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Rapport fra tilsyn med tjenesten til eldre med behov for heldøgns helseog omsorgstjeneste ved Meråker helsetun, avd. sykehjemmet.
Fylkesmannen gjennomførte tilsyn med Meråker kommune og besøkte i den
forbindelse Meråker helsetun, avd. sykehjemmet v/langtidsavdelingen, den 2. og 3.
oktober 2018. Vi undersøkte om Meråker kommune gjennom systematisk styring og
ledelse sikrer forsvarlige helse- og omsorgstjenester til eldre med vedtak om
heldøgns tjenester. Fylkesmannen hadde følgende fokusområder for tilsynet:




Om beboerne får dekket sine grunnleggende behov.
Om beboerne får tilstrekkelig medisinsk oppfølging, herunder tannhelse.
Om det legges til rette for brukermedvirkning.

Tilsynet ble gjennomført som del av årets planlagte tilsyn initiert av Fylkesmannen.
Følgende lovbrudd ble avdekket under tilsynet:
1. Meråker kommune har ikke etablert tilstrekkelig styring og kontroll for å sikre
forsvarlige helse- og omsorgstjenester til eldre med vedtak om heldøgns
tjenester ved Meråker helsetun avd. sykehjemmet.
Hjemmel: Helse- og omsorgstjenesteloven § 4-1 jf. forskrift om ledelse og
kvalitetsforbedring §§ 6-9 (av 28.10.2016 nr. 1250), forskrift om kvalitet i pleieog omsorgstjenestene § 3 («Kvalitetsforskriften» av 27.06.2003 nr. 792),
forskrift om verdig eldreomsorg § 3 («Verdighetsgarantien» av 12.11.2010 nr.
1426), forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator
§ 5 (av 16.12.2011, nr. 1256).
2. Meråker kommune har ikke sikret at infeksjonskontrollprogrammet ved
Meråker helsetun er tilstrekkelig implementert og kjent blant de ansatte.
Hjemmel: Forskrift om smittevern i helse- og omsorgstjenesten (av
17.06.2005 nr. 610) § 2-1, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 andre ledd

Postadresse:
Postboks 2600
7734 Steinkjer
fmtlpost@fylkesmannen.no

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

Telefon:
74 16 80 00
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974 764 350

Saksbehandler:
Trude Søreng
Telefon:
73 19 91 91
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3. Meråker kommune har ikke sikret at Meråker helsetun, avd. sykehjemmet, har
tydelig definert ansvar og rolleavklaring for medisinskfaglig rådgiver på
systemnivå.
Hjemmel: Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-5 andre ledd.
Foreløpig rapport ble oversendt Meråker kommune v/Hilde Jønsson 15.november
2018. Meråker kommune har gitt tilbakemelding i e-post av 3.desember 2018.
Rapporten er delvis korrigert i henhold til tilbakemeldingen.
Vedlagt følger endelig rapport. Rapporten beskriver de samlede observasjoner og
funn fra tilsynet.
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1. Tilsynets tema og omfang
Dette tilsynet ble gjennomført som en systemrevisjon. Vi undersøkte om Meråker
kommune gjennom systematisk styring og ledelse sikrer forsvarlige helse- og
omsorgstjenester til eldre med vedtak om heldøgns tjenester. Fylkesmannen hadde
følgende fokusområder for tilsynet:
 Om beboerne får dekket sine grunnleggende behov.
 Om beboerne får tilstrekkelig medisinsk oppfølging, herunder tannhelse.
 Om det legges til rette for brukermedvirkning.
En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og
andre undersøkelser. Formålet er å undersøke om virksomheten gjennom sitt
styringssystem sikrer at lovens krav blir fulgt. Det betyr at ikke enhver lovstridig
hendelse som eventuelt avdekkes under tilsynet vil medføre et lovbrudd på
virksomhetsnivå. Det sentrale er om virksomheten har rutiner for å planlegge,
gjennomføre, evaluere og korrigere sin praksis, slik at virksomheten unngår
hendelser som er i strid med lovens krav. Revisjonen omfattet i dette tilfellet
undersøkelse om:




Hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge
overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter.
Tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres.
Tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes.

Fylkesmannen presiserer at denne rapporten beskriver de faktiske forhold som er
avdekket under revisjonen, og den gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av
virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

2. Aktuelt lovgrunnlag for tilsynet
Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med helse- og omsorgstjenesten etter
lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten § 2. Tilsynsmyndigheten har
etter helse- og omsorgstjenesteloven § 5-9 og helsepersonelloven § 30 hjemmel for
å bli forelagt de opplysninger tilsynet finner nødvendig, selv om opplysningene er
underlagt taushetsplikt.
Et tilsyn er en kontroll av om virksomheten er i samsvar med lov- og forskriftsbestemmelser. Vi gir derfor her en oversikt over kravene som ble lagt til grunn i
tilsynet.

2.1 Forsvarlighetskravet
Kommunene skal sørge for nødvendige helse- og omsorgstjenester. Dette følger av
helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1. Etter pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a
er den enkelte gitt rett til nødvendig helsehjelp fra kommunehelsetjenesten.
Sammenholdt med helse- og omsorgstjenesteloven § 4-1 innebærer retten til
nødvendige helse- og omsorgstjenester også krav til tjenester av forsvarlig omfang
og innhold. Eldre mennesker med vedtak om heldøgns tjenester utgjør ingen
homogen gruppe, og bistand fra kommunehelsetjenesten skal vurderes ut fra
konkrete behov og kommunens ressurser. Kommunene står fritt til å velge mellom
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ulike tjenester/tiltak og omfang av tjenester/tiltak, forutsatt at tilbudet av helse- og
omsorgstjenester er forsvarlig gitt den enkeltes behov.

2.2 Internkontrollsystem
Kommunens ansvar for å sørge for nødvendige helse- og omsorgstjenester
innebærer en plikt til å planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere virksomheten,
slik at tjenestens omfang og innhold er i samsvar med krav fastsatt i lov eller forskrift.
Dette følger av helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 tredje ledd. Internkontrollplikten
er nærmere utdypet i forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og
omsorgstjenesten. Det er den som har det overordnede ansvaret for virksomheten
som er rettslig forpliktet til å sørge for at det etableres og gjennomføres slik
systematisk styring av virksomhetens aktiviteter i tråd med nevnte forskrift, og at
medarbeiderne i virksomheten medvirker til dette. Dette følger av forskriftens § 3.
Alle institusjoner som omfattes av forskrift om kommunal helse- og
omsorgsinstitusjon (av 16.12.2011 nr. 1254) § 1 bokstav d og e, plikter å ha et
infeksjonskontrollprogram. Dette følger av forskrift om smittevern i helse- og
omsorgstjenesten (av 17.06.2005 nr. 610) § 2-1. Et infeksjonskontrollprogram er en
plan som omhandler alle nødvendige tiltak for å forebygge at infeksjoner oppstår i
helseinstitusjoner og for håndtering og oppfølging av utbrudd av infeksjoner. Alle
nødvendige smitteverntiltak ved institusjonen skal være skriftlig nedfelt i
infeksjonskontrollprogrammet. Programmet skal være en del av institusjonens
internkontrollsystem og er bygd opp av to hoveddeler: Infeksjonsforebygging og
infeksjonsovervåking. Infeksjonskontrollprogrammet skal angi hvem som har det
faglige og organisatoriske ansvaret for de tiltak programmet omfatter.

2.3 Grunnleggende behov
Kvalitetsforskriften skal bidra til å sikre at personer som mottar pleie- og
omsorgstjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven får dekket sine
grunnleggende behov. Kvalitetsforskriften inneholder både bestemmelser om krav til
styring og bestemmelser som gir føringer for innhold i tjenestene. Blant annet
fremgår det i forskriften hva som menes med grunnleggende behov. Her inngår
følgende:












oppleve respekt, forutsigbarhet og trygghet i forhold til tjenestetilbudet
selvstendighet og styring av eget liv
fysiologiske behov som tilstrekkelig næring (mat og drikke), variert og
helsefremmende kosthold og rimelig valgfrihet i forhold til mat
sosiale behov som mulighet for samvær, sosial kontakt, fellesskap og aktivitet
følge en normal livs- og døgnrytme, og unngå uønsket og unødig
sengeopphold
mulighet for ro og skjermet privatliv
få ivaretatt personlig hygiene og naturlige funksjoner (toalett)
mulighet til selv å ivareta egenomsorg
en verdig livsavslutning i trygge og rolige omgivelser
nødvendig medisinsk undersøkelse og behandling, rehabilitering, pleie og
omsorg tilpasset den enkeltes tilstand
nødvendig tannbehandling og ivaretatt munnhygiene
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tilbud tilrettelagt for personer med demens og andre som selv har vanskelig
for å formulere sine behov
tilpasset hjelp ved måltider og nok tid og ro til å spise
tilpasset hjelp ved av- og påkledning
tilbud om eget rom ved langtidsopphold
tilbud om varierte og tilpassede aktiviteter.

2.4 Medisinsk behandling
I sykehjem inngår medisinsk undersøkelse og behandling som en del av
tjenestetilbudet, jf. forskrift for sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie
(«sykehjemsforskriften» av 14.11.1988 nr. 932) § 3-2 bokstav b. For å sikre beboere
nødvendig helsehjelp fra lege må det være rutiner for rapportering mellom
sykehjemslegen og øvrig sykehjemspersonell og tilgang til tilstrekkelige
legetjenester, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 annet ledd,
helsepersonelloven § 16, sykehjemsforskriften § 3-2 bokstav b og kvalitetsforskriften
§ 3.

2.5 Brukermedvirkning
Etter pasient- og brukerrettighetsloven § 3-1 første og annet ledd har pasient og
bruker rett til å medvirke både ved utforming og ved utøvelse av helse- og
omsorgstjenester. Dette innebærer at de skal gis mulighet til å bidra i planlegging,
utforming, utøving og evaluering av sine tjenester.
Informasjon er en nødvendig forutsetning for å kunne ha en reell medvirkningsmulighet og for å kunne ta stilling til om en ønsker å motta hjelp. Pasienter skal etter
pasient- og brukerrettighetsloven § 3-2 første ledd gis den informasjon som er
nødvendig for å få innsikt i sin helsetilstand og innholdet i helsehjelpen, samt om
mulige risikoer og bivirkninger. Brukere er etter samme bestemmelse sjuende ledd,
gitt rett til den informasjon som er nødvendig for å få innsikt i tjenestetilbudet og for å
kunne ivareta sine rettigheter.
Brukermedvirkning innebærer en egenaktivitet som forutsetter at pasient og bruker
har visse ferdigheter til å utøve selvbestemmelse. Kommunen må derfor legge til
rette for at eldre personer med behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester får
tilrettelagt informasjon og brukermedvirkning slik at den enkelte kan bidra ut fra sine
ferdigheter, både i saksbehandlingsprosesser og ved gjennomføring av helse- og
omsorgstjenester.
Videre følger det av helse- og omsorgstjenesteloven § 3-10 at kommunen skal sørge
for at representanter for pasienter og brukere blir hørt ved utformingen av
kommunens helse- og omsorgstjeneste. Bestemmelsen skal sikre brukermedvirkning
på systemnivå og samarbeid med frivillige organisasjoner. Kommunen har en plikt til
å sørge for at representanter for pasienter og brukere blir hørt ved utforming av det
samlede helse- og omsorgstilbudet. Herunder skal virksomhetene som yter helse- og
omsorgstjenester etablere systemer for innhenting av pasienter og brukeres
erfaringer og synspunkter.
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3. Beskrivelse av faktagrunnlaget
Her gjøres det rede for hvordan virksomhetens aktuelle tjenester fungerer, inkludert
virksomhetens tiltak for å sørge for at kravene til kvalitet og sikkerhet for
tjenestemottakerne blir overholdt.

3.1 Beskrivelse av virksomheten
Meråker kommune har ca. 2500 innbyggere, ca. 300 ansatte og 225 årsverk.
Kommunen er organisert etter en tre-nivåmodell med sektorinndeling. Sektor helse,
pleie- og omsorg (SHPO) ledes av sektorsjef og hver avdeling ledes av en
enhetsleder. Sektor helse, pleie og omsorg omfatter ifølge tilsendt organisasjonskart
sykehjemmet, hjemmebaserte tjenester, omsorg funksjonshemmede, helsesøster og
kommunelege 1. Sykehjemslege og fysioterapeut er direkte underlagt sektorsjef.
Meråker sykehjem omfatter tre avdelinger; langtids-, korttids- og skjermet avdeling
(alders-demensavdeling).
I desember 2017 ble det vedtatt at det skulle avvikles fire langtidsplasser ved
Meråker sykehjem. Dette skulle medføre en kostnadsreduksjon på totalt 2,8 millioner
fordelt på lønnsutgifter og diverse driftskostnader. Som en del av omstillingen ble
bemanningen ved sykehjemmet redusert med 4,7 årsverk.
Før omstilling var det totalt 40 plasser på sykehjemmet: 12 på langtidsavdelingen, 14
på korttidsavdelingen og 14 på skjermet avdeling. Etter omstilling finnes totalt 36
plasser: 12 på langtidsavdelingen, 10 på korttidsavdelingen (6 langtidsplasser og 4
korttidsplasser inkl. 2 utleide plasser) og 14 på skjermet avd. (13 langtidsplasser og 1
rehabiliteringsplass).
Langtidsavdelingen er delt i to grupper; gruppe 1 og gruppe 2, der gruppene har
hvert sitt kjøkken og hver sin stue.
Det beskrives at det før omstillingen var flere ledige langtidsplasser ved
sykehjemmet.
Det foreligger en årsturnus for sykehjemmet. Turnus settes opp etter prinsippet
«ønsketurnus», med grunnturnus i bunn.Det beskrives at det skal være minimum to
fagpersoner med medisindelegasjon på jobb på dag og kveld. Bemanning på natt
skal bestå av 3 ansatte, med minimum én sykepleier/vernepleier og én hjelpepleier.
Forelagt turnusplan beskriver plan om 1-7 sykepleiere på dagvakt, 1-5 på aftenvakt,
1-3 på nattevakt.
Det varierer om vikar leies inn ved fravær. Fravær av sykepleier kompenseres ofte
ikke ved innleie av sykepleier.
Det totale sykefraværet ved sykehjemmet var i 2017 på 13,2 %. På grunn av at
sykefraværet var økende, ble det inngått et samarbeid med NAV og
bedriftshelsetjenesten Coperio for å komme frem til effektive tiltak. «Prosjekt
nærvær» ble startet våren 2017 og fortsatte i 2018. Fokus har vært psykososialt
arbeidsmiljø. Våren 2018 ble det gjennomført risikovurdering av omstillingsprosjektet
(nedbemanning). Dette i samarbeid med bedriftshelsetjenesten Coperio.
Risikovurderingen var hovedsakelig knyttet til HMS-tema.
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Fysioterapeut er tilstede ved sykehjemmet 5-7 timer pr uke. Hovedsakelig benyttes
tiden til beboere med korttidsopphold. Tidligere 100 % driftstilskudd for fysioterapeut
er nå omgjort til kommunal stilling og bruken av kommunens fysioterapeutressurs
skal gjennomgås.
Det oppgis at det skal tilsettes ergoterapeut i 40 % stilling. Det er tilsatt to aktivitører
på Dagsenteret, i til sammen 100 % stilling.
KOSTRA-tall for 2017 viser plan om 0,51 legetimer per uke per pasient i sykehjem.
Gjennomsnittet for KOSTRA-gruppen var 0,47.
KOSTRA viser videre at Meråker kommune i 2017 brukte 32,6 % av det samlede
budsjettet til omsorgstjenester. Gjennomsnittet for KOSTRA-gruppen var 33,0 %.
Budsjettet for sykehjemmet for 2017 var 29,8 mill., og for 2018 er det 29,0 mill.
Meråker kommune har interkommunalt samarbeid om samfunnsmedisinsk enhet, ITavdeling, legevakt og forvaltningskontor samt om plasser for øyeblikkelig hjelp
døgnopphold i DMS. Kommunen har også interkommunalt samarbeid om
kommuneoverlege i Værnesregionen.
Tilsynslegen ved sykehjemmet er i rutine definert å være rådgiver for
smittevernarbeidet på sykehjemmet, men det opplyses at denne funksjonen senere
er overført til kommuneoverlege/samfunnsmedisinsk enhet i Værnesregionen.
Kommuneoverlegen er også forutsatt å være medisinskfaglig rådgiver på systemnivå
på andre områder ved sykehjemmet, men det oppgis at slik rådgivningsfunksjon
benyttes lite.

3.2 Systematisk styring og ansvarsplassering
Det oppgis at sektorsjef avholder enhetsledermøte én gang per uke i Sektor helse,
pleie og omsorg. Fagråd helse med sektor/etatsledernivået/kommuneoverlege i
Værnesregionen avholdes én gang i måneden.
Flere personalmøter har vært avlyst/utsatt. Det oppgis nå at det er en plan om fire
personalmøter per år. Det avholdes inntaksmøte hver uke med fysioterapeut og
sykehjemslege tilstede. I tillegg til at man her vurderer inntak av nye pasienter,
brukes inntaksmøtene også til å diskutere problemstillinger knyttet til eksisterende
pasienter. Sykehjemslege og fysioterapeut er ellers ikke tilstede i faste møter på
sykehjemmet. Avdelingsvise gruppemøter avholdes hver 6.uke og der tas
driftsspørsmål opp. Gruppeledermøter avholdes hver 3.uke. Der deltar gruppeledere
fra hver avdeling, renhold/assistenter, samt nattevakter. Det gjennomføres
fellesrapport hver 2.uke og morgenmøter på sykehjemmet hver dag (unntatt helg).
Før vaktskiftet gjennomføres stille rapport. Det har vært en plan om å avholde
sykepleiermøter, men dette gjøres kun sporadisk. Fagutviklingssykepleier deltar ikke
på faste møter i avdelingen.
Det er opprettet en 25 % stilling som fagutviklingssykepleier. Stillingen er direkte
underlagt sektorleder i helse, pleie og omsorg. Det finnes en stillingsbeskrivelse for
fagutviklingssykepleier med videreutdanning. Denne er uten dato, og må antas å
være utdatert da den også inneholder oppgaver innen HMS-området.
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Det er i tillegg fremlagt stillingsbeskrivelse for enhetsleder- sektor helse, pleie og
omsorg, sykepleier 1, offentlig godkjent sykepleier, offentlig godkjent sykepleier med
videreutdanning, offentlig godkjent hjelpepleier/omsorgsarbeider/helsefagarbeider,
offentlig godkjent hjelpepleier/omsorgsarbeider/helsefagarbeider med videreutdanning, assistent/pleiemedhjelper, offentlig godkjent fysioterapeut, kommunelege
II og HMS-medarbeider/koordinator. Mottatte stillingsbeskrivelser er enten uten dato
for godkjenning, eller av eldre dato (2012).
Det er ikke fremlagt stillingsbeskrivelse for sykehjemslege.
Kvalitetssida er Værnesregionens kvalitetssystem, og er et samarbeid mellom
kommunene Frosta, Meråker, Selbu, Stjørdal og Tydal. Kvalitetssida består av et
dokumentarkiv og et avvikssystem. Kvalitetssida ligger på intranettet Innsida.
Fagprosedyrer finnes også i VAR Healthcare. Prosedyrer/retningslinjer finnes i
dokumentarkivet på Kvalitetssida. De fleste prosedyrene er utarbeidet lokalt.
Det oppgis at rutiner og prosedyrer som ligger på Kvalitetssida er lite tilgjengelige og
de brukes i liten grad. Det oppgis at det pågår arbeid for å finne nytt kvalitetssystem
for Værnesregionen, da Kvalitetssida ikke oppleves å fungere tilfredsstillende.
Prosedyrene er gjennomgående uten fristdato for revisjon. Mange prosedyrer er
gamle (2011-), og noen er uten dato for godkjenning. Det oppgis imidlertid at
prosedyrene som ligger på Kvalitetssida må være godkjente før de kan publiseres.
Manglende visning av dato for godkjenning ble det oppgitt at skyldes en teknisk
utfordring.
Området «legemiddelhåndtering» er beskrevet i 22 ulike prosedyrer.
Det finnes låsbart medisinrom på avdelingen. Beboerne har multidose.
Enhetsleder har det administrative ansvaret for legemiddelhåndteringen. Dette
omfatter å påse at det føres narkotikaregnskap. Farmasøyt har tidligere vært faglig
rådgiver for legemiddelhåndtering. Det er oppgitt at sykehjemslegen skal ha overtatt
denne funksjonen, og har bidratt i vurdering av legemiddelprosedyrer. Det er ikke
oppgitt at sykehjemslegen for øvrig har hatt funksjon som medisinskfaglig rådgiver på
systemnivå ved sykehjemmet. Fysioterapeut har ikke blitt involvert i arbeidet med
prosedyrer.
Det oppgis at det er variabelt om det blir informert om nye/reviderte prosedyrer, men
det har forekommet at prosedyre har blitt sendt ut på e-post med krav om
lesebekreftelse.
Avvikssystemet er todelt. I intern prosedyre står det at avvik skal registreres på
Kvalitetssida, men at avviket også skal registreres i Profil (elektronisk pasientjournal)
når avviket er knyttet til en bestemt beboer. Tilsynet har mottatt samlelister med totalt
315 innmeldt avvik, fordelt som følger:




Meldte avvik, Kvalitetssida, 13.07.18-30.09.18.
• Sykehjemmet: 101 avvik, hvorav:
• 16 avvik gjelder fall
• 18 avvik gjelder legemiddelhåndtering
• 12 avvik gjelder bemanning
• 18 avvik gjelder HMS/teknisk/renhold
Meldte avvik, Profil, 01.10.17-03.10.18
• Sykehjemmet: 214 avvik, hvorav:
o 71 avvik gjelder fall
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o 38 avvik gjelder legemiddelhåndtering
Det oppgis at det autogenereres e-post til melder når avvik på Kvalitetssida er lukket,
slik at melder selv kan gå inn og lese avviksbehandlingen. Det oppgis samtidig at det
er tekniske utfordringer med avviksmodulen i kvalitetssystemet, noe som fører til at
melder ikke alltid får tilbakemelding. Avvik på legemiddelhåndtering har vært tatt opp
på interne møter og det har vært internundervisning knyttet til temaet. Avvik på andre
områder har ikke vært tatt opp med de ansatte.
Det fremkommer ikke at avvik oppsummeres og rapporteres på aggregert nivå i
styringslinjen.

3.3 Kompetanse
Det er utarbeidet en rekruttering og kompetanseplan for sektor helse, pleie og
omsorg for 2018-2021. Denne er datert 30.01.2018, men det oppgis at denne ikke er
vedtatt. I vedlegg 1 til planen ligger oversikt over ansatte med videreutdanning, men
det opplyses at denne oversikten ikke er fullstendig og korrekt. I vedlegg 3 ligger
oversikt over forskjellige fagteam i sektoren; hverdagsrehabilitering (prosjekt
avsluttet), velferdsteknologi, hukommelsesteam, lindrende team, forflytningsveiledere, smitteverngruppe. Det fremgår at smitteverngruppen for tiden ikke er aktiv.
De øvrige gruppene har møter hver 4. eller 6.uke.
Årsmelding 2017 for Meråker sykehjem oppgir at det i 2017 var utfordringer med å
beholde og rekruttere ansatte og skaffe nok fagkompetanse. Sykehjemmet har de
siste årene fått stadig sykere pasienter med tilstander og behandlingsregimer som
krever økt kompetanse og ferdigheter blant de ansatte.
Ved avanserte behandlingsprosedyrer gis opplæring fra spesialisthelsetjenesten. I
tillegg foregår det kollegabasert veiledning, enkelte ganger med oppmøte på fritid, og
det beskrives liten systematikk for å sikre at alle får nødvendig opplæring om
avansert behandling.
Det opplyses i intervju at det har vært liten søkning til utlyste stillinger. Det oppgis å
være sykepleierkompetanse tilgjengelig på alle vakter, men at man i noen tilfeller
løser dette ved bruk av bakvakt.
Det er lite bruk av innleie fra vikarbyrå. Det oppgis at man har opplevd noen
språkutfordringer knyttet til opprinnelig fremmedspråklige ansatte og vikarer.
To sykepleiere ved sykehjemmet har videreutdanning i psykiatri og flere av
hjelpepleierne har videreutdanning i relevante fag. Per i dag er en sykepleier under
videreutdanning i palliasjon. Ytterligere to ansatte er under videreutdanning i
psykiatri.
Kommunen benytter Demensomsorgens ABC. To av sykehjemmets ansatte er
medlemmer av kommunens demensteam. En ansatt er medlem i palliativt team i
Værnesregionen og to ansatte er medlemmer i teamet Velferdsteknologiens ABC i
regi av IT Værnesregionen.
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Det gjennomføres internundervisning og Fylkesmannen er forelagt oversikt over
planlagt internundervisning for våren 2018. Det er her satt opp 10 planlagte
undervisningsdatoer, der internundervisning ikke ble gjennomført ved to av disse
tilfellene. Det oppgis liten deltakelse i internundervisningen, dette grunnet liten
mulighet til å forlate avdelingen samt at de som har fri ikke deltar. Lege og
fysioterapeut deltar ikke i internundervisningen.
E-læringskurs i legemiddelhåndtering skal gjennomføres hvert 2. år. Sertifikat for
gjennomført kurs leveres enhetsleder. Det fremgår av oversikt over gjennomført
internundervisning at alle ansatte med medisindelegasjon har gjennomført
medisinkurs gjennom Apotek1, e-læringskurs.
12 ansatte har gjennomført hospitering på DMS i 2018. Det gjennomføres
obligatorisk HLR-undervisning hvert år.
Det oppgis at nytilsatte og vikarer skal ha minimum tre opplæringsvakter, sykepleiere
skal ha minimum fem opplæringsvakter. Det oppgis at dette gjennomføres i
varierende grad. Det er utarbeidet en sjekkliste for opplæring av nytilsatte.

3.4 Grunnleggende behov
Alle beboerne ved sykehjemmet har enerom, og alle rom har bad med toalett og
dusj. Ved innkomst utpekes det primærkontakt for ny beboer. Dette kan være
sykepleier eller hjelpepleier. Ved skjermet avdeling (AD-avdelingen) gjennomføres
innkomstsamtale med beboer og pårørende, der det blant annet kartlegges
beboerens livshistorie og interesser. Det er ingen systematikk vedrørende
innkomstsamtale og tilsvarende kartlegging i andre avdelinger ved sykehjemmet. Det
oppgis at årsaken til dette er at beboerne ofte er kjent fra før, enten fra hjemmebasert
omsorg eller fra korttidsopphold. Lege snakker med ny beboer først når denne settes
opp på visitt første gang. Det oppgis at sykehjemslege tar stilling til samtykkekompetanse når det er behov for dette.
Beboerne får anledning til å stå opp og legge seg når de ønsker. Det beskrives at det
i noen grad tilstrebes at beboerne skal være selvhjulpne i stell og matsituasjoner,
men at beboerne ofte har for svekket helse til å bidra selv..
Fysioterapeut er tilstede ved sykehjemmet 5-7 timer per uke. Hovedsakelig benyttes
tiden til beboere på korttidsopphold, og det oppgis at det ikke er vanlig at det
utarbeides treningsopplegg til beboerne på langtidsavdelingen. Fysioterapeut er ikke
involvert ved mottak av nye beboere, men involveres når det er behov for rekvirering
av hjelpemidler. Fysioterapeut og sykehjemslege er begge på inntaksmøte en gang i
uken.
Det legges i begrenset grad til rette for aktiviteter på langtidsavdelingen – i gruppe
eller individuelt. Det oppgis at det finnes aktivitetstilbud ved Dagsenteret, der det er
ansatt aktivitører, men at mange beboere ikke kan benytte seg av dette. Det
opplyses om at skjermet avdeling har et større aktivitetstilbud.
Ernæringsstatus kartlegges ved innkomst og to ganger per år ved bruk av Mini
nutritional assessment (MNA). Blodprøver og vekt tas samtidig. Det oppgis mulighet
for tilpasset kost, og at kjøkkenet har ernæringsfysiolog som kan benyttes for
veiledning i ernæringsspørsmål. Det legges til rette for at man kan avvike fra oppsatt
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måltidstidspunkt. Det oppgis at det gis assistanse ved måltid, og at det som regel er
tid til dette.
Tannpleier vurderer beboernes tannstatus én gang i året og det henvises til tannlege
ved behov. Det oppgis at det noen ganger er krevende å få gjennomført tannstell, og
det er forskjell mellom avdelingene hvorvidt tannstell gjøres oftest på morgen eller på
kveld. Det er lite spor av fokus på tann-/munnstell i journalen. Beboere med særlige
behov har tiltakskort fra tannpleier som oppslag på badet.
Det finnes ingen prosedyre/retningslinje i kvalitetssystemet for lindrende behandling i
terminal fase. Det fremvises perm som skal finnes på alle avdelinger, der er det
samlet diverse brosjyremateriell som er relevant for temaet. Det oppgis at
sykehjemslege lager «pakker» for lindrende behandling når dette er aktuelt.

3.5 Medisinsk behandling
Sykehjemslegen var ikke tilgjengelig for intervju under tilsynet. Opplysninger er
innhentet ved intervju med andre ansatte samt ved gjennomgang av mottatt
dokumentasjon.
Det er tilsatt sykehjemslege som har visittdager på mandag (hovedvisitt) og torsdag
(kortvisitt). I tillegg kan sykehjemslege kontaktes i kontortiden. Sykepleier er ikke
alltid med på visitt. Dette delegeres til hjelpepleier iblant. Det oppgis at det har vært
en del bruk av vikar for sykehjemslege. Utenom kontortid benyttes legevakt på
Stjørdal, dit beboerne må transporteres i ambulanse dersom det er behov for
undersøkelse.
Det gjennomføres halvårlig kartlegging av ernæringsstatus, men det er ikke oppgitt
praksis for at sykehjemslegen gjennomfører fullverdige årskontroller. Journaler viser
at det er rutine for årlig legemiddelgjennomgang ved sykehjemslege.
Det gjøres ikke systematisk kartlegging av fallrisiko. Det er heller ikke systematisk
kartlegging av årsak i etterkant av fall, eller vurdering av om treningstiltak kan gi
effekt. Etter fall iverksettes ikke tiltak utover bruk av hjelpemidler som hoftebukse,
alarmmatte og Comfort-stol.
Det finnes et infeksjonskontrollprogram utarbeidet i 2010. Det er enhetsleder som har
det overordnede ansvaret for at infeksjonskontrollprogram er utarbeidet og iverksatt
ved sykehjemmet, og at det vedlikeholdes. Sykehjemslegen er i infeksjonskontrollprogrammet definert som faglig rådgiver for smittevernarbeidet. Det oppgis i
dokumentet at det er oppnevnt en gruppe som har et spesielt ansvar med definerte
arbeidsoppgaver innen hygiene og smittevern. Det fremgår av kompetanseplan at
smitteverngruppa for tiden ikke er aktiv.
Sykehjemmet deltar i Folkehelseinstituttets prevalensundersøkelse.
Det har vært undervisning om temaet tvang og makt. Det oppgis at lege vurderer
samtykkekompetanse ved behov ogdet er per nå én beboer som har vedtak om bruk
av tvang etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A.

3.6 Journalføring/dokumentasjon
Kommunen benytter Profil som elektronisk journalsystem på sykehjemmet.
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Enhetsleder er journalansvarlig på systemnivå. Fagutviklingssykepleier har
systemoppgaver for Profil og oppretter brukerprofil for ansatte, legger inn skjema,
samt utfører arbeid med prosedyrer knyttet til bruk av Profil.
Kontroll av kvaliteten på journalinnhold gjøres av enhetsleder som leser
journalnotater hver dag og gir tilbakemelding til ansatte ved behov.
Journal føres løpende, ved endringer eller spesielle hendelser, ikke på hver vakt.
Ved «nedetid» i elektronisk journalsystem, skal journalnotat føres inn i ettertid.
Det er noe manglende systematikk for hvilke tiltaksfaner som benyttes og det varierer
hvilke tiltak som opprettes i de ulike journalene.
Journalgjennomgang viser at det ikke er praksis for sammenfatning ved innkomst og
lite bruk av oppsummerende/evaluerende notat for funksjon og tjenestebehov. Det
finnes oppsummering av tidligere sykehistorie i legejournalen, samt at lege
dokumenterer ved visitt. Fysioterapeut dokumenterer også i Profil.
Det finnes system for elektronisk kommunikasjon med spesialisthelsetjenesten
(e-meldinger). Det oppgis at sykepleier to ganger i løpet av vakten skal følge opp
e-meldinger. Epikrise fra legevakt og spesialisthelsetjenesten sendes elektronisk til
sykehjemmet.
Det oppgis at det finnes papirjournal med blant annet gamle epikriser, lister for gitt
medisin/eventuelt medisin, ambulansejournal og vedtaks-/ søknadsskjema.

3.7 Brukermedvirkning
Ved skjermet avdeling (AD-avdelingen) gjennomføres innkomstsamtale med beboer
og pårørende, der det blant annet kartlegges beboerens livshistorie og interesser.
Det er ingen systematikk vedrørende innkomstsamtale og tilsvarende kartlegging i
andre avdelinger ved sykehjemmet, dog gjøres dette i noen tilfeller.
Journalgjennomgang viser at det forekommer samhandling med pårørende i det
daglige. Det beskrives at kommunen mottar lite klager fra pårørende.
Det finnes en pårørendeforening og et brukerråd i Meråker kommune.
Ut over dette er kommunens praksis for å legge til rette for brukermedvirkning i det
daglige beskrevet nærmere under punkt 3.4 «Grunnleggende behov».

4. Vurdering av faktagrunnlaget opp mot aktuelt lovgrunnlag
4.1 Internkontroll
Helse- og omsorgstjenesten skal gjennom kravet til internkontroll sikre forsvarlige
tjenester til beboere med behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester. Forskrift
om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten fastslår
virksomhetens plikt til å iverksette tiltak som reduserer risikoen for lovbrudd både ved
planlegging, gjennomføring, evaluering og korrigering av tjenesten. Forskriftens § 3
gir den som har det overordnede ansvaret for virksomheten plikt til å sørge for at det
etableres og gjennomføres systematisk styring av virksomhetens aktiviteter i tråd
med forskriften, og at medarbeiderne medvirker til dette.
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Kravet både til omfang og innhold i selve styringssystemet, og kravet til
dokumentasjon, er forholdsmessig. Forskriftens krav i §§ 6 til 9 er likevel
minimumskrav som er felles for alle styringssystem.
En godt innarbeidet kultur og system for at medarbeidere melder fra om uønskede
hendelser er en forutsetning for å avdekke og forebygge svikt i tjenesteytingen. Å
analysere hva som er årsak til hendelsene vil fremme læring og gjøre det mulig å
innføre treffsikre tiltak for å forebygge lignende hendelser i fremtiden. Det å bruke
avvikssystemet slik vil også gi virksomhetens ledelse oversikt over områder hvor det
er risiko for svikt eller faktisk oppstått mangel på oppfyllelse av kravet til forsvarlighet
i tjenesten, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 4-1. Ved Meråker helsetun, avd.
sykehjemmet, meldes det mange avvik. Dette gir ledelsen et godt
kunnskapsgrunnlag for forbedringsarbeid. Majoriteten av avvik som meldes gjelder
fall og medikamenthåndtering. Det fremkommer imidlertid at det store antallet meldte
avvik ikke brukes av kommunen på en systematisk måte i arbeidet med forbedring av
tjenestene og i arbeidet med å ha oversikt over om praksis er i overensstemmelse
med gjeldende myndighetskrav. Dette utgjør en betydelig brist i forutsetningene for å
kunne planlegge virksomhetens aktiviteter som nevnt i forskriftens § 6.
Kompetansebehovet ved planlegging av tjenesteyting, utarbeiding av rutiner og
behandling av avvik vil variere og avhenger av tema og problemstilling. For flere
viktige områder må det legges til grunn at det er nødvendig med tilgjengelig
medisinskfaglig rådgivning. Området legemiddelhåndtering har vært best avklart ved
at farmasøyt tidligere har vært faglig rådgiver og sykehjemslegen nå har overtatt
oppgaven. For øvrig er det lagt opp til at kommuneoverlege skal bidra med
rådgivning, men funksjonen har vært for lite benyttet til at det har vært gitt nødvendig
kompetansebidrag til arbeidet med internkontrollen. Dette bidrar til svikt knyttet til
bruk av nødvendig kompetanse for å kunne planlegge jf. § 6
Revidering av rutinene er ikke satt i system. Dette gir mangelfull oversikt over hvilke
rutiner som finnes, hvorvidt de fremdeles er aktuelle og i nødvendig grad oppdaterte,
samt også et for lite fokus på arbeidet med systematisk styring og ledelse gjennom
internkontrollsystemet. Dette vanskeliggjør en overholdelse av forskriftens § 7 c). Det
er heller ikke fremlagt for tilsynet noe som gir grunn til å konkludere med at de
ansattes erfaringer med driften tas inn som en aktiv del av beslutningsgrunnlaget ved
evaluering av gjennomføringen jf. §§ 7 d) og 8.
Et fungerende avvikssystem er også avgjørende for å kunne evaluere virksomhetens
aktiviteter, ved å fremme læring og for å unngå at tilsvarende hendelser skjer på nytt.
Ved Meråker helsetun, avd. sykehjemmet, er det ikke praksis for at avvikssystemene
benyttes i arbeidet med kvalitetsforbedring og for å forebygge nye hendelser med
svikt. De avvik som er meldt oppsummeres ikke og rapporteres ikke i linjen på en
systematisk måte. Det synes også å ha vært klare mangler ved selve behandlingen
av avvikene. Dels kan dette ha hatt tekniske årsaker, men det er uansett et ansvar
for kommunen å utøve styringen slik at svikt avdekkes og tiltak iverksettes. Samlet er
det ikke nødvendig overholdelse av forskriftens § 8. Ovennevnte mangler i
styringssystemet ved Meråker helsetun vanskeliggjør også muligheten for
virksomheten til å korrigere virksomhetens aktiviteter som nevnt i forskriftens § 9, da
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man ikke har etablert praksis for å avdekke eventuelle uforsvarlige og lovstridige
forhold i egen virksomhet.
Fylkesmannens vurdering er at ovennevnte mangler ved styringssystemet ved
Meråker helsetun innebærer en betydelig risiko for at svikt ikke avdekkes og dermed
for at forbedringstiltak ikke iverksettes. Fylkesmannen finner at denne risikoen er av
en slik størrelse at det kvalifiserer til brudd på forsvarlighetskravet i helse- og
omsorgstjenesteloven § 4-1, slik styringen av sykehjemsdriften er beskrevet per i
dag.
Systematisk styring og ledelse gjennom internkontrollen knyttes direkte til plikten til å
dekke grunnleggende behov. Meråker helsetun avd. sykehjemmet har ikke i alle
avdelinger rutiner for å gjennomføre innkomstsamtaler med ny beboer og pårørende.
Begrunnelsen for dette oppgis å være at beboerne på langtidsavdelingen ofte er
kjent fra før, enten som mottakere av hjemmebaserte tjenester eller fra
korttidsopphold. Imidlertid fremstår det som mangelfullt og ikke i tråd med forskriften
at man ved innkomst til langtidsavdelingen ikke gjennomfører en strukturert
innkomstsamtale og kartlegging av individuelle behov. Dette gir risiko for:
 At det ikke avdekkes behov for oppfølging ved fysioterapeut og andre
rehabiliteringstiltak med hensikt å bevare eller gjenvinne funksjon. Mangelfull
praksis for vurdering av årsak til fall og behov for tiltak etter fall gir også risiko
for at nødvendige rehabiliteringstjenester ikke igangsettes. Tildelt
fysioterapiressurs benyttes i hovedsak til beboere med korttidsopphold. Det
oppgis at det ikke er vanlig at det utarbeides treningsopplegg for beboerne på
langtidsavdelingen, og at fysioterapeut hovedsakelig benyttes når det er
behov for hjelpemidler.
 At det ikke avdekkes hvilke behov og ønsker den enkelte beboer har og
hvordan dette må påvirke utformingen av tjenesteytingen. Særlig kan det
trekkes frem at den enkeltes behov for individuelt tilpasset aktivitet krever
kartlegging og eventuelt innhenting av informasjon fra de pårørende.
Svikten underbygges ved at det kun sporadisk og i begrenset grad legges til rette for
aktiviteter i det daglige ved langtidsavdelingen.
Det er Fylkesmannens vurdering av Meråker kommune ikke har sikret at Meråker
helsetun, avd. sykehjemmet, har rutiner som ivaretar alle grunnleggende behov.
Dette innebærer brudd på lovgivningen.

4.2 Infeksjonskontrollprogram
Det er ved Meråker helsetun utarbeidet et infeksjonskontrollprogram, men dette er
ikke tilstrekkelig implementert og kjent blant de ansatte. Dokumentet brukes
eventuelt som oppslagsverk ved oppståtte infeksjoner eller smitteutbrudd, imidlertid
er det ikke i aktiv bruk som verktøy for forebygging av dette.
Dagens praksis er ikke i tråd med regelverket.
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4.3 Medisinskfaglig ansvarlig
Kravet til forsvarlighet innebærer at kommunen må ha visse styringssystemer på
plass for å sikre en forsvarlig utøvelse av tjenesten. Blant annet er det et krav etter
helse- og omsorgstjenesteloven § 5-5 annet ledd at kommunen skal ha tilknyttet en
medisinskfaglig rådgiver på systemnivå. Vedkommende skal blant annet gi råd
knyttet til planlegging, styring og evaluering av helse- og omsorgstjenestene i
kommunen, samt bidra til utvikling av systemer og rutiner. Ved Meråker helsetun
fremstår plassering av ansvar for medisinskfaglig rådgivning på systemnivå som
uavklart. Det er oppgitt at sykehjemslegen er rådgiver for smittevernarbeidet på
sykehjemmet, samt at vedkommende er medisinskfaglig rådgiver ved utarbeidelse av
legemiddelprosedyrer. Fylkesmannen har ikke mottatt stillingsinstruks for
sykehjemslege og har ikke heller på annen måte kunnet verifisere at dette har
fungert som forutsatt. Det er ikke oppgitt at sykehjemslegen for øvrig har hatt
funksjon som medisinskfaglig rådgiver på systemnivå ved sykehjemmet.
Kommuneoverlegen er forutsatt å være medisinskfaglig rådgiver på systemnivå på
andre områder ved sykehjemmet, men det oppgis at denne har mottatt få
henvendelser og i praksis benyttes i for liten grad til at funksjonen kan sies å dekke
sykehjemmets behov for medisinskfaglig rådgivning på systemnivå.
Dagens praksis vurderes ikke å være i samsvar med helse- og omsorgstjenesteloven
§ 5-5 annet ledd.

5. Fylkesmannens konklusjon
Fylkesmannen i Trøndelag konkluderer med lovbrudd innen følgende områder:
1. Meråker kommune har ikke etablert tilstrekkelig styring og kontroll for å sikre
forsvarlige helse- og omsorgstjenester til eldre med vedtak om heldøgns
tjenester ved Meråker helsetun avd. sykehjemmet.
Hjemmel: Helse- og omsorgstjenesteloven § 4-1 jf. forskrift om ledelse og
kvalitetsforbedring §§ 6-9 (av 28.10.2016 nr. 1250), forskrift om kvalitet i pleieog omsorgstjenestene § 3 («Kvalitetsforskriften» av 27.06.2003 nr. 792),
forskrift om verdig eldreomsorg § 3 («Verdighetsgarantien» av 12.11.2010 nr.
1426), forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator
§ 5 (av 16.12.2011, nr. 1256).
2. Meråker kommune har ikke sikret at infeksjonskontrollprogrammet ved
Meråker helsetun er tilstrekkelig implementert og kjent blant de ansatte.
Hjemmel: Forskrift om smittevern i helse- og omsorgstjenesten (av
17.06.2005 nr. 610) § 2-1, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 andre ledd
3. Meråker kommune har ikke sikret at Meråker helsetun, avd. sykehjemmet, har
tydelig definert ansvar og rolleavklaring for medisinskfaglig rådgiver på
systemnivå.
Hjemmel: Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-5 andre ledd.
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6. Oppfølging av lovbruddet
Fylkesmannen forutsetter at Meråker kommune bringer forholdene påpekt i tilsynet i
orden. Tilsynet vil ikke avsluttes før Fylkesmannen er tilstrekkelig sikker på at
kommunens ledelse har rettet lovbruddet og har lagt til rette for at tjenestene
fremover vil kunne ytes i samsvar med aktuelle lov- og forskriftskrav. Fylkesmannen
ber Meråker kommune om å oversende følgende:
 En vurdering av hvilke forhold som påvirker og bidrar til lovbruddet
 En plan med nødvendige tiltak for å rette lovbruddet. Planen skal minimum
inneholde en beskrivelse av:
- hvilke tiltak som skal gjennomføres for å rette lovbrudd
- hvordan ledelsen vil følge med på samt kontrollere at tiltakene iverksettes
- hvordan ledelsen vil gjennomgå/kontrollere om tiltakene har virket som
planlagt etter at de har vært virksomme en tid
- kommunens egne frister for å sikre fremdrift
Frist for å svare Fylkesmannen i Trøndelag settes til 18.januar 2019.

Med hilsen

Jan Vaage (e.f.)

Trude Søreng

fylkeslege
Helse- og omsorgsavdelingen

revisjonsleder
Helse- og omsorgsavdelingen

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift

Vedlegg
1

Vedlegg til endelig rapport, Meråker

Bidrar til forbedring

Mali K. H. Østerås

Revisjon Midt-Norge SA
Postboks 2565
7735 Steinkjer

Dato og referanse:

Besøksadresse:

Kontaktperson:

Meråker kommune
V/ rådmannen
7530 Meråker

15. april 2019

Fylkets Hus
Seilmakergata 2
7735 Steinkjer
Org nr: 919 902 310 mva
Bank: 4270 18 38658

M post@revisjonmidtnorge.no
T +47 907 30 300

REVISJONSNOTAT TIL REGNSKAPET FOR MERÅKER KOMMUNE FOR 2018
1 Innledning
Vi viser til revisjonsberetning for Meråker kommunes regnskap for 2018, datert 15.04.2019.
Vi gjør oppmerksom på at det er revisjonsberetningen som skal følge regnskapet fram til
behandling i kontrollutvalg, formannskap og kommunestyre. Dette revisjonsnotatet er ment
som en orientering og eventuelt oppfølging av administrasjonen. Kopi av notatet vil bli
oversendt kontrollutvalget til orientering.
Kopi av revisjonsberetningen vil i samsvar med økonomiforskriftene bli oversendt direkte fra
revisjonen til formannskap og kontrollutvalg.

2. Forhold tatt opp i nummerert brev til kontrollutvalget
Ifølge forskrift om revisjon § 4 plikter revisor å påpeke en del nærmere angitte forhold i
nummerert brev til kontrollutvalget. Dette gjelder vesentlige forhold, som for eksempel forhold
som kan medføre feilinformasjon i årsregnskapet eller mangler i rutiner for økonomisk intern
kontroll.
I Meråker kommune er det ikke avdekket vesentlige forhold av slik karakter, og vi har derfor
ikke utarbeidet nummerert brev til kontrollutvalget i forbindelse med revisjon av
årsregnskapet for 2018.

3. Diverse forhold
I dette avsnittet tar revisjonen opp funn og synspunkter som ikke er så vesentlige at de er
omtalt i revisjonsberetningen eller nummerert brev, men som vi mener rådmannen bør være
orientert om og/eller følge opp.
3.1 Årsberetning
Kommunen skal redegjøre for vesentlige budsjettavvik for regnskapsskjema 1A og B, 2A og
B i årsberetningen. For 2B benytter kommunen en annen oppstillingen enn den som er i
regnskapsdokumentet og som budsjettvedtaket er fattet på.

Videre skal årsberetningen inneholde en redegjørelse for tiltak som er iverksatt og tiltak som
planlegges iverksatt for å sikre betryggende kontroll i kommunen. Vi kan ikke se at det er
beskrevet noe videre om interne kontrolltiltak som er iverksatt eller planlegges iverksatt i
kommunen.
3.2 Dokumentasjon
Vi vil gjøre oppmerksom på at dokumentasjon av balanseposter eller regnskapsopplysninger
i utgangspunktet gjøres med ekstern dokumentasjon som faktura, avtaler eller årsoppgaver.
Dagens praksis med avstemming og dokumentasjon av balanse der det meste blir lagret på
papir i ringperm, er lite tilfredsstillende og tidkrevende for revisjonen og andre brukere av
regnskapssystemet.
For oss hadde det vært en stor fordel om alt lå lagret elektronisk, og det hadde vært enklere
å oppfylle bokføringsloven krav om at det skal foreligger toveis kontrollspor mellom
dokumentasjon, spesifikasjoner og pliktig regnskapsrapportering.
Hvis det for større balanseposter som består av mange posteringer/bilag i
regnskapssystemet ikke er toveis kontrollspor, bør det foreligge en avstemming som viser
hvilke bilag som utgjør saldo på balansekontoen.
For ordinære inngående faktura er det systematisk skanning eller e-faktura, men for en del
andre transaksjoner mangler det dokumentasjon av grunnlaget for transaksjonen.
Eksempelvis salg av eiendom, tilskudd og lignende. Hvis man får innarbeidet rutiner for
elektronisk lagring av dokumentasjon, vil det for alle parter være mest effektivt at også disse
grunnlag blir elektronisk lageret som vedlegg for å dokumentere transaksjonen.
Også for kommunens ledelse må det være en stor fordel for internkontroll og oversikt at all
dokumentasjon av regnskapsopplysninger er lagret elektronisk, og vi oppfordrer ledelsen til å
få dette på plass.
3.3 Avstemminger
Vi registrerer at for en del poster er det enten manglende avstemminger eller mangelfulle
avstemminger. Det gjelder blant annet for følgende områder:
• Avstemming av utlån til startlån og næringsutlån. Ut fra tallene vi finner i regnskap og
på oppgave fra Lindorff er det avvik for både avdrag, renter og saldo pr 31.12. Vi kan
heller ikke finne at det er samsvar mellom mottatte avdrag, innbetaling til Husbanken
og avsetning til fond.
• Kommunen har et stort avvik for arbeidsgiveravgift på netto pensjonsforpliktelse.
Dette er verdier som synliggjøres på fremtidige forpliktelser og har ingen påvirkning
på årets resultat.
• 21310001 momsoppgjør. Saldo stemmer ikke med skyldig.
• Ikke samsvar mellom regnskap og noteopplysninger for poster i Note 14
• Vi vil også knytte noen kommentarer til oppfølging av kommunens kundemasse. Det
er ganske mange krav og etter hvert større summer som gjelder eldre krav fra flere år
tilbake. Er alle disse kravene reelle?
• Det er tidligere tillagt renter på flere av de bundne fondene. Kan ikke se at dette er
foretatt for 2018. Er det endret praksis på området?

3.4 Selvkost
Oppmåling og matrikkelføring er definert som et selvkostområde, der gebyrene i sum ikke
kan være høyere enn nødvendige kostnader kommunen har med slikt arbeid. Meråker
kommune har i 2018 et overskudd på området oppmåling og skulle ha avsatt overskuddet på
selvkostfond. Vi kan ikke se at det er opprettet et selvkostfond på området.
For feiing er det et negativt fond som fremkommer av memoriakonto. Årets resultat er ikke
ført mot memoriakonto.

Oppfølging
Vi ønsker et møte for oppfølging av punktene tatt opp i revisjonsnotat innen utgangen av mai
der agenda vil være gjennomgang av punktene i detalj, samt motta en tilbakemelding på
hvordan avvikene skal lukkes.

Steinkjer, 15. april 2019

Knut Tanem
registrert revisor
oppdragsansvarlig

Vedlegg:
Revisjonsberetning for 2018

Kopi til
Kontrollutvalget
Fagleder kommuneregnskap
Økonomisjef
Ordfører

Mali K H Østerås
revisor

Kontrollutvalgets uttalelse til Meråker kommunes årsregnskap for
2018
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Meråker kommune

Møtedato
08.05.2019

Saknr
09/19

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 216
Arkivsaknr
18/112 - 5
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til uttalelse som kontrollutvalgets
uttalelse til Meråker kommunes årsregnskap for 2018.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret – med kopi til
formannskapet – for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av
årsregnskapet.

Vedlegg
Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2018
Revisjonsberetning 2018 Meråker kommune

Ikke trykte vedlegg
1. Årsregnskap 2018 for Meråker kommune
https://www.meraker.kommune.no/Kunngjoringer/Documents/%C3%85rsregns
kap%20Mer%C3%A5ker%20kommune%202018.pdf
1. Årsrapport 2018 for Meråker kommune
https://www.meraker.kommune.no/Kunngjoringer/Documents/%C3%85rsmeldi
ng%202018.pdf
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 - hvor det også skal redegjøres for arbeidet gjennom året
og hva som er oppnådd. Sammen er derfor disse blant de viktigste dokumentene en
kommune avgir i løpet av året.
Årsregnskapet for 2018
Regnskapet er gjort opp med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 7,8 mill.
Regnskapet viser at de samlede driftsinntekter og driftsutgifter var på henholdsvis
278,0 og 275,5 millioner kroner, noe som ga et brutto driftsresultat på 1,5 mill. kr.
Driftsregnskapet – nøkkeltall i 1000 kr.
2018
Til fordeling drift
Netto driftsresultat
Bruk av tidligere års avsetninger
Årets avsetninger
Regnskapsmessig mer/mindre forbruk

180 725
3 507
21 528
17 262
7 773

Budsjett
2018
182 495
-9 663
23 742
14 079
0

2017
178 350
15 564
13 832
19 657
9 739

Investeringsregnskapet for 2018
Finansieringsbehovet var på 39,7 millioner kroner. Investeringsregnskapet er gjort i
balanse.
Noter til regnskapet
Det blir i notene til regnskapet gitt en del viktig tilleggsinformasjon som har betydning
for forståelsen av regnskapet.
Årsberetningen for 2018
Kommunens årsberetning for 2018 synes å gi et godt bilde over aktivitetene i
kommunen. Årsberetningen mangler imidlertid den lovpålagte redegjørelsen for tiltak
som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre betryggende kontroll i
kommunen (internkontrollen).
Revisjon
Meråker kommunes årsregnskap er revidert av Revisjon Midt-Norge SA. Revisor la
fram sin uavhengighets erklæring i sak 23/18 den 10.09.18. Revisjonsstrategien for
regnskapsåret ble presentert i sak 24/18 i samme møte. 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 vektlegges ikke 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.
Slike brev skal nummereres fortløpende, og omtales gjerne som nummererte brev.
Kontrollutvalget har plikt til å påse at påpekninger som nevnt i nummerte brev bli 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
Revisjonsberetningen
Revisor har avgitt revisjonsberetning den 15.04.19. Revisjonsberetningen er avgitt
uten merknader og er en såkalt ren revisjonsberetning.
Kontrollutvalget har ikke mottatt noe nummert brev i forbindelse med revisjonen av
årsregnskapet.
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 rapporter etter gjennomgang av
møteprotokoller, statusrapporter og orienteringer fra revisor mv.
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

Revisjonsberetningen er avgitt uten merknader av noe slag. Kontrollutvalget kan
derfor avgi en uttalelse i samsvar med vedlagte forslag.
Kontrollutvalget har imidlertid anledning til å knytte kommentarer opp mot
årsregnskapet og årsberetningen utover dette.

Til Meråker kommunestyre

Uttalelse til Meråker kommunes årsregnskap for 2018
Kontrollutvalget har i møte den 8. Mai 2019 under sak nr. 9/19 behandlet Meråker
kommunes årsregnskap for 2018. Årsregnskapet består av driftsregnskap,
investeringsregnskap, balanseregnskap, økonomiske oversikter samt noter. Sammen med
regnskapet foreligger rådmannens årsberetning for 2018 og revisjonsberetning avgitt av
Revisjon Midt-Norge SA.
I forbindelse med gjennomgangen har kontrollutvalget fått muntlig orientering fra rådmannen.
Kontrollutvalget har fått alle de opplysninger og dokumenter som det har bedt om. Etter
kontrollutvalgets vurdering er årsregnskapet i det vesentlige ført i samsvar med gjeldende
lover og regler.
Kontrollutvalget mener årsregnskapet med tilhørende spesifikasjoner og noter tilfredsstiller
brukernes informasjonsbehov. Årsregnskapet gir et riktig inntrykk av de forhold som omtales
i årsberetningen.
Kontrollutvalget er av den oppfatning at det framlagte årsregnskap kan fastsettes som
Meråker kommunes årsregnskap for 2018.

Meråker, 08.05.19

Bjørn Madslangrud
leder

John Magnar Høiseth

Helene Skår

Kopi: Formannskapet

Bidrar til forbedring

Til kommunestyret i
Meråker kommune

Revisjon Midt-Norge SA
Postboks 2565
7735 Steinkjer
Besøksadresse:

Fylkets Hus
Seilmakergata 2
7735 Steinkjer
Org nr: 919 902 310 mva
Bank: 4270 18 38658

M post@revisjonmidtnorge.no
T +47 907 30 300

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet
Konklusjon
Vi har revidert Meråker kommunes årsregnskap som viser kr 180.724.740 til fordeling drift og et
regnskapsmessig mindreforbruk på kr 7.773.312. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember
2018, driftsregnskap, investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret avsluttet per
denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.
Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det
alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Meråker kommune per 31.
desember 2018, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med
lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge.
Grunnlag for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge,
herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse
standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er
uavhengige av kommunen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske
forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig
og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.
Øvrig informasjon
Administrasjonssjefen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av informasjon i
kommunens årsberetning, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.
Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den
øvrige informasjonen.
I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det
formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og
årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende
inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen
inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så
henseende. Vi henviser for øvrig til avsnittet «Konklusjon om årsberetningen» under uttalelse om øvrige
lovmessige forhold.
Administrasjonssjefens ansvar for årsregnskapet
Administrasjonssjefen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter,
herunder for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal
regnskapsskikk i Norge. Administrasjonssjefen er også ansvarlig for slik intern kontroll han finner

nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken
som følge av misligheter eller utilsiktede feil.
Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet
Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet,
men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk
i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon
kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig
dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som
brukerne foretar basert på årsregnskapet.
For videre beskrivelse av revisors oppgaver vises det til:
www.nkrf.no/revisjonsberetninger
Uttalelse om øvrige lovmessige krav
Konklusjon om budsjett
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger
til grunn for årsregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene
i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett.
Konklusjon om årsberetningen
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i
årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og
forskrifter.
Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering
og dokumentasjon av kommunens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i
Norge.

Steinkjer 15. april 2019

Knut Tanem
registrert revisor
oppdragsansvarlig

Skatteoppkreverfunksjonen
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Meråker kommune

Møtedato
08.05.2019

Saknr
10/19

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 212
Arkivsaknr
18/155 - 4
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
1. Kontrollutvalget tar skatteoppkrevers årsrapport og skattekontorets kontrollrapport til
orientering.
2. Kontrollutvalget har merket seg skattekontorets pålegg til skatteoppkreveren.

Kontrollutvalgssekretariatets forslag til innstilling til kommunestyret
1. Kommunestyret tar skatteoppkrevers årsrapport og skattekontorets kontrollrapport
til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen påse at skattekontorets pålegg til
skatteoppkreveren blir etterlevd.

Vedlegg
Årsrapport skatt 2018
Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreveren
Saksutredning

Skatteoppkreverens redegjørelse om kommunes skatteregnskap for 2018
Den totale skatteinngangen for året 2018 til fordeling mellom skattekreditorene
utgjorde 200,5 mill. kr. Kommunens andel av den samlede skatteinngang utgjorde
57,8 mill. kr.
Tallmaterialet er nærmere utdypet og forklart i skatteoppkrevers redegjørelse, se
vedlegg.
Skatteetatens kontrollrapport 2018
Skatteetaten gjennomfører jevnlig kontroll med skatteoppkreveren, og utarbeider
hvert år en kontrollrapport som sendes til kommunestyret, med gjenpart til
kontrollutvalget. Grunnlaget er ”Instruks for skattekontorenes styring og oppfølging av
skatteoppkreverne”.
Formålet med kontrollen er å avklare:
·
·
·
·

om skatteoppkreveren har en tilfredsstillende intern kontroll for utførelsen av sine
gjøremål
om regnskapsføringen, rapporteringen og avleggelsen av årsrapport og årsregnskap er
i samsvar med gjeldende regelverk
om utførelsen av innkrevingsarbeidet og oppfølgingen av restansene er i samsvar med
gjeldende regelverk
om utførelsen av arbeidsgiverkontrollen er i samsvar med gjeldende regelverk

Skattekontoret har gjennom sine kontrollhandlinger gitt pålegg. Utover de gitte
pålegg finner Skatt Midt-Norge at skatteoppkreverfunksjon ”i det alt vesentligste”
utøves i samsvar med gjeldende regelverk, se vedlegg.

Skatteoppkrever vil gi en orientering i møte.
Vurdering

Rådmannen har ikke faglig instruksjonsmyndighet overfor skatteoppkrever, men
rådmannen har et organisatorisk ansvar for at skatteetatens pålegg blir fulgt opp.

Vår dato

Din/Deres dato

15.02.2019
800 80 000

Ragnar Høyland
Din/Deres referanse

Skatteetaten.no
Org.nr
974761076

Saksbehandler

Telefon
73865735

Vår referanse
2019/5257502

Postadresse
Postboks 9200 Grønland
0134 OSLO

Kommunestyret i Meråker kommune
RÅDHUSET
7530 MERÅKER

Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreveren for Meråker
kommune

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

2. Om skatteoppkreveren
Sum årsverk i henhold til skatteoppkreverens årsrapporter:
Antall årsverk 2018
0,8

Antall årsverk 2017
0,7

Antall årsverk 2016
0,7

I følge skatteoppkrevers årsrapport anses ressurssituasjonen som tilfredsstillende. Videre opplyses det at
de to ansatte må jobbe for å få opp kompetansen i 2019 på grunn av kort fartstid med utførelse av
skatteoppkrevers oppgaver. Dette samsvarer med skattekontorets oppfatning.
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3. Måloppnåelse
Skatte- og avgiftsinngang
Skatteoppkreverens frist for avleggelse av årsregnskapet og årsrapporten er 20. januar 2019.
Skattekontoret har mottatt det innen fastsatt frist.
Årsregnskapet for Meråker kommune viser per 31. desember 2018 en skatte- og avgiftsinngang1 til
fordeling mellom skattekreditorene (etter fradrag for avsetning til margin) på kr 200 541 722 og utestående
restanser2 på kr 3 584 521.
Innkrevingsresultater
Tabellen viser innkrevingsresultatene per 31. desember 2018 for Meråker kommune.

Resultatkrav
2018 (i %)

Innbetalt av
sum krav 2018
(i %)

Innbetalt av
sum krav 2017
(i %)

Innbetalt av
sum krav for
regionen (i %)

Restskatt personlige skattytere 2016

95,00 %

98,18 %

96,87 %

96,94 %

Forskuddstrekk 2017

99,90 %

99,99 %

100,00 %

99,95 %

Forskuddsskatt personlige skattytere 2017

99,20 %

99,77 %

99,37 %

99,51 %

Forskuddsskatt upersonlige skattytere 2017

99,90 %

100,00 %

100,00 %

99,95 %

Restskatt upersonlige skattytere 2016

99,40 %

100,00 %

99,99 %

99,08 %

Arbeidsgiveravgift 2017

99,80 %

99,99 %

99,87 %

99,86 %

Resultatet anses som godt. Alle resultatkrav er oppnådd.
Resultater for arbeidsgiverkontrollen
Skatteoppkreveren for Meråker kommune er tilsluttet den interkommunale kontrollordningen
Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag.
Resultater for skatteoppkreveren per 31. desember 2018 viser følgende i henhold til skatteoppkreverens
resultatrapportering:
Antall
arbeidsgivere i
kommunen/
kontrollordningen
105

Minstekrav antall
kontroller
(5 % av
arbeidsgiverne)
5

Antall utførte
kontroller i 2018

7

Utført kontroll
2018 (i %)

6,7 %

Utført kontroll
2017 (i %)

4,9 %

Utført kontroll
2018 region (i %)

4,2 %

Resultatkravet på 5% kontrolldekning er nådd.

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

1
2

Sum innbetalt og fordelt til skattekreditorene
Sum åpne (ubetalte) forfalte debetkrav
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Skattekontoret har for 2018 utført kontorkontroller av skatteoppkreveren for området skatteregnskap.
Skattekontoret har i 2018 også gjennomført stedlig kontroll av skatteoppkreveren for områdene
skatteregnskap og innkreving avholdt 18.10.2018. Rapport er sendt skatteoppkreveren 02.11.2018.
Skatteoppkrever har gitt tilbakemelding på rapporten 27.11.2018.
Stedlig kontroll for området arbeidsgiverkontroll ble avholdt ved Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag
20.12.2018. Rapport er sendt arbeidsgiverkontrollenheten 10.01.2019.
Skatteoppkrevers overordnede internkontroll
Som et resultat av kontrollene som skattekontoret har gjennomført, har vi gitt følgende pålegg:


Skatteoppkrever pålegges å sørge for at eksisterende rutinebeskrivelser oppdateres med henblikk
på ajourhold og tilføyelser på manglende relevante områder. Omforent frist ble satt til 15. januar
2019.

I følge skatteoppkrevers årsrapport jobber de med å få på plass alle rutinebeskrivelsene, men er ikke helt i
mål.
Ut over gitte pålegg anser vi at skatteoppkreverens overordnede interne kontroll i det alt vesentlige er i
samsvar med gjeldende regelverk.
Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av årsregnskap
Gjennom kontrollene som skattekontoret har gjennomført, har vi gitt følgende pålegg:


Skatteoppkrever pålegges å foreta avstemming av arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk i tråd med
Retningslinjer for skatteoppkreverens arbeid med a-meldinger av 1. mai 2018, punkt 3. Dette
innebærer blant annet at batcher må kjøres etter hver termin for inneværende og foregående
inntektsår. For eldre inntektsår må batch kjøres minimum to ganger i året. Like ofte som batchene
kjøres skal periodisk avvikskontroll utføres.
Skatteoppkrever har i sin tilbakemelding opplyst at de vil følge opp pålegget.



Skatteoppkrever pålegges å følge retningslinjer for endring av bankkonto for skattytere mv. ved
enhver manuell registrering av bankkonto. Likeså at internkontroll ved periodisk oppgjør utføres i
henhold til nevnte veiledning.
Skatteoppkrever har i sin tilbakemelding opplyst at de vil følge opp pålegget.



Skatteoppkrever pålegges å gjennomgå rapporten "ubehandlede utbetalingstransaksjoner" for å få
utbetalt kreditbeløpene. Aktiviteter eller undersøkelser som gjøres med henblikk på utbetaling må
registreres i SOFIE under "gul lapp". Intern kontroll må fremover utføres månedlig i sammenheng
med periodisk oppgjør jf. Veiledning til retningslinjer for skatteoppkrevers periodeavslutning - inkl.
avstemminger, kontroller og rapportering.
Skatteoppkrever har i sin tilbakemelding opplyst at de vil følge opp pålegget.

Ut over gitte pålegg anser vi at regnskapsføringen, rapporteringen og avleggelsen av årsregnskapet i det
alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk og gir et riktig uttrykk for skatteinngangen i
regnskapsåret.

,
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Skatte- og avgiftsinnkreving
Gjennom kontrollene som skattekontoret har gjennomført, har vi gitt følgende pålegg:


Skatteoppkrever pålegges å følge opp restansene med nødvendige innfordringstiltak eller
ytterligere undersøkelser. Videre skal SKO på ethvert trinn i saksbehandlingen kunne dokumentere
hvilke innfordringstiltak som er iverksatt, herunder skrive merknad i SOFIE (gul lapp) hvor det
fremgår hvilke aktiviteter som er vurdert og hvorfor de ikke er utført.
Skatteoppkrever har i sin tilbakemelding opplyst at de vil følge opp pålegget.



Skatteoppkrever pålegges å gjennomgå rapporten over forelda krav og å iverksette riktige tiltak
knyttet til de enkelte poster.
Skatteoppkrever har i sin tilbakemelding opplyst at de vil følge opp pålegget. Av skatteoppkrevers
årsrapport fremgår at skatteoppkrever ikke har gjennomgått rapporten per 31.12.2018, men at
dette vil bli gjort så fort som mulig.



Skatteoppkreverkontoret pålegges fremover å dokumentere beregninger eller vurderinger som
viser at det er rom for nedlagt utleggstrekk, og at rommet utnyttes slik at oppgjør kan skje hurtig og
effektivt.
Skatteoppkrever har i sin tilbakemelding opplyst at de vil følge opp pålegget.

Ut over gitte pålegg anser vi at utførelsen av innkrevingsarbeidet og oppfølgingen av restansene i det alt
vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk.
Arbeidsgiverkontroll
Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, anser vi at utførelsen av
arbeidsgiverkontrollen i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk.

Med hilsen
Ida Moen
Skatteetaten

Ragnar Høyland

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer.
For ettertiden kan spørsmål til Skatteetaten om oppfølging av skatteoppkreverne rettes til:
 oppfolging-skatteoppkrever@skatteetaten.no for skatteregnskaps- og innkrevingsområdet
 SKOstyringAGK@skatteetaten.no for arbeidsgiverkontrollområdet

Kopi til:

Skatteoppkreveren for Meråker kommune
Kontrollutvalget for Meråker kommune
Rådmann/administrasjonssjef for Meråker kommune
Riksrevisjonen
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Orientering fra rådmannen vedrørende innkjøp og anskaffelser Leasing av gravemaskin
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Meråker kommune

Møtedato
08.05.2019

Saknr
11/19

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
18/111 - 10
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.
Vedlegg
Notat gravemaskin
Ikke trykte vedlegg
Komite kommunal utvikling, sak 2/19
Saksutredning
I forbindelse med vedlikehold av kommunal vei 27. november i 2018 ble kommunens
hjulgående gravemaskinen ved maskinavdelingen skadet i et slikt omfang at den ble
kondemnert. Iht. til saksfremlegget i sak 2/19 til Komite kommunal utvikling, vurderte
rådmannen behovet for gjenanskaffelse som stort, og på grunn av at gravemaskinen ikke var
forsikret ble leasing valgt som alternativ.
Kontrollutvalget har anmodet rådmannen om en redegjørelse for saken, se vedlegg.
Her fremgår det bl.a. at:
"Utgangspunktet for lov om anskaffelser er at det er et mål å skape konkurranse ved
anskaffelser for å oppnå best mulig vilkår for kommunale anskaffelser. Loven har
tilhørende forskrift utfyller loven.
Forskriften har i § 5-2 listet opp unntaksbestemmelser som trer inn ved bestemte
situasjoner. Under bokstav b) i gjeldende paragraf er det unntak som følger av:
oppdragsgiveren kan inngå på grunnlag av et usedvanlig fordelaktig tilbud som gjør
det mulig å anskaffe ytelsene til en pris som ligger vesentlig under normale
markedspriser.
Samme paragrafs bokstav c) gir mulighet for unntak hvis: oppdragsgiveren på grunn
av uforutsette omstendigheter ikke kan utsette inngåelsen av i den tidsperioden det vil
ta å få gjennomført en åpen eller begrenset tilbudskonkurranse."
og,
"Rådmannen gjorde følgende vurderinger av anskaffelsen:
· Behovet for å få på plass en ny maskin var stort.
· Tidsaspektet var viktig
· Tilgangen på brukte maskiner med rette spesifikasjoner for videre bruk av
eksisterende tilleggsutstyr var meget begrenset, her fikk vi tilgang til en maskin
til en fordelaktig pris.
· Kost-/nyttevurderinger av kjøp vs. leie gikk klart i favør av eie.

Summen av vurderingene gjorde at rådmannen med hjemmel i unntaksbestemmelsene
i anskaffelsesforskriften valgte å gå til en direkte anskaffelse av en hjulgående
gravemaskin til erstatning for den maskinen som ble kondemnert……
…….Siden maskinen ikke hadde nødvendig skadeforsikring ble de økonomiske
konsekvenser av ulykken større enn nødvendig. Det ble derfor gjort et valg om at
kjøpesummen skulle finansieres ved inngåelse av en leasingkontrakt. Den årlige
kostnaden på denne leasingkontrakten er kr. 188.220,-. ekskl. mva. De ekstra
driftskostnader må tas innenfor ordinær budsjettramme for sektor KU. Korrigeringer i
driftsbudsjettet vil bli gjort jfr. bestemmelser i økonomireglementets pkt. 4.3."
Rådmannen er videre anmodet om å gi en orientering møtet i tilknytning til saken.
Vurdering
Dersom kontrollutvalget ønsker å se nærmere på saken, kan utvalget be om å få oversendt
kopi av anskaffelsesprotokollen og andre dokumenter i saken.

Utgangspunktet for lov om anskaffelser er at det er et mål å skape konkurranse ved anskaffelser for å
oppnå best mulig vilkår for kommunale anskaffelser.
Loven har tilhørende forskrift utfyller loven. Forskriften har i § 5-2 listet opp unntaksbestemmelser
som trer inn ved bestemte situasjoner.
Under bokstav b) i gjeldende paragraf er det unntak som følger av: oppdragsgiveren kan inngå på
grunnlag av et usedvanlig fordelaktig tilbud som gjør det mulig å anskaffe ytelsene til en pris som
ligger vesentlig under normale markedspriser.
Samme paragrafs bokstav c) gir mulighet for unntak hvis: oppdragsgiveren på grunn av uforutsette
omstendigheter ikke kan utsette inngåelsen av i den tidsperioden det vil ta å få gjennomført en åpen
eller begrenset tilbudskonkurranse.

I saksframlegget for KKU ble bl.a. gjort følgende vurderinger av rådmannen: Administrasjonen
vurderer behovet for en ny hjulgående gravemaskin som svært stort. Det haster med å få på plass en
maskin som erstatning for den som har blitt kondemnert, slik at en kan ha den nødvendige beredskap
for drift og vedlikehold av veiene fremover med mer omskiftelige væromslag og fare for flommer.
Maskinen blir brukt såpass mange timer i løpet av året, samt behov for å kunne bruke den der og da,
at det vil lønne seg med å ha tilgang til egen maskin i forhold til å leie inn maskin med fører for hver
gang behovet er tilstede. De akutte mindre oppdrag, som også ofte kommer på ubeleilige tidspunkt,
er mye dyrere i innkjøp i forhold til oppdrag som kan planlegges og hentes inn tilbud på etter
konkurranse. Vi har i dag kompetent personell som kan føre maskinen. Gravemaskin med utstyr gjør
at vi kan på en bedre utnytte eksisterende ansattressurser. Administrasjonen vurderer derfor at kost –
nytte er klart i favør av å investere i egen maskin til erstatning for den eksisterende.

Rådmannen gjorde følgende vurderinger av anskaffelsen:
•
•
•
•

Behovet for å få på plass en ny maskin var stort.
Tidsaspektet var viktig.
Tilgangen på brukte maskiner med rette spesifikasjoner for videre bruk av eksisterende
tilleggsutstyr var meget begrenset, her fikk vi tilgang til en maskin til en fordelaktig pris.
Kost-/nyttevurderinger av kjøp vs. leie gikk klart i favør av eie.

Summen av vurderingene gjorde at rådmannen med hjemmel i unntaksbestemmelsene i
anskaffelsesforskriften valgte å gå til en direkte anskaffelse av en hjulgående gravemaskin til
erstatning for den maskinen som ble kondemnert.

Normalt skal investeringer gjøres etter vedtak av kommunestyret. Følgende gjengis fra
saksframlegget som ble tatt til orientering av KKU: Investeringen er ikke tatt med i budsjettet for 2018
siden arbeidsulykken skjedde 27. november. Da var budsjettet under politisk behandling. Innen
budsjettet ble vedtatt 10. desember, hadde en heller ikke fått gjort de nødvendige avklaringer som
kunne blitt varslet politisk nivå før budsjettvedtaket. I forbindelse med skadeoppgjøret av
gravemaskinen, har en dessverre fått brakt i erfaring at maskinen ikke hadde de nødvendige
skadeforsikringer. Administrasjonen kan ikke annet enn sterkt beklage at en slik feil har kunnet

skjedd. Av den grunn foreslår en nå løsning med leasing, og med en mindre andel i innskudd som
investeringskostnad for 2019. (Innskuddet tilsvarer innlevering av kondemnert maskin.)
Siden maskinen ikke hadde nødvendig skadeforsikring ble de økonomiske konsekvenser av ulykken
større enn nødvendig. Det ble derfor gjort et valg om at kjøpesummen skulle finansieres ved
inngåelse av en leasingkontrakt. Den årlige kostnaden på denne leasingkontrakten er kr. 188.220,-.
ekskl. mva. De ekstra driftskostnader må tas innenfor ordinær budsjettramme for sektor KU.
Korrigeringer i driftsbudsjettet vil bli gjort jfr. bestemmelser i økonomireglementets pkt. 4.3.

Orientering fra rådmannen vedrørende Meråker skole
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Meråker kommune

Møtedato
08.05.2019

Saknr
12/19

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
18/111 - 12
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.
Saksutredning
Kontrollutvalget ønsker å holde seg orientert om Meråker skole og har derfor anmodet
rådmannen om en ny orientering.
Orienteringen vil bli gitt i møtet.

Eventuelt
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Meråker kommune

Møtedato
08.05.2019

Saknr
13/19

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
19/82 - 9

Saksutredning
Det fattes ikke vedtak under eventuelt. Dersom kontrollutvalget ønsker å fatte et vedtak
knyttet til et tema som tas opp i møte, må egen sak om dette settes på sakslisten.

Godkjenning av dagens møteprotokoll
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Meråker kommune

Møtedato
08.05.2019

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
19/82 - 10
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Protokollen fra dagens møte godkjennes.

Saksutredning
Protokollen fra dagens møte vil bli opplest for godkjenning i møtet.

Saknr
14/19

