av gebyr for å se at dette er i tråd med
regelverket.
Spørsmålene vi tar stilling til ble opprinnelig har blitt sendt til Fylkesmannen i NordTrøndelag den 27.mai 2017. Saken har vært hos Miljø og klimaavdelingen hos
Fylkesmannen og det har blitt søkt råd om avklaringer i denne saken hos
Miljødirektoratet. Den 27.februar 2018 mottok Fylkesmannen i Trøndelag et svar fra
Miljødirektoratet, og det er mottatt et presiserende brev fra Miljødirektoratet den
21.mars 2018 i tillegg til et avklarende brev fra Miljødirektoratet den 23.mars 2018.
Saken har så blitt oversendt til Kommunal- og justisavdelingen hos Fylkesmannen for
vurdering.
Fylkesmannen har vurdert spørsmål knyttet til håndtering av kommunal renovasjon
innenfor et interkommunalt selskap og hvilke prinsipper som skal legges til grunn ved
beregning av gebyrpliktige tjenester innenfor selvkostprinsippet. Fylkesmannen vil
derfor på prinsipielt grunnlag søke å avklare hvordan selvkostprinsippet skal tolkes
og praktiseres, men vil ikke gå inn på underliggende temaer som hytterenovasjon
eller selve beregningsgrunnlaget og regnskapsfaglige vurderinger.
Det er ikke uvanlig at kommunale oppgaver løses gjennom bruk av interkommunale
selskaper (IKS). Selvkostprinsippet er imidlertid gjeldene uavhengig av hvordan
tjenesten er organisert.

Postadresse:
Postboks 2600
7734 Steinkjer
fmtlpost@fylkesmannen.no

Besøksadresse:
Steinkjer: Strandveien 38
Trondheim: Prinsensgt 1
www.fylkesmannen.no/trondelag

Telefon:
74 16 80 00
Org.nr.:
974 764 350

Saksbehandler:
Jan-Åge Sneve Gundersen
Telefon:
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For områder som faller inn under selvkostprinsippet for gebyr til abonnenter av
kommunale tjenester, er det strenge føringer for hvordan dette skal praktiseres og
det skal etter legalitetsprinsippet hjemles i lov. For renovasjon er det
forurensningsloven som er det gjeldene hjemmelsgrunnlaget.
Forurensningsloven § 34 viser til kommunen som pliktsubjekt og forholder seg kun til
den enkelte kommune. Forarbeidet til loven i Ot.prp. nr 66 (1992-1993) i punkt
3.5.3.2 «Kravet om full kostnadsdekning» viser til at avfallsgebyret skal være betaling
fra abonnementer i en kommune for en kommunal tjeneste og at det bør i
utgangspunktet være slik at gebyret skal gjenspeile hva det koster for den enkelte
abonnent/gebyrpliktige.
I retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (H-3/14) er
det i kapitel 8 omhandlet mulig kryssubsidiering. Her presiseres at kostnader
gjennom et interkommunalt selskap (IKS) skal være mulige å splitte for hver enkelt
kommune som er deltager i samarbeidet og som betjenes. Det vises til formuleringen
«Er kostnadene ved renovasjon i én kommune høyere per abonnent enn i en annen
kommune, og det ikke eksisterer faglige grunner for kostnadsutjevning, skal ikke
abonnentene betale samme pris.»
Miljødirektoratet uttalte i brev av 27.2.2018 og i brev av 23.3.2018 nærmere
avklaringer om gebyrberegning i interkommunale selskaper(IKS). Miljødirektoratet så
på problemstillingen prinsipielt, i likhet med Fylkesmannen. Miljødirektoratet mener i
utgangspunktet kan man ikke fastsette et felles generelt gebyr for flere kommuner
sett under ett. Miljødirektoratet viser videre til forarbeidene som gjort over i Ot.prop.nr
66 (1992-1993) samt til at den enkelte kommune og ikke IKS-er er pliktsubjekt for
denne gebyrberegningen etter Forurensningsloven § 34. Miljødirektoratet presiserer
at det ikke er uvanlig at kommuner samarbeider om denne oppgaven og at de kan
motta grunnlaget for gebyrberegningen for sin kommune fra et interkommunalt
selskap. Det er likefullt den enkelte kommune som har ansvaret for å vedta sitt
avfallsgebyr etter loven. Miljødirektoratet oppsummerer med at avfallsgebyret i ulike
kommuner innen et samarbeid i utgangspunktet vil være ulike.
Fylkesmannen legger derfor til grunn at den enkelte kommune må vedta sitt
gebyrgrunnlag etter forurensningsloven. Beregningsgrunnlaget kan komme fra et
interkommunalt selskap, men det må være mulig å se hva som er de reelle kostnader
for den enkelte kommune innen dette tjenesteområdet.
Kostnadene må altså vises i gebyrgrunnlaget for den enkelte kommune. Disse
kostnadene må være helt like for at det skal være grunnlag for å ta samme gebyr i to
eller flere kommuner, uavhengig av om de er i et interkommunalt selskap eller ikke.
Ekstrakostnader knyttet til en kommune må spesifikt tilføres den eller de aktuelle
kommunene og dermed legges til på kostnadsgrunnlaget.
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Det er derfor et naturlig utgangspunkt at avfallsgebyret i de deltagende kommunene i
et interkommunalt selskap ofte vil være ulike, avhengig av topografi, infrastruktur,
tidligere investeringer osv. Innbyggerne i en kommune som har en god oppdatert
infrastruktur innen et tjenesteområde skal eksempelvis ikke gjennom et kunstig høyt
felles gebyr være med å subsidiere moderniseringen av infrastrukturen i
nabokommunen som ligger etter i investeringer i samme sektor. For at man skal
kunne gå til det grep og kostnadsutjevne slik at prisen for de ulike kommunene med
ulike priser fra sine gebyrgrunnlag skal bli lik eller tilnærmet lik, må det være faglige
grunner for at slike grep skal tas.
Faglige grunner vil bero på regnskapsmessige skjønnsvurderinger i gebyrgrunnlaget.
Det vil eksempelvis kunne forsvares å fordele kostnader for et felles
forbrenningsanlegg eller sorteringsanlegg plassert i en kommune, og hvor de andre
kommunene leverer avfall til dette anlegget. Dette ville om det ikke forelå et
samarbeid gjerne være en kjøpt tjeneste av den kommunen som ikke har eget avfall
eller sorteringsanlegg, og ville derfor tilkommet gebyrgrunnlaget også utenfor et IKSsamarbeid.
Konklusjonen er derfor at det naturlige utgangspunktet vil være at det vil være en ulik
pris for gebyrtjenestene i de ulike kommunene, ut fra den enkelte kommunes
forutsetninger i befolkningssammensetning, spredt eller tett bebyggelse eller andre
organisatoriske eller geografiske forhold. Det må være faglige grunner til for at det
skal være anledning til en kostnadsutjevning. Dersom beregningsgrunnlaget er ulikt i
den enkelte kommune så er det ikke grunnlag for å ilegge det samme gebyret i de
samarbeidende kommunene.
Fylkesmannen beslutter å ikke foreta en lovlighetskontroll på dette området, men ber
samarbeidende kommuner gå gjennom gebyrene sine med bakgrunn i dette juridiske
utgangspunkt.

Med hilsen

Trond Flydal(e.f.)

seksjonsleder
Kommunal- og justisavdelingen

Jan-Åge Sneve Gundersen
rådgiver
Kommunal- og justisavdelingen

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift
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Likelydende brev sendt til:
John R. Sæther
Levanger kommune Postboks 130
Kopi til:
Revisjon Midt-Norge
Innherred Renovasjon
Kontrollutvalgssekretariatet Midt-Norge

7601

LEVANGER

Postboks 2565
Russervegen 10
Seilmakergata 2

7735
7652
7725

STEINKJER
VERDAL
STEINKJER

Bestilling av undersøkelse - kommunale anskaffelser av bil.
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
18.01.2019

Saknr
07/19

Saksbehandler Torbjørn Brandt
Arkivkode
FE - 047, TI - &02
Arkivsaknr
18/495 - 12
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget bestiller en undersøkelse av kommunal anskaffelse av bil i perioden 20142018.
Kontrollutvalget ber revisor legge punktene i sak 7/19 til grunn for utarbeidelsen av
prosjektplanen og at sekretariatet oversender relevante dokumenter som kontrollutvalget har
mottatt i sakens anledning, til revisor.
Kontrollutvalget ber revisor legge frem en prosjektplan til kontrollutvalgets møte 18.mars
2019.
Kontrollutvalget ber sekretariatet om å oversende vedtaket i saken til kontrollutvalget i
Levanger kommune.
Vedlegg
Særutskrift fra møtebok - sak 51_18 Henvendelse -klage på kommunal anskaffelse av bil.
Særutskrift av møtebok - sak 54_18 Orientering fra rådmannen kommunal anskaffelse av bil
Saksutredning
Kontrollutvalget mottok en henvendelse om kommunale anskaffelser av bil og behandlet
denne henvendelse i sak 51/18. Kontrollutvalget ba rådmannen om en redegjørelse i denne
forbindelse og rådmannens orientering ble behandlet i sak 54/18.
Kontrollutvalget vedtok i sak 54/18 – 3 at sekretariatet i samråd med sekretariatet for
Levanger kommune skulle legge frem en sak om bestilling av en undersøkelse i forbindelse
med kommunal anskaffelse av biler.
Kontrollutvalgets bestilling
Kontrollutvalget ber revisor vektlegge vurderinger og dokumentasjon i undersøkelsen med
relevante henvisninger til lov, forskrift, rammeavtale o.l.
Kontrollutvalget ber om at revisor vurderer og dokumenter følgende punkter:
·
·
·

·

·

Om rammeavtalen er utarbeidet i tråd med lov og forskrift om offentlige
anskaffelser.
Hvilke biler faktisk kommunen har anskaffet i perioden våren (mars) 2014 desember 2018.
Om de faktiske anskaffelser i perioden våren 2014 – desember 2018 er i henhold til
rammeavtalen. I tilfelle revisor finner avvik fra rammeavtalen ber kontrollutvalget
revisor konkretisere hvert enkelt tilfelle. I tilfelle revisor finner avvik fra lov om
offentlige anskaffer, ber kontrollutvalget revisor konkretisere disse tilfellene med
relevante henvisninger til lov, forskrift, rammeavtale o.l.
Om kommunens forståelse og praktisering av opsjonsmuligheten i rammeavtale er i
tråd med gjeldende rett. I tilfelle revisor finner avvik fra gjeldende rett ber
kontrollutvalget revisor konkretisere hvert enkelt tilfelle med relevante henvisninger
til lov, forskrift, rammeavtale o.l.
Om leasing med varighet utover rammeavtalens varighet er i tråd med gjeldende
rett.

·

·

Om de faktiske anskaffelsene er dokumentert i tråd med arkivloven, herunder
anskaffelsesprotokoller, attestering- og anvisningsmyndighet mv. I tilfelle revisor
finner avvik ber kontrollutvalget revisor om å konkretisere hvert enkelt avvik, med
relevante henvisninger til lov, forskrift, rammeavtale o.l.
Om kommunen har hatt de nødvendige ressurser og kompetanse med tanke på
anskaffelser, arkivering, journalføring, utarbeidelse av rammeplaner, veiledning,
utlysning av mini konkurranse mv. når det gjelder kommunal anskaffelse av bil i
perioden 2014 - 2018.

Vedlegget, Konkurransegrunnlag - anbudsinnbydelse rammeavtale operasjonell leasing
omtales i saksfremlegget som 'rammeavtalen'.
Rammeavtalens varighet var fra våren 2014 til våren 2017, med mulighet til forlengelse med
ett år. Opsjonsmuligheten ble benyttet, rammeavtalen opphørte da våren 2018.
Med 'anskaffelser' menes kjøp og leasing mv.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalget oppfordres til å vurdere nøye om bestillingen er i tråd med de innspill og
føringer utvalget ga i kontrollutvalget møte 21.desember 2018 i sak 54/14
Sekretariatet mener punktene i bestillingen i all hovedsak dekker de forhold som utvalget
bemerket.

Klage på kommunale anskaffelser av bil.
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
13.11.2018

Saknr
51/18

Saksbehandler Torbjørn Brandt
Arkivkode
FE - 047, TI - &02
Arkivsaknr
18/495 - 4
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget ber rådmannen redegjøre for at anskaffelser av biler skjer i henhold til
gjeldene rammeavtale. Kontrollutvalget ber rådmannen legge frem en detaljert oversikt over
bilanskaffelser innenfor de aktuelle bilkategorier i tildelingsavtalene, stemmer overens med
faktiske bilanskaffelser.
Kontrollutvalget ber rådmannen redegjøre for rutiner kommunen har for å dokumentere
korrespondanse med potensielle tilbydere og eventuell veiledning disse får for å kunne delta
i fremtidige anbudskonkurranser.
Vedlegg
H2 - Klage pa° anskaffelse 2018 30082018.docx
H2 - Konkurransegrunnlag-Innherred Samkommun.docx
H2 - Tildelingsbrev Innherred Samkommune datert 8.Mai 2014.pdf
Behandling:
Kontrollutvalget ba sekretariatet redegjøre kort om saken.
Omforent tilleggsforslag med innstilling.
Kontrollutvalget ber rådmannen redegjøre for årsaken til at ny rammeavtale for
bilanskaffelser ikke er utlyst og videre for status i denne forbindelse.
Vedtak:
Kontrollutvalget ber rådmannen redegjøre for at anskaffelser av biler skjer i henhold til
gjeldene rammeavtale. Kontrollutvalget ber rådmannen legge frem en detaljert oversikt over
bilanskaffelser innenfor de aktuelle bilkategorier i tildelingsavtalen, stemmer overens med
faktiske bilanskaffelser.
Kontrollutvalget ber rådmannen redegjøre for rutiner kommunen har for å dokumentere
korrespondanse med potensielle tilbydere og eventuell veiledning disse får for å kunne delta
i fremtidige anbudskonkurranser.
Kontrollutvalget ber rådmannen redegjøre for årsaken til at ny rammeavtale for
bilanskaffelser ikke er utlyst og videre for status i denne forbindelse.
Saksutredning
Bakgrunnen for saken er henvendelse fra Auto Plan AS. Det vises til vedlegg.
Anskaffelser av bil til kommunen skjer ved utlysning av anbud og tildeling.
For Verdal og Levanger kommune gjaldt rammeavtale og tildeling for periode 2014-2017,
samt ett års forlengelse i henhold til vedlegg.
Det blir fra bilbransjen i hovedsak anført to forhold:
·
·

Kommunen har gått til anskaffelser av biler uten for gjeldende rammeavtale for
bilkategorier som er omfattet av avtalen.
Kommunen har anskaffet biler for bilkategorier som ikke er omfattet av

rammeavtalen, uten at det har vært lyst ut anbud(Doffin) eller avhold
minikonkurranse.
Kontrollutvalgssekretariats vurdering
Sekretariatet legger til grunn at anskaffelser av biler i kategoriene som er nevnt på side 2 i
konkurransegrunnlaget (se vedlegg) er den eneste rammeavtalen som gjelder for disse
kategoriene. I tilfelle det har vært andre aktive rammeavtaler for samme eller ulike kategorier,
eller lyst ut nye anbud i samme periode, ber utvalget om at disse blir lagt frem til utvalget.
Sekretariatets vurdering er at kommuneadministrasjonen bør redegjøre for de to forhold
nevnt i avsnittet over. Det bør legges frem dokumentasjon på eventuelle andre rammeavtaler
og tildelinger som har vært aktive i perioden. Det må også kunne dokumenteres at antall biler
som er kjøpt inn er i tråd med gjeldende rammeavtaler for samme periode. Utvalget bør
videre etterspørre en orientering om rutiner kommunen har for å dokumentere
korrespondanse med potensielle tilbydere og eventuell veiledning disse får for å kunne delta
i anbudskonkurranser.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalget bør be rådmannen om en orientering fra rådmannen for anskaffelser av bil
og at disse skjer i henhold til gjeldene rammeavtaler. Kontrollutvalget bør be rådmannen om
å legge frem en detaljert oversikt over at bilanskaffelser innenfor de aktuelle bilkategorier i
tildelingsavtalene og at disse stemmer overens med de bilanskaffelser som faktisk er
gjennomført.
Kontrollutvalget bør be rådmannen redegjøre for de rutinene kommunen har for å
dokumentere korrespondanse med potensielle tilbydere og eventuell veiledning disse får for
å kunne delta i anbudskonkurranser.

Orientering fra rådmannen - Kommunal anskaffelse av bil
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
21.12.2018

Saknr
54/18

Saksbehandler Torbjørn Brandt
Arkivkode
FE - 047, TI - &02
Arkivsaknr
18/495 - 9
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges frem uten innstilling.
Vedlegg
Rådmannens orientering om kommunal anskaffelse av bil
Verdal kommunes tilsvar til Auto plan AS.
H2 - Klage pa° anskaffelse 2018 30082018.docx
H2 - Konkurransegrunnlag-Innherred Samkommun.docx
H2 - Tildelingsbrev Innherred Samkommune datert 8.Mai 2014.pdf
Klage på kommunale anskaffelser av bil.
Behandling:
Rådmannen har orientert utvalget skriftlig.
Omforent forslag
1. Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.
2. Kontrollutvalget ber sekretariatet merke seg innspill og spørsmål fra utvalgets
medlemmer.
3. Kontrollutvalget ber sekretariatet i samråd med sekretariatet for Levanger
kommune, legge frem en sak om bestilling av en undersøkelse i forbindelse med
kommunal anskaffelse av biler i neste møte.
Vedtak:
1. Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.
2. Kontrollutvalget ber sekretariatet merke seg innspill og spørsmål fra utvalgets
medlemmer.
3. Kontrollutvalget ber sekretariatet i samråd med sekretariatet for Levanger
kommune, legge frem en sak om bestilling av en undersøkelse i forbindelse med
kommunal anskaffelse av biler i neste møte.

Saksutredning
I kontrollutvalgets møte 13.11.2018 i sak 51/18 behandlet kontrollutvalget en henvendelse fra
Auto Plan AS som klaget på kommunal anskaffelse av bil.
I forbindelse med den skriftlige orientering fra rådmannen, vil sekretariatet presisere følgende
forhold:
For det første er kontrollutvalget ikke et klageorgan. Kontrollutvalget behandler ikke
enkeltsaker, og kan ikke endre, oppheve eller kjenne et politisk vedtak ugyldig.
Sekretariatets vurdering er at saksbehandlingen og vedtaket viser at saken ikke har blitt
behandlet som en klage etter forvaltningsloven.
For det andre, kontrollutvalget kan se på overordnede forhold som; oppfølging av politisk
vedtak, at forvaltningspraksis er i henhold til forvaltningsloven og god forvaltningsskikk, at
lover og forskrift etterlevelse mv.
Sekretariatets vurdering er saken berører forhold som kontrollutvalget bør følge opp og at

vedtaket i 51/18 er innenfor kontrollutvalgets mandat.
For det tredje. Hvorvidt et eller flere dokumenter ikke var vedlagt saken medfører mangelfull
eller ufullstendig saksutredning, må avhenge av sakens art og de vedtak som fattes.
Utvalget behandlet ikke selve klagen eller fattet et vedtak som tok stilling til de påstander
som fremmes i klagen. I sak 51/18 ble det vedtatt at administrasjon skulle orientere utvalget
om henvendelsen i egen sak.
Sekretariatet kan vanskelig se at det skal eller bør oppstilles et krav om at alle opplysninger
og dokumenter som kan tenkes å være relevante, innhentes og legges frem i forbindelse
med en bestilling av en orientering fra rådmannen. Om så var tilfelle, ville det satt på spissen,
ikke vært behov for å be om en orientering.
Det avgjørende må være at kontrollutvalget får forelagt opplysningene og/eller at rådmannen
får anledning til å legge frem den eller de opplysninger som er relevante for saken.
Når det gjelder kommunes tilsvar til Auto Plan AS er dette oversendt fra rådmannen og ligger
nå som vedlegg til denne orienteringssaken.
Sekretariatet viser til rådmannens orientering i sin helhet, se vedlegg Rådmannens
orientering om kommunal anskaffelse av bil, samt vedlegg Verdal kommunes tilsvar til Auto
Plan AS.
For øvrige opplysninger om saken vises det vedlagte vedlegg.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalget bør vurdere om rådmannens orientering gir svar på kontrollutvalgets
bestilling og om saken kan avsluttes eller om det er nødvendig med videre oppfølging.

Referatsaker
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
18.01.2019

Saksbehandler Torbjørn Brandt
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
19/8 - 1
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Referatsakene tas til orientering.
Vedlegg
Over 200 brudd på arkivloven
Norges Høyesterett anmoder EFTA domstolen om rådgivende uttalelse
Saksutredning
Følgende referatsaker vil bli presentert i møtet:
1. Landsomfattende undersøkelse – Over 200 brudd på arkivloven.
2. Erstatningsansvar for feil i anbudsprosesser – HR ber EFTA om råd.

Saknr
08/19

Over 200 brudd på arkivloven: – Nedslående
Kommunal Rapport 08.01.2019

Flere av bruddene dreier seg om rettighetsdokumentasjon som berører enkeltpersoner.
Fagdirektør Kjetil Reithaug i Arkivverket mener det er all grunn til å være bekymret over
kommunenes håndtering av viktige arkiv og dokumenter.
I 2018 gjennomførte Arkivverket tilsyn i 45 kommuner og fylkeskommuner. Så langt er det
avdekket til sammen 221 brudd på arkivloven, men det er grunn til å tro at tallet kan bli
høyere da det mangler fullstendig rapport fra fire av kommunene (se kommuneoversikt
nederst i saken).
– Dette er nedslående tall, sier fagdirektør Kjetil Reithaug i seksjon for
dokumentasjonsforvaltning i Arkivverket.
Offentlige arkiv
Offentlige organer er pålagt å følge en rekke lover og forskrifter som stiller krav til
dokumentasjon, og som legger føringer for arkivarbeidet.
Riksarkivaren har ansvar for å føre tilsyn med arkivarbeidet i offentlige organer, både i stat
og kommune. Tilsyn fra Arkivverket er kontroll med offentlige organers etterlevelse av
arkivloven med forskrifter.
Det er Arkivloven som er rammeverket for Riksarkivarens myndighet, og som setter grenser
for Arkivverkets tilsynsvirksomhet.
I 2016 ble det vedtatt at arkivloven skulle revideres fordi den er laget før digitalisering og bruk
av data, noe som gjør at den har flere mangler. Et utvalg skal avgi sin utredning innen 1.
mars i år. Hva utvalget kommer fram til er for tidlig å si.
Han poengterer at tilsynene har hatt som hensikt å avdekke de mest alvorlige avvikene.
– Vi kunne nok ha avdekket enda flere avvik dersom vi hadde gravd oss dypere ned, sier
Reithaug.
Bekymringsfullt
Arkivverket skal, gjennom tilsyn, sørge for forsvarlig arkivhold og dokumentasjonsforvaltning i
offentlig sektor. Selv om fagdirektøren synes tallene er nedslående, er han ikke overrasket
over funnene.
De siste årene har Arkivverkets arkivtilsyn avdekket flere mangler og feil. I 2017 ble det
gjennomført 31 tilsyn og avdekket over 200 brudd på arkivloven.
– Dessverre ser vi at det er manglende bevissthet rundt arkivhold og
dokumentasjonsforvaltning. Mange av bruddene berører enkeltpersoner. Det burde flere enn
oss finne både bekymringsfullt og opprørende, sier Reithaug.
Han legger til at det er kommunenes øverste administrerende leder som sitter på det
overordnede ansvaret for å påse at arkivloven etterleves.
– Arkivene er viktige både for å kunne dokumentere dine og mine plikter og rettigheter, men
ikke minst er de viktige for kommunen selv, som skal dokumentere hva som er gjort for
innbyggerne og andre som påvirkes av kommunen. Dokumentene viser på hvilket grunnlag
politikere og saksbehandlere bygger sine vedtak. Skal vi vite hva som har foregått, må denne
informasjonen tas vare på, sier Reithaug.

Ifølge fagdirektøren kan det være snakk om kasserte barnevernsmapper eller dokumenter
knyttet til slike saker, men også andre viktige papirer og dokumenter som griper inn i
innbyggernes liv.
Kommunesammenslåing
Reithaug er særlig bekymret for de elektroniske arkivene. En undersøkelse gjort tidligere i
år, viser at over halvpartene av kommunene aldri har overført data fra kommunens
datasystemer til fremtidig langtidslagring, såkalte uttrekk.
– Når en kommune ikke tar uttrekk blir informasjonen liggende i datasystemene, og vil før
eller siden gå tapt. Å oppbevare avsluttet elektronisk arkivmateriale på en server i
kommunen er ikke en forsvarlig og forskriftsmessig løsning for langtidsbevaring, påpeker
Reithaug.
•
•
•

De vanligste avvikene som Arivverket avdekker ved tilsyn er:
Arkivplanen har mangler og er ikke oppdatert.
Det er ikke deponert arkivversjon av avsluttede perioder fra journal- og arkivsystemer.
Lokaler for oppbevaring av bortsettingsarkiver og eldre og avsluttede arkiver tilfredsstiller
ikke arkivforskriftens krav.
I januar neste år skal flere kommuner slå seg sammen. Mange skal i den forbindelse bytte
arkivsystem. Fagdirektøren oppfordrer kommunene allerede nå til å sikre at viktig
informasjon ikke går tapt.
Politianmeldelse
Per i dag får brudd på arkivloven få konsekvenser for kommunene.
– Vi kan selvsagt gi pålegg. I ekstreme tilfeller kan vi, i likhet med andre, gå til
politianmeldelse. Dette har vi imidlertid aldri gjort. Vi kan også frata kommunene
arkivmateriale, men dette har vi heller aldri gjort, sier Reithaug.
Han legger til at hensikten med arkivtilsyn ikke er å finne feil og deretter straffe kommunene,
men øke bevisstheten.
– Det ligger store verdier i kommunenes arkiver og dokumenter. Dette er informasjon som
mange andre aktører andre slåss om å få. En god arkiv- og dokumentforvaltning vil øke
effektiviseringen i kommunen. Det er derfor en straff i seg selv ikke å ha ting på stell, mener
Reithaug.
Resultater fra Arkivverkets tilsyn i 2018:
Kommune
Antall pålegg
Hitra
8
Meldal
7
Namsos
3
Snillfjord
2
Steinkjer
7
Arkivverket har planlagt tilsyn i 2019 i Malvik og Namsskogan kommuner.

NORGES HØYESTERETT
EFTA Court
1 rue du Fort Thüngen
L-1499 Luxemburg
Luxembourg

Sak nr. 18-077187SIV-HRET, sivil sak, anke over dom: Anmodning om
rådgivende tolkingsuttalelse
1. INNLEDNING
(1)

I medhold av Lov om domstolene § 51a, jf. artikkel 34 i Avtalen mellom EFTA-statene om
opprettelsen av et overvåkningsorgan og en domstol, anmoder Norges Høyesterett herved om
rådgivende uttalelse fra EFTA-domstolen til bruk i Høyesteretts sak nr. 18-77187SIV-HRET
mellom AtB AS (AtB) og Fosen-Linjen AS (Fosen-Linjen).

(2)

Saken som Høyesterett skal behandle, gjelder krav om erstatning fra en tilbyder (her FosenLinjen) mot en oppdragsgiver (her AtB) etter angivelige feil ved offentlig tilbudskonkurranse
om drift av fergesamband.

(3)

Rådsdirektiv 89/665/EØF av 21. desember 1989 (håndhevelsesdirektivet for klassisk sektor)
er innlemmet i EØS-avtalen. Saken reiser blant annet spørsmål om direktivets artikkel 2 nr. 1
bokstav c krever at ethvert brudd på regelverket for offentlige anskaffelser i seg selv skal være
tilstrekkelig til at det foreligger ansvarsgrunnlag for oppdragsgivers erstatningsansvar for
positiv kontraktsinteresse (det vil si et tap av rimelig forventet fortjeneste), eller om direktivet
åpner for at det i medlemsstatenes nasjonale rett kan kreves at feilen må ha vært vesentlig
(«sufficiently serious»).

(4)

Etter anmodning om rådgivende uttalelse fra Frostating lagmannsrett har EFTA-domstolen
ved dom 31. oktober 2017 (sak E-16/16) tidligere i saken uttalt seg om hvilke krav
håndhevelsesdirektivet stiller til nasjonal rett på dette punktet.

(5)

Norges Høyesterett ber nå om en klargjøring og utdypning, eventuelt en revurdering, av det
svar som ble gitt til spørsmål 1 og 2 i den tidligere rådgivende uttalelsen.
2. SAKENS PARTER OG ANDRE INVOLVERTE

(6)

De involverte parter i saken for Høyesterett er:
Postadresse:
Postboks 8016 Dep
0030 Oslo

Kontoradresse:
Høyesteretts plass 1
0180 Oslo

Telefon:
22 03 59 00

E-post:
post@hoyesterett.no

Hjemmeside:
http://www.hoyesterett.no

(7)

Ankende part og ankemotpart:

Fosen-Linjen AS

Prosessfullmektig:

advokat Anders Tholfsen Thue
Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
Postboks 2043 Vika
0125 Oslo

(8)

Ved Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 7. november 2018 ble det besluttet at Næringslivets
Hovedorganisasjon tillates å opptre som partshjelper til fordel for Fosen-Linjen AS.

(9)

Partshjelper:

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Prosessfullmektig:

advokat Morten Goller
Advokatfirmaet Wiersholm AS
Postboks 1400 Vika
0115 Oslo

Ankende part og ankemotpart:

AtB AS

Prosessfullmektig:

advokat Goud Helge Homme Fjellheim
Advokatfirmaet Haavind AS
Postboks 539 Sentrum
0101 Oslo

(10)

(11)

Ved Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 19. september 2018 ble begjæring fra staten v/Justisog beredskapsdepartementet om deltakelse i saken etter tvisteloven § 30-13 tatt til følge.
Bestemmelsen gir under visse forutsetninger staten rett til deltakelse for Høyesterett i saker
om internasjonale forpliktelser. Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet deltar så langt det
er nødvendig for å ivareta det offentliges interesser ved den mulige regelkonflikten.

(12)

Deltakelse, tvisteloven § 30-13:

Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet

Prosessfullmektig:

Regjeringsadvokaten
v/advokat Helge Røstum
Postboks 8012 Dep.
0030 Oslo

Rettslig medhjelper:

advokat Pål Wennerås, s.a.

3. DE RETTSLIGE UTGANGSPUNKTENE
(13)

Den aktuelle anskaffelsen var omfattet av direktiv 2004/18/EF, slik at håndhevelsesdirektivet
i henhold til sistnevntes artikkel 1 nr. 1 kommer til anvendelse. Håndhevelsesdirektivet
artikkel 2 nr. 1 bokstav c lyder:
2

«1. Medlemsstatene skal sikre at tiltakene som treffes med hensyn til klagebehandlingen nevnt i
artikkel 1, inneholder bestemmelser som gir myndighet til å
[…]
c) gi skadeserstatning til personer som har lidd skade som følge av en overtredelse.»

(14)

I dom 31. oktober 2017 uttalte EFTA-domstolen seg om hvilke krav bestemmelsen stiller til
ansvarsgrunnlag for oppdragsgivers erstatningsansvar. Uttalelsen etterlater uklarheter som
foranlediger at Høyesterett velger å forelegge saken for EFTA-domstolen på nytt.

(15)

Da tilbudskonkurransen ble gjennomført var de norske reglene for slike konkurranser fastsatt
med utgangspunkt i lov 16. juli 1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven
1999). Det fulgte av anskaffelsesloven 1999 § 11 at saksøkeren ved brudd på
anskaffelsesloven eller forskrifter gitt i medhold av loven, har krav på erstatning for det tap
han har lidt som følge av bruddet. Bestemmelsen er videreført uten realitetsendringer i lov
17. juni 2016 nr. 73 om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven 2016) § 10.

(16)

I Norges Høyesteretts dom inntatt i Rt-2001-1062 (Nucleus) ble det lagt til grunn at EØSretten ikke legger nærmere føringer på de nasjonale vilkårene for ansvarsgrunnlag ved krav
om erstatning for den positive kontraktsinteresse. Slik erstatning gjelder som nevnt tap av
rimelig forventet fortjeneste. Høyesterett oppstilte et krav om at det må foreligge en vesentlig
feil, og at det må være klar sannsynlighetsovervekt for at saksøker skulle ha blitt tildelt
kontrakten dersom anskaffelsesregelverket hadde blitt fulgt. Også i 2008 forutsatte
Høyesterett at EØS-retten ikke stiller nærmere krav til erstatningsansvarets innhold på dette
punktet, og det ble lagt til grunn at vilkårene oppstilt i Nucleus-dommen tilfredsstilte EØSrettens krav til effektive sanksjoner (Rt-2008-1705).

(17)

Denne forståelsen av EØS-retten har også blitt lagt til grunn av lovgiver ved endringer i
anskaffelsesregelverket. Lovgiver har forutsatt at erstatningskrav for positiv
kontraktsinteresse er betinget av at vilkårene oppstilt i Nucleus-dommen er oppfylt.
4. SAKENS FAKTISKE BAKGRUNN

(18)

For å gi en oversikt over bakgrunnen for saken, gjengis følgende fra EFTA-domstolens dom
31. oktober 2017:
«Bakgrunn
16 Ifølge anmodningen om rådgivende uttalelse er Fosen-Linjen er et lite, lokalt foretak etablert i
1999. Selskapet har drevet et par mindre fergesamband i om lag 15 år. I tillegg til Fosen-Linjen er
det et antall større fergeoperatører, som Norled AS (‘Norled’), og en del mindre fergeoperatører,
som er aktive i Norge.
17 I Sør-Trøndelag administreres kollektivtransporttilbudet gjennom et eget selskap, AtB, som
har til oppgave å planlegge (dvs. overordnet koordinering og planlegging av ruter), markedsføre
kollektivtrafikken (herunder billettsalg) og kjøpe inn transporttjenester. Sør-Trøndelag
fylkeskommune har det overordnede ansvar for kollektivtransporten i fylket.

3

18 AtB opererer ikke selv rutene, men kjøper i stedet inn transporttjenestene fra private
operatørselskaper, og er oppdragsgiver for disse. AtB mottar betydelige tilskudd fra
fylkeskommunen for å kunne finansiere driften av rutenettet.
Konkurransen
19 I juni 2012 besluttet Fylkestinget i Sør-Trøndelag å gi AtB i oppdrag å utarbeide grunnlaget
for og gjennomføre en konkurranse om anskaffelse av fergetjenester.
20 Anbudskonkurransen ble kunngjort 5. juni 2013. Konkurransen var delt i to pakker, begge
med en avtaleperiode på ti år og med ensidig opsjon for AtB til å forlenge kontrakten med inntil
to år. Anskaffelsen ble gjennomført som konkurranse med forhandlinger etter reglene i FOA del
II. Tilbudsfristen var 14. oktober 2013.
21 Tvisten i den foreliggende sak knytter seg til Pakke 1, som gjelder forbindelsen mellom
Brekstad og Valset. Det var etterspurt to ferger i Pakke 1.
22 Tilbud ble inngitt av Fosen-Linjen, Norled og Boreal Transport Nord AS. Etter en omfattende
runde med spørsmål, svar og forhandlinger, innga Norled og Fosen-Linjen reviderte tilbud i
november 2013.
23 AtB evaluerte tilbudene. Tildelingskriteriene var ‘Pris’ (50 %), ‘Miljø’ (25 %) og ‘Kvalitet’
(25 %). Hvert av tildelingskriteriene ble gitt poeng på en skala fra 1 til 10, og poengsummen ble
deretter vektet i samsvar med den vekt tildelingskriteriet var gitt i konkurransegrunnlaget.
Denne prosedyre var i samsvar med konkurransereglene som var beskrevet i
konkurransegrunnlaget.
24 Under kriteriet ‘Kvalitet’ måtte tilbyderne blant annet gi en beskrivelse av de tilbudte fartøy.
25 Det som ble evaluert under tildelingskriteriet ‘Miljø’, var det drivoljeforbruk som var angitt i
tilbudene for de to ferger i forbindelsen Brekstad–Valset. Det ble ikke stilt noe krav om at
tilbyderne skulle vise hvordan verdien av drivoljeforbruket var beregnet, eller at tilbyderne
skulle oppgi hvilke forutsetninger beregningene bygget på.
26 Ytterligere spørsmål om dokumentasjonskrav for miljøkriteriet ble drøftet på en
tilbudskonferanse i juni 2013. AtB valgte da å innta en ny sanksjon som skulle gjelde i
kontraktsperioden. Dette vilkår innebar at avvik ved gjennomføringen av kontrakten på over
10 % fra drivoljeforbruket oppgitt i tilbudet, ville medføre et gebyr på 1 krone per liter. Til tross
for at det nok en gang ble stilt spørsmål om tildelingskriteriet ‘Miljø’, ble ingen
dokumentasjonskrav inntatt.
27 Ved brev 17. desember 2013 orienterte AtB interessentene om at Norled ville bli tildelt
kontrakten. Norled var gitt 9,39 poeng, Fosen-Linjen 9,06 poeng, mens den tredje interessent fikk
5,73 poeng. Fosen-Linjen ble vurdert som best på pris, Fosen-Linjen og Norled sine tilbud ble
vurdert som likeverdige med hensyn til tildelingskriteriet “Kvalitet”, og Norled ble vurdert som
best på miljø.
28 Etter klage fra Fosen-Linjen ble poengtildelingen vurdert på nytt, og ved brev 15. januar 2014
ble partene informert om at Norled var gitt 9,16 poeng, Fosen-Linjen 9,06 poeng og den tredje
tilbyder 5,52 poeng.
29 Den 3. januar 2014 brakte Fosen-Linjen saken inn for Sør-Trøndelag tingrett og krevde at
domstolen ved en midlertidig forføyning stanset kontraktsinngåelsen mellom AtB og Norled.
Tingretten forbød kontraktsinngåelse. Etter anke fra AtB kom Frostating lagmannsrett ved
kjennelse 17. mars 2014 til samme resultat som tingretten.»

(19)

Grunnlaget for forføyningen var at AtB, ifølge lagmannsretten, under forhandlingene burde ha
sørget for en avklaring av hvilket fartøy som skulle benyttes som A-ferge i Norleds tilbud.
Dette hadde særlig betydning for vurdering av miljøkriteriet. Den store forskjellen mellom
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tilbudene fra Norled og Fosen-Linjen med hensyn til drivstofforbruk ga videre AtB særlig
foranledning til å utøve kontroll. Mangelen på slik kontroll innebar at det ifølge
forføyningsavgjørelsen ble gjennomført en uforsvarlig evaluering.
(20)

Ved brev 30. april 2014 meddelte AtB at konkurransen ble avlyst. I avlysningsbrevet påpekte
AtB at de to feilene som lagmannsretten mente at AtB hadde begått, ikke lot seg rette på
annen måte enn ved å avlyse konkurransen.
5. SAKSGANGEN I NASJONALE DOMSTOLER OG EFTA-DOMSTOLEN

(21)

Fosen-Linjen tok i februar 2014 ut stevning mot AtB. I saken er det krevd erstatning for den
nettofortjeneste Fosen-Linjen påstår at det ville ha oppnådd dersom selskapet hadde
gjennomført kontrakten om drift av fergesambandet for årene 2016 – 2026. Prinsipalt krever
altså selskapet erstattet den positive kontraktsinteresse. Subsidiært krever Fosen-Linjen
erstatning for den negative kontraktsinteresse, i hovedsak erstatning for de utgifter selskapet
har pådratt seg ved å delta i konkurransen.

(22)

Ved Sør-Trøndelag tingretts dom 2. oktober 2015 ble AtB frifunnet, og Fosen-Linjen anket
dommen i sin helhet. Under saksforberedelsen til ankebehandlingen besluttet Frostating
lagmannsrett å stille spørsmål til EFTA-domstolen om forståelsen av håndhevelsesdirektivet.
Ved brev 24. oktober 2016 stilte lagmannsretten EFTA-domstolen blant annet følgende
spørsmål:
«1. Er artikkel 1, pkt.1, og artikkel 2, pkt. 1 litra c) i direktiv 89/665/EØF, eller andre
bestemmelser i dette direktiv, til hinder for nasjonale regler om skadeserstatning, der
skadeserstatning, som følge av at oppdragsgiver har tilsidesatt de EØS-rettslige bestemmelser om
offentlige kontrakter, er betinget av
a. at det foreligger culpa og hvor det kreves at oppdragsgivers atferd må utgjøre et markert avvik
fra forsvarlig handlemåte?
b. at det foreligger en vesentlig feil hvor culpa hos oppdragsgiver inngår som et moment i en
større helhetsvurdering?
c. at oppdragsgiver har begått en vesentlig, grov og åpenbar feil?
2. Skal artikkel 1, pkt. 1, og artikkel 2, pkt. 1 litra c) i direktiv 89/665/EØF, eller andre
bestemmelser i dette direktiv, fortolkes slik at brudd på en anskaffelsesrettslig EØS-regel som
ikke overlater skjønnsfrihet til oppdragsgiver, i seg selv utgjør et tilstrekkelig kvalifisert brudd
som kan utløse rett til erstatning på nærmere vilkår?»

(23)

Ved EFTA-domstolens dom 31. oktober 2017 i sak E-16/16 ga domstolen følgende felles svar
til lagmannsrettens spørsmål 1 og 2:
«1. Tilkjenning av erstatning etter direktiv 89/665/EØF artikkel 2 nr. 1 bokstav c er ikke betinget
av at det ved et brudd på en anskaffelsesrettslig regel foreligger skyld og en atferd som avviker
markert fra forsvarlig handlemåte, at det foreligger en vesentlig feil, eller at det er begått en
vesentlig, grov og åpenbar feil. Et enkelt brudd på regelverket for offentlige anskaffelser er i seg
selv nok til å utløse oppdragsgivers erstatningsansvar etter direktiv 89/665/EØF artikkel 2 nr. 1
bokstav c overfor en person som har blitt skadelidende, for den skade vedkommende har blitt
påført, forutsatt at de andre vilkår for å tilkjenne erstatning er oppfylt, særlig at det foreligger en
årsakssammenheng.»
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(24)

Ankeforhandling for lagmannsretten ble deretter holdt tidlig i 2018. Ved Frostating
lagmannsretts dom 2. mars 2018 fikk Fosen-Linjen ikke medhold i sitt krav om erstatning for
positiv kontraktsinteresse, men selskapet ble tilkjent 1,5 millioner kroner i erstatning for den
negative kontraktsinteressen.

(25)

Lagmannsretten oppfattet EFTA-domstolens uttalelse slik at ethvert brudd på regelverket for
offentlige anskaffelser i seg selv er nok til at det foreligger ansvarsgrunnlag for positiv
kontraktsinteresse. Den kom likevel til at erstatning for positiv kontraktsinteresse forutsetter
at det må foreligge en vesentlig feil, slik Høyesterett som nevnt la til grunn i Rt-2001-1062
(Nucleus). Lagmannsretten ga følgende oppsummerende begrunnelse for ikke å følge EFTAdomstolens uttalelse:
«Lagmannsretten konkluderer med at spørsmålet om enkeltstatenes rett til å regulere
oppdragsgivers ansvar ved krav til alvorlig feil ikke er entydig avgjort av EU-domstolen, at det er
forskjellig oppfatning av spørsmålet i land innenfor EØS-området, og at EFTA-domstolens
rådgivende uttalelse på dette punkt ikke fremstår som klart riktig. Lagmannsretten konkluderer
også med at Høyesteretts vurdering av spørsmålet i Rt-2001-1062 (Nucleus) er i godt samsvar
med Frankovich and Others og Brasserie du Pêcheur and Factortame, som EU-domstolen viser til i
Combinatie.»

(26)

Lagmannsretten kom til at det forelå feil ved utlysningen av konkurransen, men at AtB
rettmessig avlyste den på grunnlag av samme feil. Blant annet i lys av at avlysningen var
rettmessig, la lagmannsretten til grunn at det ikke forelå årsakssammenheng for kravet om
erstatning for positiv kontraktsinteresse.

(27)

Partene anket hver for seg lagmannsrettens dom. Fosen-Linjen AS innga også avledet anke.
Ved Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 19. juni 2018 ble saken fremmet til behandling i
Høyesterett i avdeling. For Høyesterett vil det være et sentralt spørsmål hvilke betingelser
som må være oppfylt for at det foreligger ansvarsgrunnlag for erstatning for positiv
kontraktsinteresse.
6. EFTA-DOMSTOLENS UTTALELSE I SAKEN

(28)

I EFTA-domstolens svar på lagmannsrettens spørsmål 1 og 2 uttaler domstolen seg om
direktivets krav til ansvarsnorm. I begrunnelsen og slutningen skilles det ikke mellom negativ
og positiv kontraktsinteresse. Dette ble heller ikke gjort i spørsmålsstillingen fra
lagmannsretten. Ut fra sammenhengen i uttalelsen forstås svaret slik at det også gjelder ved
krav om erstatning for positiv kontraktsinteresse.

(29)

EFTA-domstolens begrunnelse for svaret på spørsmål 1 og 2 fremgår i avsnitt 61 til 82. I det
følgende gjennomgås kun hovedtrekkene i de nevnte avsnittene.

(30)

Domstolen fastslår i avsnitt 69 at verken artikkel 1 nr. 1, artikkel 2 nr. 1 bokstav c eller noen
annen bestemmelse i håndhevelsesdirektivet sier noe om vilkårene for erstatningsansvar. I
avsnitt 70 vises det til at det i lys av manglende EØS-rettslige bestemmelser, i prinsippet er
opp til den enkelte medlemsstats rettsorden å fastsette kriteriene for erstatningsplikten,
såfremt prinsippene om ekvivalens og effektivitet er ivaretatt, jf. EU-domstolens dom i
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Combinatie Spijker avsnitt 90 med videre henvisninger.1
(31)

Etter å ha gått gjennom ordlyden og betydningen av overordnede hensyn, vises det i avsnitt 77
til at nasjonal lovgivning som gjør retten til erstatning for overtredelse av
anskaffelsesregelverket betinget av skyld, er i strid med håndhevelsesdirektivet artikkel 2 nr.
1 bokstav c, jf. blant annet EU-domstolens dom i Strabag.2 Ut fra at direktivet stenger for en
skyldregel slutter domstolen at det vil være i strid med direktivet om ansvar gjøres betinget av
feil av en viss alvorlighetsgrad. Standpunktet underbygges i de etterfølgende avsnittene særlig
med hensynet til rettsenhet i EØS-statene (harmonisering) og behovet for effektive
rettsmidler.

(32)

De samme hensynene er imidlertid tillagt begrenset vekt ved spørsmålet om hvilke krav
håndhevelsesdirektivet stiller til årsakssammenheng. Jeg viser her blant annet til avsnittene
89, 93, 94, 101, 108 og 110 i den rådgivende uttalelsen.
7. NÆRMERE OM DEN NYE FORELEGGELSEN

(33)

I EFTA-domstolens dom fremgår følgende i avsnitt 42:
«ODA artikkel 34 etablerer et samarbeid mellom EFTA-domstolen og de nasjonale domstoler.
Dette samarbeid er ment å bidra til ensartet tolkning av EØS-retten ved at domstolene i EFTAstatene får bistand i saker der de må anvende bestemmelser i EØS-retten (se sak E-1/16 Synnøve
Finden, Sml. 2016 s. 931, avsnitt 27 og rettspraksis som det vises til der).»

(34)

Det vises også til at EFTA-domstolen har foreslått å endre domstolens rettergangsordning
(Rules of Procedure) artikkel 97 nr. 2, til å lyde slik fra og med 1. januar 2019:
«It shall be for the national courts or tribunals to assess whether they consider that sufficient
guidance is given by an advisory opinion, or whether it appears to them that a further reference
to the Court is required.»

(35)

Det er uklart om EFTA-domstolens uttalelse skal forstås slik at domstolen uttaler seg om
kravene til ansvarsgrunnlag ved erstatning for positiv kontraktsinteresse. Domstolens svar
synes å gjelde uansett hvilket erstatningskrav som fremmes. Som gjennomgangen nedenfor
viser, tilsier flere kilder at direktivet ikke harmoniserer ansvarsnormen. Foreleggelsen er dels
begrunnet i behovet for klargjøring av hvordan EFTA-domstolens uttalelse skal forstås på
dette punktet.

(36)

For å komme til konklusjonen EFTA-domstolen har på spørsmål 1 og 2, har som nevnt
hensynet til rettsenhet (harmonisering) og behovet for effektive rettsmidler vært bærende. Ser
man på andre relevante rettskilder, synes ikke disse hensynene å ha vært tillagt like stor eller
avgjørende vekt:

(37)

I Strabag ble det uttalt at håndhevelsesdirektivet artikkel 2 nr. 1 ikke harmoniserer normen for
ansvarsgrunnlag, se avsnitt 33. Det samme ble senere drøftet og lagt til grunn av EUDom 9. desember 2010, Combinatie Spijker Infrabouw-De Jonge Konstruktie mfl. (C-568/08,
EU:C:2010:751).
2
Dom 30. september 2010, Strabag mfl. (C-314/09, EU:C:2010:567).
1
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domstolen i Combinatie Spijker. Basert på dette premisset ble det i Combinatie Spijker
konkludert med at bestemmelsen gir konkret uttrykk for den alminnelige læren om statens
erstatningsansvar for brudd på EU-/EØS-retten, se avsnitt 86-92. EU-domstolen fastslo
dermed at håndhevelsesdirektivet åpner for at ansvaret for den positive kontraktsinteresse kan
gjøres betinget av at det foreligger en vesentlig («sufficiently serious») feil. Dette inntrykket
forsterkes av kommisjonens forarbeider til direktiv 92/13/EØF (håndhevelsesdirektivet for
forsyningssektoren).3 Forarbeidene tyder på at kommisjonen, ved utarbeidelsen av forslag til
håndhevelsesdirektivet, ikke mente å regulere innholdet i ansvarsgrunnlaget for erstatning for
positiv kontraktsinteresse, verken i håndhevelsesdirektivet eller direktiv 92/13/EØF. EUdomstolen uttalte senest i Hochtief avsnitt 35 at håndhevelsesdirektivet fastsetter en
minimumsharmonisering.4
(38)

Videre er det mye som tilsier at effektivitetsprinsippet ikke kan begrunne et strengere
erstatningsansvar enn det som gjelder for EU-institusjonenes ansvar ved deres anskaffelser.5
Reglene er noe annerledes enn de norske, men ansvar er betinget av at det foreligger et
tilstrekkelig kvalifisert brudd, se henvisningen i EUIPO6 avsnitt 91 til Nikolaou7avsnitt 52, se
også avsnitt 53.

(39)

Dette perspektivet er ikke særlig berørt av EFTA-domstolen. Dermed er det heller ikke klart
hvordan EFTA-domstolen har avveid disse kildene mot hensynet til rettsenhet og behov for
effektive rettsmidler, når domstolen – slik uttalelsen oppfattes – kommer til at
håndhevelsesdirektivet må forstås slik at det harmoniserer normen for ansvarsgrunnlag ved
erstatningskrav for positiv kontraktsinteresse. Ved spørsmålene om årsakssammenheng har de
samme hensynene hatt begrenset gjennomslagskraft, som nevnt ovenfor.

(40)

Ut fra ønsket om dialog mellom EFTA-domstolen og de nasjonale domstoler bes det derfor
om en klargjøring og utdypning, eventuelt en revurdering, av hvilke krav
håndhevelsesdirektivet artikkel 2 nr. 1 bokstav c stiller til ansvarsgrunnlaget ved erstatning for
positiv kontraktsinteresse. At lagmannsretten allerede har fraveket EFTA-domstolens tidligere
uttalelse i saken, forsterker behovet for slik dialog og ytterligere avklaring.

(41)

Det nevnes at høyesterettene i Storbritannia og Sverige i nyere tid har lagt til grunn den
forståelsen av håndhevelsesdirektivet som EU-domstolen fastslo i Combinatie Spijker avsnitt
86-92, se Supreme Court of the United Kingdoms dom 11. april 2017 i saken Nuclear
Decommissioning Authority v EnergySolutions EU Ltd (2017) UKSC 34 avsnitt 21-27 og
Högsta domstolen i Sveriges dom 18. mai 2016 i sak 3852-14 (NJA 2016 s. 358), se avsnitt
13. Ingen av de to domstolene forela spørsmålet for EU-domstolen.
8. PARTENES ANFØRSLER OM SPØRSMÅLET SOM FORELEGGES

Proposal for a Council Directive coordinating the laws, regulations and administrative provisions
relating to the application of Community rules on the procurement procedures of entities operating in
the water, energy, transport and telecommunications sectors (presented by the Commission to the
Council on 25 July 1990), se særlig avsnitt 16, 21 og 31.
4
Dom 7. august 2018, Hochtief AG (C-300/17, EU:C:2018:635).
5
Dom 5. mars 1996, Brasserie du Pêcheur SA (C-46/93 og C-48/93) avsnitt 42.
6
Dom 3. mai 2018, EUIPO (C-376/16, EU:C:2018:299).
7
Dom 10. juli 2014, Nikolaou (C-220/13, EU:C:2014:2057).
3
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8.1 AtB AS
(42)

Nedenfor gjengis de bemerkninger som AtB AS har inngitt:

(43)

«AtB mener at håndhevelsesdirektivet artikkel 2 nr. 1 bokstav c ikke regulerer hvilket innhold
vilkårene for å tilkjenne erstatning må ha i nasjonal rett. Håndhevelsesdirektivet er en
minimumsharmonisering av håndhevelsesmekanismene i medlemsstatene og denne
minimumsharmoniseringen omfatter ikke erstatningsvilkårene.

(44)

AtB mener at dette følger klart av ordlyden i artikkel 2 nr. 1 bokstav c og ordlyden i den
tilnærmet identiske bestemmelsen i håndhevelsesdirektivet for forsyningssektoren.

(45)

EU-kommisjonen uttalte også uttrykkelig i forarbeidene til håndhevelsesdirektivene at
vilkårene for å tilkjenne erstatning for positiv kontraktsinteresse fortsatt skulle være overlatt
til nasjonal rett. Dette synes også å være lagt til grunn av alle stater i EU og EFTA fra
vedtakelsen av direktivene og frem til i dag. EU-kommisjonen fastholdt også dette
standpunktet ved utarbeidelsen av forslag til revisjonen av håndhevelsesdirektivene i 2007.

(46)

AtB mener derfor at EU-domstolen helt korrekt har lagt til grunn at artikkel 2 nr. 1 bokstav c
bare er et konkret uttrykk for prinsippet om statenes ansvar ved brudd på EU/EØS-lovgivning
slik det har kommet til uttrykk i Francovich og Brasserie du Pêcheur and Factortame, jf. C568/08 Combinatie Spijker avsnitt 86 til 90. Det vil innebære et markant brudd på
homogenitetsprinsippet å avvike fra Combinatie Spijker.

(47)

Å respektere Combinatie Spijker ved tolkningen av artikkel 2 nr. 1 bokstav c er også
nødvendig for at erstatningsansvaret for medlemsstatene ikke skal bli vesentlig strengere enn
det erstatningsansvaret som gjelder for EUs institusjoner når disse foretar anskaffelser.»
8.2 Fosen-Linjen AS

(48)

Nedenfor gjengis de bemerkninger som Fosen-Linjen AS har inngitt, og som NHO har
tiltrådt:

(49)

«Fosen-Linjen anfører at EFTA-domstolen allerede, og i samme sak, har svart på det
spørsmålet som Høyesterett stiller. Tvisten reiser derfor ikke et EØS-rettslig
tolkningsspørsmål som ikke løses av praksis fra EFTA-domstolen.

(50)

Tilkjenning av erstatning etter håndhevelsesdirektivet artikkel 2 nr. 1 bokstav c er ikke
betinget av at det ved et brudd på en anskaffelsesrettslig regel foreligger skyld og en atferd
som avviker markert fra forsvarlig handlemåte, at det foreligger en vesentlig feil, eller at det
er begått en vesentlig, grov og åpenbar feil. Et enkelt brudd på regelverket for offentlige
anskaffelser er i seg selv nok til å utløse oppdragsgivers erstatningsansvar etter direktiv
håndhevelsesdirektivet artikkel 2 nr. 1 bokstav c, jf. artikkel 1 nr. 1 overfor en person som har
blitt skadelidende, for den skade vedkommende har blitt påført, forutsatt at de andre vilkår for
å tilkjenne erstatning er oppfylt, særlig at det foreligger en årsakssammenheng.

(51)

Håndhevelsesdirektivet harmoniserer rettsmidler. Det generelle prinsipp om statlig
erstatningsansvar bør gjelde bare der slik harmonisering ikke er gjennomført. Det generelle
prinsipp om statlig erstatningsansvar gjelder ikke på anskaffelsesrettens område, jf. EFTA9

domstolen i E-16/16 Fosen-Linjen. Ettersom krav om erstatning ofte er det eneste rettsmiddel
som er tilgjengelig, bør det ikke gjøres vanskeligere eller mindre fordelaktig å oppnå
erstatning enn andre typer rettsmidler fastsatt i håndhevelsesdirektivet, jf. EU-domstolen i
Strabag. Særlig må dette gjelde i dette tilfellet, hvor Fosen-Linjen hadde gått til retten og fått
medhold i at AtBs urettmessige tildeling av kontrakt til Norled skulle stoppes, men der AtB
senere foretok en urettmessig avlysning som gjorde at Fosen-Linjen likevel ikke fikk
kontrakten. Håndhevelsesdirektivet er klart på det punkt at enhver overtredelse av
lovgivningen om offentlige anskaffelser bør følges opp og bør ikke gå upåtalt hen fordi
overtredelsen ikke er ‘tilstrekkelig kvalifisert’.»
8.3 Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet
(52)

Nedenfor gjengis de bemerkninger som staten v/Justis- og beredskapsdepartementet har
inngitt:

(53)

«Direktiv 89/665 artikkel 2(1)(c) harmoniserer verken vilkårene for erstatningsansvar eller
ansvarets størrelse, jf. Combinatie Spijker avsnitt 86 og 90 med henvisning til Strabag avsnitt
33. Derfor fastslo Combinatie Spijker at ‘[t]hat provision gives concrete expression to the
principle of State liability …’, jf. avsnitt 87 og 92. Dette betyr at erstatningsansvar krever at
bruddet på anskaffelsesreglene er ‘sufficiently serious’, jf. avsnitt 87 og 92. Ordlyden i
Combinatie Spijker er ‘clear’ og gir ‘very clear authority of the Court of Justice’, som britisk
Høyesterett har påpekt, jf. Nuclear Decommissioning avsnitt 23 og 25.

(54)

Strabag er av underordnet interesse siden Combinatie Spijker er lex posterior. Det er for øvrig
ingen konflikt mellom å avvise culpa som en betingelse for erstatningsansvar, jf. Strabag, og
et krav om ‘sufficiently serious breach’ jf. Brasserie du Pecheur avsnitt 78-80 og britisk
Høyesterett i Nuclear Decommissioning avsnitt 24.

(55)

Homogenitetsprinsippet forutsetter at artikkel 2(1)(c) tolkes likt i EU og EØS, jf. sak E-2/06
ESA mot Norge avsnitt 59 og E-9/07 og 10/07 L’Oreal avsnitt 27. Det skyldes at
‘[h]omogenous interpretation… is essential for the effective functioning of the internal market
within the EEA’, jf. L’Oreal avsnitt 27. Hensynet til ‘the consequences for the internal market
within the EEA… calls for an interpretation in line with new case law of the ECJ regardless of
whether the EFTA Court has previously ruled on the question’, jf. L’Oreal avsnitt 29. Dersom
artikkel 2(1)(c) tolkes annerledes i EØS enn i EU, kf. Combinatie Spijker avsnitt 86-92, vil
det ikke bare resultere i manglende homogenitet på anskaffelsesrettens område. Det vil også
rokke ved selve homogenitetsprinsippet, som EØS-avtalen hviler på.

(56)

Fosen-Linjen avsnitt 69-70 fastslår at artikkel 2(1)(c) ikke harmoniserer vilkårene for
erstatningsansvar og viser til Combinatie Spijker. Foreleggelsen gir EFTA-domstolen
anledning til å klargjøre den logiske konsekvensen av sitt standpunkt i tråd med Combinatie
Spijker avsnitt 87 og 92: at EØS-retten bare krever ansvar ved ‘sufficiently serious breach’.»
9. SPØRSMÅL

(57)

Krever håndhevelsesdirektivet artikkel 2 nr. 1 bokstav c at ethvert brudd på regelverket for
offentlige anskaffelser i seg selv er nok til at det foreligger ansvarsgrunnlag for positiv
kontraktsinteresse?
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Bergljot Webster
dommer
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Eventuelt
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
18.01.2019

Saknr
09/19

Saksbehandler Torbjørn Brandt
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
19/8 - 2
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges fram uten innstilling.
Saksutredning
Ønsker et utvalgsmedlem å få utredet en sak til ett fremtidig kontrollutvalgsmøte, kan forslag
om å sette opp saken fremmes under 'eventuelt'.
Utvalgets medlemmer oppfordres å fremme ønsket til lederen i starten av møtet.
Leder kan selv, uavhengig av dette, sette opp saker på kontrollutvalgets sakliste.

Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 18.1.2019
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
18.01.2019

Saknr
10/19

Saksbehandler Torbjørn Brandt
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
19/8 - 3
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra kontrollutvalgets møte den 18.1.2019.
Saksutredning
Protokollen fra kontrollutvalgets møte må godkjennes.
Utvalget oppfordres til å lese gjennom protokollen. Utvalget oppfordres til å påpeke feil og
mangler i protokollen til sekretariatet, som straks retter opp disse.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Utvalget oppfordres til å godkjenne møteprotokoll.

