Møteinnkalling - Kontrollutvalget i nye Steinkjer kommune
Arkivsak:

20/239

Møtedato/tid:

28.02.2020 Kl 09:00

Møtested:

Fylkets hus, møterom Bursloftet 3. etg fløy B.

Møtedeltakere:
May Britt Lagesen
Arnhild Bilstad Opdal
Eirik Forås
Kai-Jørgen Lorvik
Synnøve Hoseth
Forfall:
Petter Vesterdal
Andre møtende:
Liv Tronstad, Konsek Trøndelag IKS
Sunniva T. Sæter Revisjon Midt-Norge SA

Møtet avvikles for åpne dører, i tråd med kommuneloven § 11-5.
Eventuelle forfall, eller spørsmål om habilitet, meldes til Konsek Trøndelag IKS
v/Liv Tronstad på telefon 900 38 551, eller e-post: liv.tronstad@konsek.no
Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.
Steinkjer, 21.02.2020

May Britt Lagesen (sign.)
Leder av kontrollutvalget

Liv Tronstad
Seniorrådgiver
Konsek Trøndelag IKS

Kopi: Varamedlemmer, ordfører, kommunedirektør og Revisjon Midt-Norge SA
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Skatteoppkreverfunksjonen i Verran og Steinkjer 2019
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Referatsaker 28.02.2020
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i nye Steinkjer kommune

Møtedato
28.02.2020

Saknr
05/20

Saksbehandler Liv Tronstad
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
20/42 - 2
Forslag til vedtak:
Referatsakene tas til orientering.

Vedlegg
Engasjementsbrev Steinkjer kommune (gammel)
Engasjementsbrev Verran kommune
FM 28.11.2019 Tilsyn med tjenesten til eldre med behov
FM rapport 18.12.2019 Miljørettet helsevern i barneh.
Ber kommunene gå gjennom egen smittevernplan - Fylkesmannen i Trøndelag
FKT invitasjon fagkonferanse 2020
Saksopplysninger
Følgende referatsaker vil bli presentert i møtet:
1. Engasjementsbrev – Steinkjer kommune (gammel)
2. Engasjementsbrev – Verran kommune
3. Fylkesmannen – Tilsynsrapport 28.11.2019. Tilsyn med tjenesten til eldre med
behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester i 11 kommuner u perioden 20162019
4. Fylkesmannen – tilsynsrapport 18.12.2019. Rapport fra tilsyn med Steinkjer
kommunes arbeid med tilsyn med miljørettet helsevern i barnehager og skoler 2019
5. Fylkesmannen – Ber kommunene gå gjennom egen smittevernplan
6. FKT – Invitasjon til fagkonferanse (3.-4. juni 2020)
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ENGASJEMENTSBREV - STEINKJER KOMMUNE
Revisjon Midt-Norge SA ble i kommunestyrets sak 17/74 valgt til revisor for Steinkjer kommune fra
1 01.2018 Revisjonen består av torvattnmqsrevisjon og regnskapsrevisjon. og omfatter revisjonen av
kommuneregnskapet Med utgangspunkt I de bestemmelsene som gjelder for kommuner og
fylkeskommuner, herunder standarder for god kommunal revisjonsskikk. vil v1 1 dette brevet beskrive
var forståelse av revisjonsoppdraget.

Revisjonens formål og innhold
Kommuneloven har blant annet følgende bestemmelser om revisjonen 1 § 78:
1
Revisjon av kommunal og fylkeskommunal virksomhet skal skie I henhold til god kommunal
revisjonsskikk.
2
Revisjonsarbeidet skal omfatte regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon
Vi vil gjennomføre og rapportere resultatene av vår revisjon I henhold til god kommunal revisjonsskikk.
som er en rettslig standard Innholdet I dette begrepet er normert av kommunelovens bestemmelser om
revisjon, tilhørende forskrifter og etablerte og anerkjente standarder på området. Som medlem av
Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) er v1 underlagt Jevnlige eksterne kvalitetskontroller
Revisor har plikt til løpende a foreta en vurdering av egen uavhengighet. Oppdragsansvarhg revisor skal
hvert år avgi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget

Ledelsenes ansvar
I henhold til kommuneloven er det kommunens aomirustrasjonssjef som er ansvarlig for at kommunens
interne administrative kontroll og økonomiforvaltning er ordnet på en betryggende mate og er gjenstand
for betryggende kontroll. Det er også adrrurustrasjonssjefens ansvar å utarbeide og fremme kommunens
årsberetning og avlegge arsreqnskapet I samsvar med bestemmelsene I kommuneloven. forskrift om
årsregnskap og årsberetning I kommuner og fylkeskommuner og god kommunal regnskapsskikk
Kommunens ledelse har også ansvaret for at vi som revisor har ubegrenset tilgang til registrerte
opplysninger. dokumentasjon og annen informasjon v1 finner nødvendig for å kunne utføre vårt arbeid.
herunder korrespondanse. kontrakter.
protokoller mv
Dette inkluderer ogsa tilgang til
systembeskrivelser og nødvendig veiledning

Kommunestyret og kontrollutvalgets ansvar
Kommunestyret er kommunens øverste organ og har det øverste tilsyn med den kommunale og
fylkeskommunale forvaltning Kommunestyret velger selv et kontrollutvalg tila foresta det løpende tilsyn
med den kommunale forvaltning pa sine vegne Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn og kontroll
med den kommunale forvaltningen

Forvaltningsrevisjon
I henhold til forskrift om revisjon osv § 7 innebærer torvaltrunqsrevisjon å 91ennomføre systematiske
vurderinger av økonomi, produktivitet. maloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller
fylkestingets vedtak og forutsetninger. Herunder om
a) Forvaltningen bruker ressurser til å løse oppgaver som samsvarer med kommunestyrets vedtak
og forutsetninger,
b) Forvaltningens ressursbruk og virkemidler er effektive I forhold til målene som er satt på
området,
c) Regelverket etterleves,
d) Forvaltningens styringsverktøy og virkerrudler er hensiktsmessige.
e) Beslutningsgrunnlaget fra administrasjonen til de politiske organer samsvarer med offentlige
utredningskrav.
f)
Resultatene i tjenesteproduksjonen er i tråd med kommunestyrets eller fylkestingets
forutsetninger og/eller om resultatene for virksomheten er nådd
Gjennomføring og rapportering av forvaltningsrevisjon skal skje i henhold til god kommunal
revisjonsskikk og etablerte og anerkjente standarder på området, og det skal etableres revisjonskriterier
for det enkelte prosjekt
Innenfor forvaltningsrevisjon av kommuner er det NKRF som er det standardsettende organ. Grunnlaget
og bakgrunnen for den enkelte forvaltningsrevisjon vil være beskrevet ved rapporteringen av den enkelte
revisjon. slik at denne oppgaven ikke blir beskrevet ytterligere i dette brevet. Se for øvrig nærmere om
rapporteringen i eget avsnitt
Kundeansvarlig forvaltningsrevisjon er Sunniva Sæter.

Finansiell revisjon
Når det gjelder finansiell revisjon vil grunnlaget for vårt arbeid i mindre grad være omtalt ved
avrapportering, slik at v1 her bruker noe mer plass på å beskrive vart arbeid og grunnlaget for dette.
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor er Lauritz Jessen.

Arsregnskapet og de aktuelle delene av årsberetningen
I finansiell revisjonen er vår hovedoppgave som revisor for kommunen å vurdere og avgi en uavhengig
uttalelse (revisors beretning) om hvorvidt årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter. I
tillegg kontrollerer vi at de disposisjoner som ligger til grunn for regnskapet er I samsvar med
budsjettvedtak, og at beløpene stemmer med regulert beløp
Vi kontrollerer også om opplysninger i årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med
årsregnskapet I tillegg kontrollerer vi om den revisjonspliktrqes ledelse har oppfylt sin plikt til å sørge
for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger
Videre er det var oppgave å vurdere om kommunen har ordnet den økonomiske internkontrollen pa en
betryggende måte og med forsvarlig kontroll.
Arsregnskapet skal iht. forskriften være avlagt av administrasjonssjefen innen 15. februar I året etter
reqnskapsåret. Arsberetningen skal avgis uten ugrunnet opphold. og senest innen 31 mars
Adrnirustrasjonssjefens ansvar omfatter oqsa ansvar for at registrering, dokumentasjon og oppbevaring
av regnskapsopplysninger er innrettet på en ordentlig og oversiktlig mate.

Revisjonens utførelse og forholdet til intern kontroll
God kommunal revisjonsskikk innebærer blant annet at v1 kontrollerer utvalgte deler av materialet som
underbygger informasjonen I årsregnskapet, foretar analytiske vurderinger og andre revtsjonshandlinqer
som v1 etter forholdene finner hensiktsmessige

På grunn av en revisjons iboende begrensninger, sammen med den interne kontrollens iboende
begrensninger, er det alltid risiko for at ikke all vese ntlig feilinformasjon i regnskapet avdekkes. selv om
revisjonen er planlagt og utført i samsvar med god kommunal revisjonsskikk. herunder de internasjonale
revisjonsstandardene (ISA-ene). Ved vår risikovurdering vurderer vi de interne kontrollene som er
relevant for kommunens eller enhetens utarbeidelse av årsregnskapet med det formål å utforme
revisjonshandlinger som er hensiktsmessige ut fra omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for
effektiviteten av enhetens interne kontroll. Slike revisjoner eller gjennomganger vil eventuelt kunne
avtales.
Generelt vil en effektiv intern kontroll (kommunens egen) redusere risikoen for at misligheter og feil vil
oppstå uten å bli avdekket, men vil aldri kunne eliminere denne risikoen. Omfanget av vårt
revisjonsa rbeid vil for en stor del være avhengig av kvaliteten på, og effektiviteten av kommunens
interne kontroll, samt regnskaps- og rapporteringsrutiner. Vi vil rapportere skriftlig om eventuelle
vesentlige mangler i den interne kontrollen som er relevante for revisjonen av årsregnskapet og som vi
har identifisert under revisjonen, se nærmere om dette under avsnittet rapportering.

Registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger
Når vi konkluderer om registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i revisjonsberetningen,
vil revisjonen være utført i samsvar med den internasjonale standard for attestasjonsoppdrag (ISAE)
3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller begrenset revisjon av historisk finansiell
informasjon». Denne standarden krever at vi etterlever etiske krav, planlegger og gjennomfører vårt
arbeid for å oppnå betryggende sikkerhet for at det ikke er vesentlige formelle mangler knyttet til
registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger. Slike vurderinger innebærer gjennomføring
av kontrollhandfinger for å innhente bevis om disse forholdene. De valgte kontrollhandlingene avhenger
av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for vesentlige mangler.
Ved vurderingen av ledelsens plikter med hensyn til registrering og dokumentasjon av
regnskapsopplysninger, innhenter revisor informasjon om kommunens interne rutiner for å vurdere
samsvaret med lov. forskrift og god bokføringsskikk. men ikke for å gi uttrykk for en mening om
effektiviteten av kommunens interne kontroll.
Andre uttalelser og kontrollhandfinger
Vår revisjon vil også omfatte de kontrollhandlinger som er nødvendige for å attestere skjema Lønns og
pensjonskostnader (RF-1022. avstemming mellom innberettet lønn og regnskap) og de terminvise krav
etter den kommunale ordningen for momskompensasjon. Vi utfører også kontroll av tilskudd som er gitt
for å finansiere særskilte oppgaver (særattestasjoner), der det er krav eller ønske om revisors
attestasjon. Våre kontroller utføres i tråd med oppdragsgivers anvisninger og aktuell standard for
attestasjonsoppdrag.

Innsynsrett og taushetsplikt
Revisor kan kreve enhver opplysning, redegjørelse eller ethvert dokument hos kommunen og foreta de
undersøkelser som revisor finner nødvendige for å gjennomføre oppgavene.
Både oppdragsansvarlig revisor og revisjonsmedarbeiderne har taushetsplikt etter forvaltningsloven §§
13 til 13e. Dette følger av kommunelovens§ 78, nr. 7. Taushetsplikten gjelder ubegrenset i tid. også
etter at oppdraget er avsluttet
Taushetsplikten er dog ikke til hinder for at kontrollutvalget får den informasjon om resultater av
revisjonen som er nødvendige.

Rapportering og dialog
Enqasjernentsbrev for revisjonsoppdraget utarbeides ved endringer i oppdraget eller dersom andre
forhold tilsier dette I tillegg utarbeides oppstartsbrev i forbindelse med oppstart av den enkelte
forvaltningsrevisjon.

Finansiell revisjons innhold avhenger av revisjonsstandardene. intern kontroll og revisors skjønn.
Kontrollutvalgets oppgave er å påse at kommunen har en tilstrekkelig revisjon. For å sikre
kontrollutvalget informasjon om den finansielle revisjonen. vil det i tillegg til revisors beretning bli
redegjort for status i arbeidet både mht. revrsjonsstrateqren og om resultatet av revisors arbeid.
Etter endring i offentleglova § 5 annet ledd. som trådte I kraft 1 januar 2015, kan offentlig innsyn 1
foreløpige revisjonsrapporter utsettes inntil den endelige rapporter er oversendt kontrollutvalget.
Endringen innebærer ikke en innsnevring I selve innsynsretten i revisjonsrapporter, det er kun
tidspunktet for når innsyn kan kreves som er endret

Misligheter
Revisor skal iht forskriftens§ 3, gjennom revisjonen bidra til å forebygge og avdekke misligheter og feil.
Konstateres det misligheter ved revisjon, eller på annen måte, skal revisor straks sende foreløpig
innberetning til kontrollutvalget.
Når saksforholdet er nærmere klarlagt skal revisor sende endelig innberetning til kontrollutvalget.
Revisor skal sende kop, av innberetningen ttl admrnistrasjonssjefen eller kommune-lfylkesrådet.

Nummererte brev
Vi kan gjennom regnskapsrevisjonen finne forhold som ikke blir påpekt i revisjonsberetningen, men vi
finner det nødvendig å påpeke i nummerert brev Slike nummererte brev vil bli sendt til kontrollutvalget
med kopt ttl administrasjonssjefen.
I henhold til revisjonsforskriften § 4, 2 skal revisor påpeke følgende forhold i nummererte brev:
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.
Manglende redegjørelse 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.
7
Begrunnelse for å si fra seg oppdrag etter§ 16.
Brev med påpekning av mindre vesentlige feil eller mangler vil bli sendt direkte til administrasjonen.

Uttalelser fra kommunens ledelse
I forbindelse med årsavslutningen vil vi i henhold til god kommunal revisjonsskikk innhente en skriftlig
uttalelse fra ledelsen om fullstendigheten og riktigheten av de opplysninger som gis i årsregnskapet. På
samme måte er v1 pålagt å innhente skriftlige uttalelser fra ledelsen om kjennskap til eller mistanke om
misligheter mv

Andre tjenester
Vår organisasjon har medarbeidere med betydelig kompetanse og praksis innenfor mange fagområder.
Dette gjør oss i stand til å yte kompetent veiledning til dere, og som medlem av NKRF kan vi også trekke
på kompetansen I et stort fagmiljø. Vi bistår gJerne med veiledning innenfor intern kontroll.
merverdiavgift, regnskapsføring, budsjetter. lov og forskrifter osv., så langt det lar seg gjøre innenfor vår
oppgave som revisor.

Vi ha per innholdet I dette brevet samsvarer med Deres forståelse av revisors rolle og ansvarsområder
og v1 ser fram til et godt og konstruktivt samarbeid
Vi ber om at dere underskriver og returnerer vedlagte kopi av brevet fora bekrefte at dere samtykker i
vilkårene for revisjonen av regnskapet. herunder vare respektive ansvarsomrader

Med vennlig hilsen
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Arnt Robert Haugan
Oag lig led er

Direkte 1iir 922 53 981 eller

arnt robert haugan@revrsJonmrdtnorge no

Undertegnede bekrefter mottakelse og samtykker I vilkårene pa vegne av Steinkjer kommune
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ENGASJEMENTSBREV - VERRAN KOMMUNE
Revisjon Midt-Norge SA ble i kommunestyrets sak 5/18 valgt til revisor for Verran kommune fra
1.01.2018. Revisjonen består av forvaltningsrevisjon og regnskapsrevisjon, og omfatter revisjonen av
kommuneregnskapet. Med utgangspunkt i de bestemmelsene som gjelder for kommuner og
fylkeskommuner, herunder standarder for god kommunal revisjonsskikk, vil vi i dette brevet beskrive
vår forståelse av revisjonsoppdraget.

Revisjonens formål og innhold
Kommuneloven har blant annet følgende bestemmelser om revisjonen i § 78:
1. Revisjon av kommunal og fylkeskommunal virksomhet skal skje i henhold til god kommunal
revisjonsskikk.
2. Revisjonsarbeidet skal omfatte regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon.
Vi vil gjennomføre og rapportere resultatene av vår revisjon i henhold til god kommunal revisjonsskikk,
som er en rettslig standard. Innholdet i dette begrepet er normert av kommunelovens bestemmelser om
revisjon, tilhørende forskrifter og etablerte og anerkjente standarder på området. Som medlem av
Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) er vi underlagt jevnlige eksterne kvalitetskontroller.
Revisor har plikt til løpende å foreta en vurdering av egen uavhengighet. Oppdragsansvarlig revisor skal
hvert år avgi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget.
Ledelsenes ansvar
I henhold til kommuneloven er det kommunens administrasjonssjef som er ansvarlig for at kommunens
interne administrative kontroll og økonomiforvaltning er ordnet på en betryggende måte og er gjenstand
for betryggende kontroll. Det er også administrasjonssjefens ansvar å utarbeide og fremme kommunens
årsberetning og avlegge årsregnskapet i samsvar med bestemmelsene i kommuneloven, forskrift om
årsregnskap og årsberetning i kommuner og fylkeskommuner og god kommunal regnskapsskikk.
Kommunens ledelse har også ansvaret for at vi som revisor har ubegrenset tilgang til registrerte
opplysninger, dokumentasjon og annen informasjon vi finner nødvendig for å kunne utføre vårt arbeid,
herunder korrespondanse, kontrakter, protokoller mv. Dette inkluderer også tilgang til
systembeskrivelser og nødvendig veiledning.
Kommunestyret og kontrollutvalgets ansvar
Kommunestyret er kommunens øverste organ, og har det øverste tilsyn med den kommunale og
fylkeskommunale forvaltning. Kommunestyret velger selv et kontrollutvalg til å forestå det løpende tilsyn
med den kommunale forvaltning på sine vegne. Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn og kontroll
med den kommunale forvaltningen.

På grunn av en revisjons iboende begrensninger, sammen med den interne kontrollens iboende
begrensninger, er det alltid risiko for at ikke all vesentlig feilinformasjon i regnskapet avdekkes, selv om
revisjonen er planlagt og utført i samsvar med god kommunal revisjonsskikk, herunder de internasjonale
revisjonsstandardene (ISA-ene). Ved vår risikovurdering vurderer vi de interne kontrollene som er
relevant for kommunens eller enhetens utarbeidelse av årsregnskapet med det formål å utforme
revisjonshandlinger som er hensiktsmessige ut fra omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for
effektiviteten av enhetens interne kontroll. Slike revisjoner eller gjennomganger vil eventuelt kunne
avtales.
Generelt vil en effektiv intern kontroll (kommunens egen) redusere risikoen for at misligheter og feil vil
oppstå uten å bli avdekket, men vil aldri kunne eliminere denne risikoen. Omfanget av vårt
revisjonsarbeid vil for en stor del være avhengig av kvaliteten på, og effektiviteten av kommunens
interne kontroll, samt regnskaps- og rapporteringsrutiner. Vi vil rapportere skriftlig om eventuelle
vesentlige mangler i den interne kontrollen som er relevante for revisjonen av årsregnskapet og som vi
har identifisert under revisjonen, se nærmere om dette under avsnittet rapportering.
Registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger
Når vi konkluderer om registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i revisjonsberetningen,
vil revisjonen være utført i samsvar med den internasjonale standard for attestasjonsoppdrag (ISAE)
3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller begrenset revisjon av historisk finansiell
informasjon». Denne standarden krever at vi etterlever etiske krav, planlegger og gjennomfører vårt
arbeid for å oppnå betryggende sikkerhet for at det ikke er vesentlige formelle mangler knyttet til
registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger. Slike vurderinger innebærer gjennomføring
av kontroll handlinger for å innhente bevis om disse forholdene. De valgte kontrollhandlingene avhenger
av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for vesentlige mangler.
Ved vurderingen av ledelsens plikter med hensyn til registrering og dokumentasjon av
regnskapsopplysninger, innhenter revisor informasjon om kommunens interne rutiner for å vurdere
samsvaret med lov, forskrift og god bokføringsskikk, men ikke for å gi uttrykk for en mening om
effektiviteten av kommunens interne kontroll.
Andre uttalelser og kontrollhandfinger
Vår revisjon vil også omfatte de kontrollhandlinger som er nødvendige for å attestere skjema Lønns og
pensjonskostnader (RF-1022, avstemming mellom innberettet lønn og regnskap) og de terminvise krav
etter den kommunale ordningen for momskompensasjon. Vi utfører også kontroll av tilskudd som er gitt
for å finansiere særskilte oppgaver (særattestasjoner), der det er krav eller ønske om revisors
attestasjon. Våre kontroller utføres i tråd med oppdragsgivers anvisninger og aktuell standard for
attestasjonsoppdrag.

Innsynsrett og taushetsplikt
Revisor kan kreve enhver opplysning, redegjørelse eller ethvert dokument hos kommunen og foreta de
undersøkelser som revisor finner nødvendige for å gjennomføre oppgavene.
Både oppdragsansvarlig revisor og revisjonsmedarbeiderne har taushetsplikt etter forvaltningsloven §§
13 til 13e. Dette følger av kommunelovens § 78, nr. 7. Taushetsplikten gjelder ubegrenset i tid, også
etter at oppdraget er avsluttet.
Taushetsplikten er dog ikke til hinder for at kontrollutvalget får den informasjon om resultater av
revisjonen som er nødvendige.

Rapportering og dialog
Engasjementsbrev for revisjonsoppdraget utarbeides ved endringer i oppdraget eller dersom andre
forhold tilsier dette. I tillegg utarbeides oppstartsbrev i forbindelse med oppstart av den enkelte
forvaltningsrevisjon.

Vi håper innholdet i dette brevet samsvarer med Deres forståelse av revisors rolle og ansvarsområder,
og vi ser fram til et godt og konstruktivt samarbeid.
Vi ber om at dere underskriver og returnerer vedlagte kopi av brevet for å bekrefte at dere samtykker i
vilkårene for revisjonen av regnskapet, herunder våre respektive ansvarsområder.

Med vennlig hilsen

[J~,7. Yr- .___
AJ Robert Hauga:)
Daglig leder

Direkte W 922 53 981 eller !Bl arnt.robert.haugan@revisjonmidtnorge.no

Undertegnede bekrefter mottakelse og samtykker i vilkårene på vegne av Verran kommune

(signert)

~rl,JJuy{L ~
Rådmann
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Sammendrag
Denne rapporten beskriver hovedtrekkene fra tilsyn med tjenester til eldre med
behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester i 10 kommuner i perioden 2016-2019.
Ikke alle sykehjem hadde rutiner som dekket alle grunnleggende behov. Særlig var
det mangelfullt når det kom til systematisk kartlegging av ernæringstilstand og
fallrisiko. Gjennomgående fikk beboerne som hadde egne tenner, pusset dem i
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mindre grad på morgenen enn om kvelden. Det var lite bruk av fysioterapeut, da
ressursene til rehabilitering ble prioritert til korttids- og rehabiliteringsavdelingene på
bekostning av avdelinger for langtidsplasser. Aktiviteter ble oftest tilbudt i grupper og
ikke som individuelt tilpasset aktivitet. Flere sykehjem holdt til i gamle lokaler, noe
som gav ulike utfordringer.
Sykehjemslegen benyttet hovedsakelig tiden sin til oppfølging av den enkelte beboer,
og var som oftest lite involvert i driften av sykehjemmet for øvrig.
Det fantes brukerråd i de fleste kommuner. Noen kommuner gjennomførte
pårørendeundersøkelser. Pårørende ble ellers involvert i pårørendeforeninger, og
ved innkomstsamtaler med pleier og pasient. I journalgjennomgangen så vi at det
ofte var dokumentert dialog med pårørende om dagligdagse forhold. Beboerne selv
fikk i det daglige god mulighet til å medvirke i stell, måltider og annen praktisk
bistand.
Ved fire av sykehjemmene kom vi frem til at kravet til forsvarlighet var brutt. Dette på
bakgrunn av en helhetsvurdering av funnene. Konkret gjaldt dette mangelfull
kompetanse, mangelfulle rutiner for dekking av grunnleggende behov, mangelfull
internkontroll og manglende systematisk kartlegging av ernæringsstatus.
Fylkesmannen møtte i alle kommunene ansatte med stort ønske om å yte det beste
for eldre med behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester. Vi så imidlertid at det
kan være vanskelig å rekruttere sykepleiere i distriktene. Sykehjemslege og
fysioterapeut ble sjelden benyttet til annet enn å behandle enkeltbeboere. Det var lite
tverrfaglig samarbeid blant de ulike yrkesgruppene som var involvert, sett bort i fra
sykepleiere, hjelpepleiere og assistenter og ved samhandlingen mellom sykepleier og
sykehjemslege på visitten.
Det var ved de fleste sykehjem lite avklart eller helt uavklart hvem som hadde rollen
som medisinskfaglig rådgiver på systemnivå, og som nevnt var ikke sykehjemslegen
på en systematisk måte benyttet involvert på systemnivå. Gjennomgående var
infeksjonskontrollprogrammet helt manglende eller mangelfullt implementert.
Ved noen sykehjem ble det meldt mange avvik, ved andre færre enn man forventer.
Flere steder hvor det ble meldt mange avvik, ble de ikke benyttet til
forbedringsarbeid. Flest avvik gjaldt legemiddelhåndtering.
Rutinene ble ofte oppgitt å være vanskelig tilgjengelige og uoversiktlige. Ofte var de
heller ikke oppdaterte. Flere sykehjem hadde både elektronisk journal og
papirjournal for den enkelte bruker, og dermed ikke et helhetlig journalsystem. Vi
fant også at strukturen med bruk av ulike faner i journalsystemene ofte var
uoversiktlige.
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1. Innledning
Fylkesmannen i Trøndelag har som en del av sine egeninitierte tilsyn i 2016-2019
gjennomført tilsyn med helse- og omsorgstjenesten for eldre med behov for
heldøgns helse- og omsorgstjenester i 10 kommuner. Tilsynene ble gjennomført som
systemrevisjon. Vi undersøkte om kommunene gjennom systematisk styring og
ledelse sikrer forsvarlige helse- og omsorgstjenester til eldre med vedtak om
heldøgns helse- og omsorgstjenester. 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.

2. Bakgrunn
Fylkesmannen i Trøndelag mottar hyppig klager på tjenestene til beboere på
sykehjem. Klagene er nesten uten unntak fremmet av pårørende. Tema som går igjen
i anførslene er mangelfullt legetilsyn, lite rehabiliterings- og aktivitetstilbud, at
beboere må vente lenge på hjelp, dårlig kompetanse hos de ansatte, ernæring og for
lite bistand ved måltid, feilmedisinering, lite oppfølging etter fall og mangelfull
bistand til personlig hygiene.
Fylkesmannen vet at mange kommuner har presset økonomi og strever med
rekruttering av helsepersonell. En del kommuner har hatt omstillingsprosesser i
helse- og omsorgstjenestene og noen kommuner har vedtatt sammenslåing. Dette
kan gi konsekvenser for eldre som mottar helse- og omsorgstjenester.
Beboere på sykehjem i dag har dårligere funksjon, mer komplisert og sammensatt
sykdomsbilde og mer kompliserte behandlingsopplegg enn før. Dette medfører økt
behov for kompetanse og ferdigheter hos de ansatte.
Fremover vil det bli et økende antall eldre med behov for helse- og omsorgstjenester.
Det er også en klar forventning om at oppgaver skal overføres fra
spesialisthelsetjenesten til kommunene. Samlet betyr dette at kommunene må gjøre
opp status og ruste seg for fremtidige behov.

3. Lovgrunnlag

https://www.helsetilsynet.no/tilsyn/tilsynsrapporter/trondelag/2019/trondelag-samlera... 10.02.2020

Tilsyn med tjenesten til eldre med behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester i 11 ... Page 4 of 10

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med kommunal helse- og
omsorgstjeneste, etter helse- og omsorgstjenesteloven § 12-3 og helsetilsynsloven § 4
andre ledd. 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 tilsynene.
3.1. Forsvarlighetskravet
Kommunene skal sørge for nødvendige helse- og omsorgstjenester. Dette følger av
helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1. I lovens § 3-2 er det listet opp hvilke tjenester
kommunen skal tilby. Etter pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a er den enkelte gitt
rett til nødvendig helsehjelp fra kommunehelsetjenesten. Sammenholdt med helseog 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 ulike tjenester/tiltak
og omfang av tjenester/tiltak, forutsatt at tilbudet av helse- og omsorgstjenester er
forsvarlig gitt den enkeltes behov.
3.2. Internkontroll
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
(av 28.10.2016 nr. 1250). 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 institusjoner og for håndtering og
oppfølging av infeksjoner, inkludert større utbrudd. 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.
3.3. Grunnleggende behov
Kvalitetsforskriften (av 27.06.2003 nr. 792) 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
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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
• 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 til av- og påkledning
• tilbud om eget rom ved langtidsopphold
• tilbud om varierte tilpassede aktiviteter
Forskrift om en verdig eldreomsorg § 3 («Verdighetsgarantien» av 12.11.2010 nr. 1426)
nevner også at det skal legges til rette for et variert og tilstrekkelig kosthold, adgang
til å komme seg ut i frisk luft, nødvendig hjelp til personlig hygiene, lindrende
behandling og en verdig død, og å bevare eller øke sin mulighet til å fungere i
hverdagen. Omsorgen skal bidra til habilitering og rehabilitering.
Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator § 5 (av
16.12.2011, nr. 1256) sier at kommunen har plikt til å sørge for at alle som oppholder
seg i kommunen tilbys nødvendige habiliterings- og rehabiliteringstjenester, og at
tjenestene skal gis uavhengig av pasientens boform (§ 5). Formålet med habiliteringsog rehabiliteringstjenesten er «at den enkelte pasient og bruker, som har eller står i fare
for å få begrensninger i sin fysiske, psykiske, kognitive eller sosiale funksjonsevne, skal gis
mulighet til å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltagelse i
utdanning og arbeidsliv, sosialt og i samfunnet» (§ 3 tredje ledd).
3.4. 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.

https://www.helsetilsynet.no/tilsyn/tilsynsrapporter/trondelag/2019/trondelag-samlera... 10.02.2020

Tilsyn med tjenesten til eldre med behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester i 11 ... Page 6 of 10

Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-5 andre ledd sier at «Kommunelegen skal være
medisinskfaglig rådgiver for kommunen». I forarbeidene til helse- og
omsorgstjenesteloven § 5-5 heter det at «kommunelegen bør gi råd knyttet til
planlegging og styring av kommunens samlede legeressurser og gi råd knyttet til
kommunal planlegging, styring og evaluering av helse- og omsorgstjenestene i kommunen
samt kommunal forvaltning for øvrig. Videre vil kommunelegen kunne bidra til utvikling av
systemer og rutiner for samhandling og samarbeid mellom kommune og
spesialisthelsetjeneste.» Videre fremgår at: «… også andre kommunale oppgaver som
krever medisinsk kompetanse kan naturlig legges til kommunelegen…».
Fylkesmannen legger til grunn at enhver tjeneste med innhold av medisinskfaglig
karakter - herunder drift av sykehjem- gir behov for medisinskfaglig rådgivning på et
systemnivå som er tilstrekkelig pasientnært til at det kan påvirke pasientens faktiske
tjenester. Rådgivningen må være tilgjengelig for ledelsen lokalt ved enheten, og det
må i praksis være bruk av rådgivningsfunksjonen.
3.5. 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 sjuende ledd i
samme bestemmelse, 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
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samlede helse- og omsorgstjenestetilbudet. Herunder skal virksomhetene som yter
helse- og omsorgstjenester etablere systemer for innhenting av pasienter og
brukeres erfaringer og synspunkter.

4. Gjennomføring
Tilsynene gikk over to dager og ble gjennomført som systemrevisjon. Dag én startet
med informasjonsmøte, før befaring på sykehjemmet, journalgjennomgang og
intervjuer med ansatte og ledelse. Dag to ble det etter de siste intervjuene avholdt et
oppsummerende møte.
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag gjennomførte i perioden høsten 2015 til høsten 2017
et prosjekt med «styrket involvering av pasienter, beboere og pårørende i tilsyn». I
forberedelse og gjennomføring av fem av tilsynene deltok derfor
«erfaringsmedarbeidere». Disse intervjuet brukere, og var ellers fullverdige
medlemmer av tilsynsteamet. For øvrig ble brukerrådsrepresentanter intervjuet i
noen tilsyn, mens andre steder ble kun ansatte spurt om hvordan det legges til rette
for brukerinvolvering.
Rapportene fra alle tilsynene er tilgjengelige på www.helsetilsynet.no. Det presiseres
at Statens helsetilsyn i 2018 besluttet at funn som indikerer lovbrudd skal benevnes
som «lovbrudd», og ikke «avvik/merknad» som ble benyttet tidligere.

5. Funn
Her presenteres de funnene som vi etter alle tilsynene mener representerer
hovedtrekkene i det vi fant. Det kan oppfattes negativt, så vi vil presisere at vi også
fant mye god tjenesteyting, og at vi snakket med mange ansatte med stort ønske om
å yte gode tjenester til beboerne. Funnene representerer heller ikke alle sider ved
driften av sykehjemmene, da vi konsentrerte oss om temaene som tilsynet var
definert å skulle omhandle. Det er likevel vår vurdering at tilsynets tema dekket de
viktigste deler av driften og de tjenestene som forventes gitt på sykehjem.
Først presenteres funnene knyttet til tilsynets tre hovedtema: om beboerne får
dekket sine grunnleggende behov, medisinsk oppfølging og brukermedvirkning.
Deretter presenteres andre funn knyttet til forsvarlighetskravet og myndighetskrav
knyttet til internkontroll og systematisk styring og ledelse.
5.1. Grunnleggende behov
5.1.1. Ernæring
I en del kommuner fantes rutiner for kartlegging av ernæringstilstand. Imidlertid var
det gjennomgående lite systematisk oppfølging av temaet. Det var lite spor av
oppmerksomhet på ernæringsbehov ved innkomst, utover kartlegging av ønskekost,
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dia-kost og lignende. Videre varierte det hvor ofte beboerne ble veid, og hvorvidt
beboernes BMI (Body Mass Index) ble utregnet, men gjennomgående ble vekt tatt
sjeldnere enn anbefalt i nasjonale retningslinjer [1]. Det ble lagt til rette for måltid
utenfor faste tidspunkt, og beboerne fikk ved behov hjelp ved måltidet.
5.1.2. Munnhygiene
Gjennomgående ble beboernes tenner pusset i mindre grad på morgen enn om
kvelden. Alle hadde regelmessig tilsyn av tannpleier. Beboerne ble henvist til tannlege
ved behov.
5.1.3. Medvirkning
Som oftest fikk beboerne stå opp og legge seg når de ville. Som hovedregel ble hjelp
tilbudt raskt nok når beboer gav signal med alarm eller på annen måte uttrykte behov
for bistand.
5.1.4. Fall
Det var ikke vanlig med systematisk kartlegging av fallrisiko og behov for sikringseller treningstiltak ved innkomst. Det varierte om fall ble definert som et avvik og
dermed skulle meldes i avvikssystemet. Noen steder var dette avhengig av årsaken til
fallet, om fallet skyldtes ytre årsak som f.eks. at beboer snublet i en ledning (skulle
meldes), eller forhold hos beboer, eksempelvis blodtrykksfall (skulle ikke meldes som
avvik).
5.1.5. Bevare og gjenvinne funksjon
Det var lite bruk av fysioterapeut, da ressursene til rehabilitering ble prioritert til
korttids- og rehabiliteringsavdelingene på bekostning av avdelinger for
langtidsplasser. Det var også ulikt hvorvidt lokalene var egnet for trening. Aktiviteter
ble oftest tilbudt i grupper og ikke som individuelt tilpasset aktivitet. I noen
kommuner var det ansatt aktivitør, andre ikke. Å ha aktivitør så ut til å ha positiv
effekt for aktivitetstilbudet. I de fleste kommuner ble livshistorie og interesser kartlagt
ved innkomst, men det varierte om informasjonen ble benyttet til å tilrettelegge for
individuelt tilpasset aktivitet.
5.1.6. Bygningsmassen
Flere sykehjem holdt til i gamle lokaler, som ikke holder dagens standard. Dette gav
utfordringer: delte bad, bad på gangen og derfor behov for forflytning gjennom
fellesareal til dusj og toalett, og trange rom som vanskeliggjorde bruk av hjelpemidler.
Det ble nevnt at det var mer krevende å opprettholde god hygiene, for eksempel på
gamle bad. Flere sykehjem var under oppgradering, eller det var planlagt flytting til
nye lokaler.
5.2. Medisinsk oppfølging
De fleste sykehjem hadde en sykehjemslege tilknyttet. Tiden ble benyttet til visitt og
oppfølging av de enkelte beboere. Sykehjemslegen var oftest lite involvert i drift. I den
ene kommunen var de fleste av sykehjemsplassene omgjort til omsorgsboliger med
døgnkontinuerlige tjenester. For beboerne der var det den enkelte beboers fastlege

https://www.helsetilsynet.no/tilsyn/tilsynsrapporter/trondelag/2019/trondelag-samlera... 10.02.2020

Tilsyn med tjenesten til eldre med behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester i 11 ... Page 9 of 10

som fulgte dem opp medisinsk. Denne organiseringen hadde også konsekvenser for
betaling for legemidler og egenandeler til lege og fysioterapeut. Videre var det for
disse beboerne ikke lovlig å fatte vedtak om tilbakeholdelse etter pasient- og
brukerrettighetsloven kapittel 4 A.
5.3. Brukermedvirkning
Det var vanlig å ha brukerråd, men varierte hvor aktivt det ble brukt av ledelsen på
sykehjemmet. I tillegg var det i flere kommuner pårørendeforening som blant annet
bidro med sosiale aktiviteter. Noen kommuner gjennomførte
pårørendeundersøkelser. I det daglige ble beboerne gitt god mulighet til å medvirke
ved gjennomføring av stell, måltider og annen praktisk bistand.
Pårørende hadde ved de fleste sykehjemmene tilbud om å delta på innkomstsamtale
med primærkontakt og lege. I journal så vi at det ofte var dialog med pårørende om
dagligdagse ting.
5.4. Forsvarlighet og internkontroll
5.4.1. Forsvarlighet
Brudd på forsvarlighetskravet ble funnet ved fire sykehjem. Hvorvidt
forsvarlighetskravet var brutt berodde på en samlet vurdering av tilstanden ved
sykehjemmet. Det som konkret lå til grunn for at det i disse tilfellene ble funnet at
terskelen for brudd på forsvarlighetskravet var overskredet var følgende:
Sykehjem 1
• mangel på forsvarlig kompetanse
• mangelfulle rutiner for dekking av grunnleggende behov
• mangelfull internkontroll
• uforsvarlig saksbehandling ved tildeling av tjenester
• manglende implementering av infeksjonskontrollprogrammet
Sykehjem 2
• manglende systematisk kartlegging av ernæringsstatus
Sykehjem 3
• manglende styring og kontroll, som innebærer betydelig risiko for at svikt ikke
avdekkes og forbedringstiltak ikke iverksettes
• mangelfulle rutiner for dekking av grunnleggende behov
Sykehjem 4
• manglende styring og kontroll, som innebærer betydelig risiko for at svikt ikke
avdekkes og forbedringstiltak ikke iverksettes
• mangelfulle rutiner for dekking av grunnleggende behov
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5.4.2. Kompetanse
Rekruttering av sykepleiere er vanskeligere i distriktene. Det var noe bruk av
vikarbyrå. Det fantes i liten grad kompetanseplaner som sa noe om fremtidig behov
for kompetanse med tanke på naturlig avgang og endret demografi. Lege og
fysioterapeut gav lite bidrag til enhetene på annet nivå enn ved å behandle
enkeltbeboere. De bidro blant annet ikke inn i internundervisning, fagdager,
sykepleiemøter, personalmøter. Ut ifra dette viste tilsynet at det ble jobbet lite
tverrfaglig, og at de ulike faggruppers kompetanse utnyttes for lite.
5.4.3. Medisinskfaglig rådgiver på systemnivå
Tilsynet viste at det var lite avklart, eller uavklart hvem som var medisinskfaglig
rådgiver på systemnivå. Dette gjaldt i de aller fleste kommuner vi besøkte. Vi så ellers
at det var lite involvering av sykehjemslege på systemnivå.
5.4.4. Infeksjonskontrollprogram
Gjennomgående var infeksjonskontrollprogrammet helt manglende, eller i de
tilfellene det fantes var det mangelfullt implementert.
5.4.5. Utfordringer med internkontroll
Avvik
Det varierte veldig fra kommune til kommune hvor mange avvik som ble meldt. I
enkelte kommuner fant vi dårlig meldekultur. I andre kommuner, hvor det ble meldt
svært mange avvik, fant vi at de ikke ble benyttet til forbedringsarbeid. Det ble meldt
klart flest avvik på legemiddelhåndtering, men det var også en del avvik på fall og
beboere som var urolige eller utagerende. Det ble ellers i liten grad meldt avvik ved
tjeneste eller aktivitet som ikke ble utført som planlagt.
Rutiner
Rutinene ble ofte oppgitt å være vanskelig tilgjengelige og uoversiktlige. Tilsynet fant
også at de ofte ikke var oppdaterte.
Journalsystem
Ved flere sykehjem fant vi at det ikke var et helhetlig journalsystem. Mange hadde
papirjournaler som ennå ikke var scannet inn i det elektroniske journalsystemet. Vi
fant også at strukturen i journalsystemene ofte var uoversiktlig. Det var stor variasjon
mellom sykehjemmene og enkeltansatte hvordan Gerica/Profil brukes. Det var ikke
definert hvordan journalsystemet skal brukes «hos oss».
[1] IS-1580 Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av
underernæring
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Fylkesmannen gjennomførte tilsyn med Steinkjer kommune og besøkte i den
forbindelse kommunen den 21. og 22. november 2019. Vi undersøkte om kommunen
sørger for at tilsyn med miljørettet helsevern i barnehager og skoler blir utført i
samsvar med aktuelle lovkrav.
Tilsynet ble gjennomført som del av et landsomfattende tilsyn initiert av Statens
helsetilsyn.
Fylkesmannens konklusjon:
Fylkesmannen i Trøndelag har ikke funnet at det foreligger lovbrudd ved Steinkjer
kommunes arbeid med miljørettet helsevern i barnehager og skoler.
Steinkjer kommune utfører systematisk arbeid med tilsyn med miljørettet helsevern i
barnehager og skoler i henhold til krav i folkehelseloven. Kommunen følger med på at
tilsynsorganet planlegger, gjennomfører og har oversikt over sine tilsynsoppgaver.

1. Tilsynets tema og omfang
I dette kapittelet beskriver vi hva som ble undersøkt i tilsynet.
Tilsynet var rettet mot kommunens arbeid med tilsyn med miljørettet helsevern i
barnehager og skoler. Tilsynet undersøkte om kommunen ivaretar sitt tilsynsansvar
ved å sørge for:
• Klar fordeling av myndighet og oppgaver, nødvendig uavhengighet og
kompetanse.
• Oversikt over godkjenningspliktige skoler og barnehager.
• At risikoforhold i miljøet i den enkelte barnehage og skole følges opp og at
kommunen fører regelmessig tilsyn med barnehager og skoler i kommunen.
• At tilsyn systematisk følges opp der det er avdekket lovbrudd.
Fylkesmannen har også undersøkt om kommunen legger til rette for og følger opp at
brukerinvolvering blir ivaretatt.
Fylkesmannens tilsyn innenfor miljørettet helsevern er etter folkehelseloven
avgrenset til lovlighetskontroll av om kommunen oppfyller sine plikter som
tilsynsmyndighet. Det innebærer at fylkesmannen etter folkehelseloven ikke kan føre
tilsyn med om kommunen som eier oppfyller kravene til miljørettet helsevern.

2. Aktuelt lovgrunnlag for tilsynet
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Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med kommunens arbeid med tilsyn
med miljørettet helsevern i barnehager og skoler etter folkehelseloven§ 31. Et tilsyn
er en kontroll av om lov- og forskriftsbestemmelser overholdes. Vi gir derfor her en
oversikt over kravene som ble lagt til grunn i tilsynet.
Virkeområdet for kommunens tilsyn med miljørettet helsevern i barnehager og skoler
fremgår av folkehelseloven § 8 første ledd:
Miljørettet helsevern omfatter de faktorer i miljøet som til enhver tid direkte eller indirekte
kan ha innvirkning på helsen. Disse omfatter blant annet biologiske, kjemiske, fysiske og
sosiale miljøfaktorer.»
Kommunens oppgaver som tilsynsmyndighet fremgår av folkehelseloven § 9:
«Kommunen skal føre tilsyn med de faktorer og forhold i miljøet som til enhver tid direkte
eller indirekte kan ha innvirkning på helsen, jf § 8. Ansvar og oppgaver innen miljørettet
helsevern som i denne lov er lagt til kommunen, kan i tillegg til å delegeres etter
bestemmelsene i kommuneloven delegeres til et interkommunalt selskap.
Kommunens myndighet kan utøves av kommunelegen dersom dette på grunn av tidsnød
er nødvendig for at kommunens oppgaver etter dette kapittel skal kunne utføres.»
Tilsynsansvaret som kommunen er pålagt i henhold til folkehelseloven § 9, innebærer
at tilsynsvirksomheten skal baseres på en risikovurdering. Kommunen skal gjøre en
prioritering med utgangspunkt i det som har størst betydning for å fremme
barnehagebarns og elevers helse og forebygge sykdom og skade.
Kommunens plikt til internkontroll fremgår av folkehelseloven § 30:
«Kommunen og fylkeskommunen skal føre internkontroll for å sikre at krav fastsatt i eller i
medhold av loven her overholdes.
Kommunenes tilsyn med virksomhet og eiendom i henhold til § 9 skal dokumenteres
særskilt, herunder uavhengighet og likebehandling i tilsynet.
Kommunen må gjennom ledelse, styring og organisering av virksomheten jobbe
kontinuerlig for forbedring og iverksette systematiske tiltak i form av rutiner og
prosedyrer, samt sørge for faktisk etterlevelse av disse. Kommunen skal prioritere
områdene og aktivitetene som har størst risiko for svikt og størst helsemessig
konsekvens.

3. Beskrivelse av faktagrunnlaget
Her gjøres det rede for hvordan kommunens tilsyn med miljørettet helsevern i
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barnehager og skoler fungerer.
Steinkjer kommune har ca. 22 000 innbyggere. Det er 6 kommunale barnehager og
24 private barnehager i Steinkjer kommune. Det er 12 kommunale skoler, 1 privat
barne- og ungdomsskole og 2 videregående skoler i Steinkjer kommune.

Organisering av tilsyn med miljørettet helsevern i barnehager
og skoler
Steinkjer kommune er med i et samarbeid om tilsyn med miljørettet helsevern i
barnehager og skoler. Samarbeidskommunene er Inderøy, Verran og Snåsa
kommune. Konsulent Miljørettet helsevern har en 60 % interkommunal stilling som
innbefatter arbeid med tilsyn med miljørettet helsevern i alle kommunene.
Kommuneoverleger i hver av kommunene er tilsynsmyndighet i egen kommune.
Det er utelukkende arbeidet med miljørettet helsevern i barnehager og skoler som
foregår i Steinkjer kommune som vil være tema i det følgende.
Organisasjonskart inntatt nedenfor viser den administrative organiseringen av det
kommunale tilsynsorganet. Det er kommuneoverlegen og konsulent miljørettet
helsevern som utgjør det kommunale tilsynsorganet/tilsynsmyndigheten.
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Bemanning, ansvar og myndighet
Konsulent Miljørettet helsevern
Det fremgår følgende av stillingsbeskrivelsen for konsulent Miljørettet Helsevern, som
er plassert i helseetaten, jf. organisasjonskartet inntatt ovenfor:
«Ansvars- og arbeidsområde for stillingen:
Kommunene Inderøy, Verran, Snåsa og Steinkjer har en felles konsulent som utfører de
tilsyn kommuneoverlegen i de enkelte kommunene prioriterer.»
«Arbeidsoppgaver for stillingen:
Planlegge tilsyn, gjennomføre tilsyn, skrive tilsynsrapport, oppfølging av avvik og
merknader, skrive godkjenning i samarbeid med kommuneoverlege samt
veiledning/rådgivning til objektene.»
«Ansvar og oppgaver er ikke uttømmende opplistet. Tillegg gis etter leders bestemmelse.»
Kommuneoverlege
Det fremgår følgende av stillingsbeskrivelsen til kommuneoverlegen knyttet til tilsyn
med miljørettet helsevern i barnehager og skoler:

https://www.helsetilsynet.no/tilsyn/tilsynsrapporter/trondelag/2019/steinkjer-kommun... 10.02.2020

Rapport fra tilsyn med Steinkjer kommunes arbeid med tilsyn med miljørettet helsever... Page 6 of 9

«Stillingen er definert som en «særlig uavhengig stilling».
«100% stilling organisert under Plan- og utviklingstjenesten som er stabstjeneste til
rådmannen, med plansjefen som nærmeste overordnede.»
«Tilsynsmyndighet innen miljørettet helsevern, jf Folkehelselovens §§ 8 og 9 (delegert av
kommunestyret). Godkjenningsmyndighet innen miljørettet helsevern, jf Folkehelselovens §
10 (delegert fra helsesjefen). Tilsynene utføres i praksis av konsulent innen miljørettet
helsevern.»
Delegasjon
Det er gitt en klar delegasjon av myndighet fra kommunestyret til
kommuneoverlegen i henhold til Folkehelseloven § 9.

Tiltak og praksis knyttet til tilsyn med miljørettet helsevern i barnehager
og skoler
Steinkjer kommune bruker kvalitetssystemet EQS. Det er laget en
saksbehandlingsprosedyre, «Tilsyn miljørettet helsevern», knyttet til arbeidet med
miljørettet helsevern i barnehager og skoler, som er lagt i det kommunale
kvalitetssystemet.
Det fremgår blant annet følgende av saksbehandlingsprosedyren «Tilsyn miljørettet
helsevern»:
«Tilsynsplan
Kommuneoverlegen reviderer årlig tilsynsplan innen miljørettet helsevern.
Tilsynsplanen inkludert prioriteringene baseres på mottatte meldinger om tilsynsobjekt,
mottatte avviks- og bekymringsmeldinger, en risikovurdering, og møte med representanter
fra avdeling oppvekst der de har med sin risikovurdering, avvik og bekymringer.
Tilsynsplanen skal gi en prioritert liste over tilsyn.»
«Hendelsesbasert tilsyn
Mottar kommuneoverlegen avviks- eller bekymringsmeldinger, skal kommuneoverlegen ta
en beslutning på om det skal utføres ekstra tilsyn, og om dette skal skje umiddelbart eller
føre til mer langsiktige endringer i tilsynsplanen. Kommuneoverlegen skal i tillegg ta stilling
til om det er konsulenten eller kommuneoverlegen som skal utføre tilsynet.»
«Planlagte tilsyn
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Konsulenten organiserer selv sitt tilsynsarbeid jf tilsynsplanen. Når et objekt står for tur
innhentes evt. opplysninger fra kommuneoverlegen og tidligere tilsyn. Konsulent tar
kontakt med objektet 4 måneder før tilsynet skal finne sted. Dette for å forberede
objektet.»
«Tilsynsrapport
På tilsyn gjennomført av konsulent, skrives rapporten som inneholder eventuelle avvik,
merknader og varsel om pålegg av konsulenten. Funnene diskuteres med
kommuneoverlegen. Kommuneoverlegen godkjenner rapport og setter en frist for lukking
av eventuelle avvik .
På tilsyn gjennomført av kommuneoverlegen, skriver kommuneoverlegen selv rapporten
som inneholder eventuelle avvik, merknader og varsel om pålegg, samt frist for lukking av
eventuelle avvik .»
«Oppfølging av avvik og merknader
Konsulent følger opp at tilbakemelding foreligger innen gitte frister, og forelegger dette for
kommuneoverlegen for vurdering. Foreligger ikke tilbakemelding innen fristen skal
konsulent ta kontakt med objektet og etterspørre dokumentasjon. Dersom fullstendig
tilbakemelding ikke foreligger etter to purringer, tar kommuneoverlegen over saken.
Kommuneoverlegen skal da sammen med advokatene vurdere reaksjoner som pålegg om
retting, tvangsmulkt og stansing.»
Steinkjer kommune har utarbeidet en tilsynsplan. Følgende fremgår av tilsynsplanen:
• Oppgavene til kommuneoverlegen og konsulent miljørettet helsevern.
• Oversikt over tilsynsobjektene der følgende er angitt:
- Når det sist ble foretatt tilsyn, og hva som eventuelt ble gitt av avvik og
merknader.
- Frekvens på tilsynsaktivitet.
- Oversikt over tidspunkt for siste godkjenning.
Steinkjer kommune mottar avviksrapporter fra avdeling for oppvekst.
Steinkjer kommune har opprettet internettsider der det fremgår hva kommunen skal
gjøre som tilsynsmyndighet og tilsynsorgan.
Det er også opplyst om hvordan det kan sendes en klage eller en bekymringsmelding
til tilsynsmyndigheten på nettsiden til kommunen. Den samme info rmasjonen er
også tilgjengelig i kvalitetssystemet EQS.

4. Vurdering av faktagrunnlaget opp mot aktuelt
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lovgrunnlag
I dette kapittelet vurderer vi fakta i kapittel 3 opp mot lovbestemmelsene i kapittel 2.
Steinkjer kommune fører regelmessig tilsyn med miljørettet helsevern i barnehager
og skoler i henhold til folkehelseloven § 9.
Kommunen har opprettet internkontroll for å sikre at krav fastsatt i folkehelseloven
overholdes, jf. folkehelseloven § 30. Dette ut fra følgende:
• Det er en klar fordeling av myndighet og oppgaver.
• Det er et uavhengig og kompetent tilsynsorgan som utfører regelmessige
tilsyn. Tilsynsorganet har en oppdatert oversikt over godkjenningspliktige
barnehager og skoler, der tidspunkt for siste godkjenning fremgår.
• Tilsyn baseres på risikovurderinger. Tilsynsorganet mottar informasjon om den
enkelte barnehage og skole. Dette ved at tilsynsmyndigheten jevnlig mottar
avviksrapporter, og også øvrig informasjon fra f. eks. klager og
bekymringsmeldinger. Tilsynsmyndigheten mottar også risikovurderinger fra
representanter fra avdeling Oppvekst i et årlig møte der tilsynsplanen
revideres.
• Tilsynsorganet/tilsynsmyndigheten utarbeider en tilsynsplan der det fremgår:
- hvilke barnehager og skoler det skal føres tilsyn med
- tema for tilsyn i den enkelte barnehage og skole
• Tilsynsplanen oversendes til plansjef og rådmann. Tilsyn følges opp der det er
avdekket lovbrudd.
Steinkjer kommune har etablert en internkontroll som innebærer at kommunen
følger med på at tilsynsorganet/tilsynsmyndigheten planlegger, gjennomfører og har
oversikt over sine tilsynsoppgaver.

5. Fylkesmannens konklusjon
Fylkesmannen i Trøndelag har ikke funnet at det foreligger lovbrudd ved Steinkjer
kommunes arbeid med miljørettet helsevern i barnehager og skoler.
Steinkjer kommune utfører systematisk arbeid med tilsyn med miljørettet helsevern i
barnehager og skoler i henhold til krav i folkehelseloven. Kommunen følger med på at
tilsynsorganet planlegger, gjennomfører og har ·oversikt over sine tilsynsoppgaver.
Med hilsen
Jan Vaage (e.f .) avdelingsdirektør

Sigbjørn Holst revisjonsleder

Helse- og omsorgsavdelingen

Helse- og omsorgsavdelingen
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Ber kommunene gå gjennom
egen smittevernplan
Fylkesmannen i Trøndelag ber kommunene i fylket gå
over sine smittevernplaner. Dette skjer etter oppdrag
fra Helsedirektoratet.
Publisert 04.02.2020











Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet planlegger sammen med helsetjenesten
hvordan situasjonen skal håndteres dersom det nye coronaviruset kommer til
Norge.
Som en del av denne planleggingen har Helsedirektoratet bedt Fylkesmennene
rundt om i landet om å innhente oversikt over smittevernplaner i kommunene.
Samtidig ber de Fylkesmennene om å yte bistand der det er behov for det.

Tilskriver kommunene
Nylig skrev Fylkesmannen i Trøndelag til kommunene i Trøndelag, der Fylkesmannen
ber kommunene om å gå gjennom sine gjeldende smittevernplaner og sikre at disse
inneholder tiltak for å håndtere utbrudd av smittsomme virusinfeksjoner (som f.eks.
Corona-viruset).
Videre ber Fylkesmannen om at kommunene rapportere status på egen
smittevernplan innen torsdag 6.februar kl. 10.00.

Coronaviruset
Folkehelseinstituttet har etablert en egen temaside om det nye viruset. På
temasiden legges det ut råd og informasjon til både helsepersonell og innbyggere.

Fylkesmannen i Trøndelag

Fylkesmannen i Trøndelag
Besøksadresse:
Statens hus, Strandveien 38, Steinkjer
Statens hus, Prinsens gt. 1, Trondheim
Postadresse: Postboks 2600, 7734
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PRAKTISK INFORMASJON

INFORMASJON OM ÅRSMØTET
Årsmøtet er åpent for alle, men det er kun medlemmer i Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) som har
tale-, forslags- og stemmerett.
Medlemmer som har saker til årsmøtet, eller forslag om vedtektsendringer, må sende disse til
sekretariatet innen seks uker før årsmøtet, altså innen 22. april 2020.
Styret sender ut sakspapirene senest to uker før årsmøtet, innen 20. mai 2020.
Dersom din kommune/ditt sekretariat ikke er medlem i FKT, men ønsker å møte på årsmøtet med
stemmerett, må innmelding skje innen 20. mai 2020.
Leder i valgkomiteen: Frank Willy Djuvik, tidl. kontrollutvalgsleder i Sogn og Fjordane fylkeskommune
| Frank.willy.djuvik@gmail.com | Mobil: 926 26 976
Ønsker du mer informasjon eller medlemskap i FKT? Se nettsiden www.fkt.no eller kontakt
sekretariatet: Generalsekretær Anne-Karin Femanger Pettersen: Tlf. 414 71 166, fkt@fkt.no

FØR MIDDAG
I år inviterer vi til en utflukt til Eidsvollsbygningen der vi får en omvisning. Bygningen ble pusset opp i
forbindelse med 200-års jubileet og Carsten Ankers interiør med rekonstruerte tapet og farger,
tekstiler og inventar er rekonstruert. Kanskje dukker pris Christian Frederik opp.
Husk å registrere din interesse for utflukten når du melder deg på.

INFORMASJON OM HOTELLET, parkering mm.
Quality Airport Hotel Gardermoen

www.fkt.no

PÅMELDING
Påmelding via særskilt skjema på FKTs nettside: www.fkt.no
Bindende påmelding innen tirsdag 8. april 2020. Det tas forbehold om endringer i programmet.
Ved avbud etter at påmeldingsfristen har gått ut, blir det belastet et administrasjonsgebyr på
kr 500 i tillegg til eventuelle kostnader FKT får til hotellet. Avbud siste 14 dager før konferansen
gir full deltakeravgift.
DELTAKERAVGIFT
•
•
•
•

Deltakelse med overnatting (helpensjon): Kr 6 800 (Ikke medlem kr 7 200)
Deltakelse uten overnatting, sosialt program og middag (dagpakke): Kr 5 150
(Ikke medlem kr 5 550)
FKT har reservert rom på konferansehotellet. Tildeling ut fra mottatt påmelding (først til mølla).
Ekstra overnatting fra 2.-3. juni 2020: Kr 1 145

www.fkt.no

Orientering fra kommunedirektøren - Steinkjer sykehjem
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i nye Steinkjer kommune

Møtedato
28.02.2020

Saknr
06/20

Saksbehandler Liv Tronstad
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
20/230 - 1
Forslag til vedtak
Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.
Saksopplysninger
Kommunedirektøren er bedt om å gi kontrollutvalget en orientering på bakgrunn av oppslag i
Trønder-Avisa 14/1-20 og 16/1-20 vedrørende Steinkjer sykehjem.
Kommunedirektøren har fått følgende stikkord for orienteringen:
•
Er dette korrekt gjengitt i avisen
•
Hva er fakta i dette, sett fra kommunens ståsted
•
Er dette ført i avvikssystemet
•
Hvilke tiltak er iverksatt for å sikre at rutiner følges
•
Hva har kommet fra Fylkesmannen etter disse oppslagene
•
Hva er status i dag
•
Har kommunedirektøren annen informasjon som er relevant for saken

Vurdering
Ifølge oppslagene i T-A er Fylkesmannen inne på saken. Dersom det er slik, bør
kontrollutvalget foreløpig ikke gjøre annet enn å holde seg orientert om hva som har skjedd
og hva som skjer på området.
På bakgrunn av kommunedirektørens orientering kan kontrollutvalget vurdere å komme
tilbake til saken på et senere tidspunkt.
Det anbefales at kontrollutvalget tar saken til orientering.

Plan for forvaltningsrevisjon – Risiko- og vesentlighetsvurdering
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i nye Steinkjer kommune

Møtedato
28.02.2020

Saknr
07/20

Saksbehandler Liv Tronstad
Arkivkode
FE - 217, TI - &30
Arkivsaknr
20/40 - 4
Forslag til vedtak
1. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram et utkast til plan for forvaltningsrevisjon til
neste møte, basert på revisors risiko- og vesentlighetsvurdering og de innspill som er
kommet frem i møtet
2. Kontrollutvalget vil prioritere følgende områder/tema:
·
·

……
…...

.
Vedlegg
RMN - Risiko og vesentlighetsvurdering - Steinkjer
Saksopplysninger
Kontrollutvalget skal ifølge kommuneloven utarbeide en plan for forvaltningsrevisjon i løpet
av det første året etter at nytt kommunestyre er konstituert. Planen skal baseres på risiko- og
vesentlighetsvurderinger av kommunes virksomhet og virksomheten i kommunens selskaper.
Vi viser til kontrollutvalgets sak 03/20, der kontrollutvalget gjorde slikt vedtak:
1. Kontrollutvalget slutter seg til skissert opplegg for planarbeidet beskrevet i
saksfremlegget.
2. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge SA utarbeide en helthetlig risikovurdering
for forvaltningsrevisjon til neste møte den 28.02.20. Dokumentet utarbeides innenfor en
ressursramme på 60 timer og oversendes sekretariatet innen 14.02.20.
Risiko- og vesentlighetsvurderingene er nå mottatt fra revisor, se vedlegg.
Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for
forvaltningsrevisjon. I tillegg til revisor sine vurderinger er sentrale aktører i kommunen
invitert til å gi ytterligere innspill til risikoområder, for dermed å ha et bredere grunnlag til
utarbeidelse av planen.
De sentrale aktørene er invitert inn gruppevis og har fått revisjonens risiko- og
vesentlighetsvurdering tilsendt i forkant av møtet.
Følgende tidsplan er lagt:
Kl 09:45
Administrasjonen
Kl 10:45
Hovedtillitsvalgte og hovedverneombud.
Kl 12:00
Politisk nivå
De inviterte er bedt om å forberede seg på følgende:
1.
På hvilke områder mener du det er risiko for at kommunen ikke:
a.
når politisk vedtatte målsettinger
b.
oppfyller lovkrav
c.
driver effektivt

2.
På hvilke områder og i hvilke kommunalt eide selskaper mener du det er behov
for forvaltningsrevisjon?
Etter at kontrollutvalget har fått innspill fra samtlige deltakere skal utvalget komme fram til
hvor det ønsker å gjennomføre forvaltningsrevisjon.

Vurdering
Kontrollutvalget må vurdere de innkomne innspillenes risiko, og hvordan disse skal vektes i
forhold til revisors risiko og vesentlighetsvurdering.
På bakgrunn av dette må kontrollutvalget peke på områder/temaer de finner aktuelle å ta inn
i planen.
Det er lagt opp til at planen skal vedtas av kontrollutvalget i neste møte.

Revisors risiko- og vesentlighetsvurdering

Steinkjer kommune
pr 31.12.2019

OPPSUMMERING
Risiko- og vesentlighetsvurderingen skal danne grunnlag for kontrollutvalgets og eventuelt
kommunestyrets videre arbeid med valg av forvaltningsrevisjonsprosjekter og herunder plan
for forvaltningsrevisjon for en nærmere angitt periode. Revisors helhetlige risiko- og
vesentlighetsvurdering

identifiserer

områder

hvor

det

anbefales

å

gjennomføre

forvaltningsrevisjon. Med risiko og vesentlighet menes her sannsynligheten for at et forhold
kan inntreffe og konsekvensen dersom angjeldende forhold inntreffer. Rød fargekode indikerer
at revisors samlede vurdering av risiko og vesentlighet tilsier at behovet for forvaltningsrevisjon
er høyt. Gul farge indikerer at behovet ligger på et middels nivå, mens grønn farge indikerer et
lavt behov for forvaltningsrevisjon.
Risiko- og vesentlighetsvurderingen ser på områder innenfor kommuneorganisasjonen,
tjenesteområdene og selskaper som kommunen har eierinteresser i. Tabellen nedenfor gir en
oppsummering

av risikovurderingen

som

er

gjort

i

Steinkjer

kommune innenfor

kommuneorganisasjon og tjenesteområdene. Nærmere beskrivelse av datagrunnlag og
vurderinger inngår i de ulike kapitlene for områdene.
Tabell 1.

Oppsummering av risikovurderingene innenfor kommuneorganisasjonen og
tjenesteområdene

Høy risiko

Moderat risiko

Lav risiko

Organisasjonsendring

Offentlige anskaffelser

Budsjettering

Tidlig innsats

Økonomisk internkontroll

Etikk

Voksenopplæringen

Finans

HMS

Integrering og oppfølging av Varsling

Avviksmeldinger

bosatte flyktninger
Rus- og psykiatritjenesten

Rekruttering

Beredskap og ROS

Vann og avløp

Kommunedirektørens

Idrettstilbud

internkontroll
Renovasjon

Saksbehandling

Funksjonshemmede

og

psykisk utviklingshemmede
Steinkjer kommuneskoger – Kulturtilbud til unge
Ogndalsbruket KF

Byggesak

Barnevern

Eiendomsforvaltning

Kvalitet i skole
Boligtildeling
Økonomisk sosialhjelp
Bemanning

i

hjemmetjenesten
Aktiviteter for eldre
Planarbeid
Klima- og miljøhensyn

Risikovurderinger knyttet til kommunen sine eierinteresser er oppsummert i tabell 2. Revisors
vurdering er at kommunen bør ha en generell eierskapskontroll over sine eierinteresser.
Nærmere beskrivelse av datagrunnlag og vurderinger inngår kapittelet for selskap kommunen
har eierinteresser i.
Tabell 2.

Oppsummering av risikovurderingene innenfor eierskap

Høy risiko

Moderat risiko

Lav risiko

Eiermelding

Reko AS

Oversikt over eierskap

Eierstyring

NTE AS

Konsek Trøndelag IKS

Steinkjer

Næringsselskap Nord-Trøndelag Krisesenter Lierne

Nasjonalparksenter

AS

IKS

Brannvesenet Midt IKS

Nye selskapsformer for § 27- Resterende selskaper med
samarbeid

IKS

50 % eierandel eller mindre

Dampsaga Bad AS

Revisors helhetlige risiko- og vesentlighetsvurdering

3

INNHOLDSFORTEGNELSE
OPPSUMMERING ................................................................................................................. 2
1

Innledning ........................................................................................................................ 7

2

Utviklingstrekk i overordnede rammebetingelser.............................................................. 8
2.1
Demografiske endringer ......................................................................................... 8
2.2
Klima, energi og beredskap .................................................................................... 8
2.3
Kommunestruktur ................................................................................................... 9
2.4
Regelverksendringer ............................................................................................ 10
2.5
Økonomi og kontroll.............................................................................................. 10
2.6
Digitalisering ......................................................................................................... 10

3

Steinkjer kommune ........................................................................................................ 11
3.1
Utviklingstrekk i Steinkjer ...................................................................................... 11
3.2
Kommuneorganisasjonen ..................................................................................... 12
3.2.1 Kommunesamarbeid ........................................................................................ 13
3.2.2 Investeringsplaner............................................................................................ 14
3.3
Tidligere revisjoner og tilsyn ................................................................................. 14

4

Risiko- og vesentlighetsvurdering .................................................................................. 18
4.1
Kommuneorganisasjonen ..................................................................................... 18
4.1.1 Økonomi .......................................................................................................... 18
4.1.2 Organisasjon.................................................................................................... 22
4.2
Tjenesteområdene................................................................................................ 26
4.2.1 Oppvekst ......................................................................................................... 26
4.2.2 Velferd ............................................................................................................. 34
4.2.3 Helse- og omsorgstjenester ............................................................................. 38
4.2.4 Teknisk drift ..................................................................................................... 44
4.3
SELSKAPER HVOR KOMMUNEN HAR EIERINTERESSER ............................... 51
4.3.1 Eierskapskontroll.............................................................................................. 53
4.3.2 Forvaltningsrevisjon i selskaper ....................................................................... 55

Vedlegg 1 Metode ................................................................................................................ 59
Datagrunnlag ................................................................................................................... 59
Kommunale dokumenter ............................................................................................. 59
Statistikk...................................................................................................................... 59
Eksterne dokumenter .................................................................................................. 59
Intervju i kommunene .................................................................................................. 59
Vurderinger ...................................................................................................................... 59
Vurdering av risiko- og vesentlighet ............................................................................. 59
Vurdering av metoden ................................................................................................. 62

Revisors helhetlige risiko- og vesentlighetsvurdering

4

Tabell
Tabell 1.

Oppsummering av risikovurderingene innenfor kommuneorganisasjon
og tjenesteområdene........................................................................................... 2

Tabell 2.

Oppsummering av risikovurderingene innenfor eierskap ..................................... 3

Tabell 3.

Om kommunen...................................................................................................11

Tabell 4.

Oversikt over kommunesamarbeid .....................................................................13

Tabell 5.

Steinkjer kommune sine kontroller og tilsyn de siste årene.................................15

Tabell 6.

Økonomisk situasjon ..........................................................................................19

Tabell 7.

Finansiering av driften ........................................................................................20

Tabell 8.

Økonomisk internkontroll ....................................................................................21

Tabell 9.

Sykefravær.........................................................................................................24

Tabell 10. Oppvekst: Skole .................................................................................................28
Tabell 11. Oppvekst: Barnehage.........................................................................................28
Tabell 12. Barnevern ..........................................................................................................31
Tabell 13. Økonomisk sosialhjelp........................................................................................34
Tabell 14. Bolig ...................................................................................................................35
Tabell 15. Helse og omsorg (felles sykehjem og hjemmetjeneste) ......................................39
Tabell 16. Kompetanse i helse og omsorg ..........................................................................39
Tabell 17. Psykiatri og rusomsorg .......................................................................................41
Tabell 18. Byggesak ...........................................................................................................46
Tabell 19. Eiendomsforvaltning ...........................................................................................47
Tabell 20. Vann og avløp ....................................................................................................47
Tabell 21. Renovasjon ........................................................................................................48
Tabell 22. Eierandel til Steinkjer kommune i IKS .................................................................51
Tabell 23. Eierandel til Steinkjer kommune i AS ..................................................................52
Tabell 24. Andre selskapsformer ........................................................................................52
Tabell 25. Beskrivelse av sannsynlighet .............................................................................60
Tabell 26. Beskrivelse av konsekvens ................................................................................60

Figurer
Figur 1.

Organisasjonskart Steinkjer kommune, pr. 08.07.2019. .....................................12

Figur 2.

Risikovurdering økonomi ....................................................................................18

Figur 3.

Risikovurdering organisasjon .............................................................................22

Figur 4.

Risikovurdering oppvekst ...................................................................................27

Figur 5.

Risikovurdering velferd .......................................................................................34

Figur 6.

Risikovurdering helse og omsorg .......................................................................38

Figur 7.

Risikovurdering teknisk ......................................................................................44
Revisors helhetlige risiko- og vesentlighetsvurdering

5

Figur 8.

Risikovurdering eierskap og forvaltningsrevisjon i selskaper ..............................51

Figur 9.

Kombinasjon av sannsynlighet og konsekvens...................................................61

Figur 10.

Risikovurdering ..................................................................................................61

Revisors helhetlige risiko- og vesentlighetsvurdering

6

1

INNLEDNING

Formålet med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å gi kontrollutvalget og eventuelt
kommunestyret et overordnet verktøy til å velge områder innen kommunens virksomhet som
det kan være aktuelt å gjennomføre et forvaltningsrevisjonsprosjekt eller en eierskapskontroll.
Risiko- og vesentlighetsvurderingen skal danne grunnlag for kontrollutvalgets og eventuelt
kommunestyrets videre arbeid med valg av forvaltningsrevisjonsprosjekter og herunder plan
for forvaltningsrevisjon for en nærmere angitt periode.
Kommunelovens § 23-3 forklarer at forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger
ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak. Andre ledd sier at kontrollutvalget minst en
gang i valgperioden skal utarbeide en plan som viser på hvilke områder det skal gjennomføres
forvaltningsrevisjoner. Planen skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering av
kommunes eller fylkeskommunens virksomhet eller virksomheten i kommunens eller
fylkeskommunens selskaper. Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurdering er å finne ut
hvor det er størst behov for forvaltningsrevisjon.
Kommunelovens § 23-4 omtaler eierskapskontroll, som innebærer å kontrollere om den som
utøver kommunens eller fylkeskommunens eierinteresser gjør dette i samsvar med lover og
forskrifter, kommunestyrets eler fylkestingets vedtak eller anerkjente prinsipper for eierstyring.
På samme måte som for forvaltningsrevisjoner, skal det utarbeides en plan basert på risikoog vesentlighetsvurdering av kommunens eller fylkeskommunens eierskap. Hensikten med
risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for eierskapskontroll.
Revisjon Midt-Norge SA utarbeider risiko- og vesentlighetsvurderinger ved starten av ny
valgperiode og vurderingen oppdateres årlig med nytt tallmateriale og eventuelt nye
vurderinger ved behov.
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2

UTVIKLINGSTREKK I OVERORDNEDE
RAMMEBETINGELSER

2.1

Demografiske endringer

Utviklingen i størrelsen på og sammensetningen av befolkningen vil ha betydning for
dimensjonering av tjenestetilbud og kommunens inntekter og utgifter. Ifølge Statistisk
Sentralbyrås (SSB) hovedalternativ for befolkningsframskrivinger vil befolkningsveksten i
Norge flate ut de neste ti årene for deretter å synke videre. Forutsatt at de innenlandske
flyttemønstrene vi har sett de siste ti årene fortsetter, viser befolkningsframskrivingene frem
mot 2040 at sentrale strøk vil oppleve en vekst i folketallet, mens mange distriktskommuner vil
få en nedgang i folketallet. Ifølge SSB innebærer framskrivingene en fortsatt sentralisering,
særlig blant unge voksne. Et annet utviklingstrekk er at andelen eldre i befolkningen ventes å
øke betydelig. I hovedalternativet til SSB øker andelen av befolkningen som er 70 år og eldre
fra 12 prosent i 2018 til 21 prosent i 2060. Økningen er spesielt sterk blant de som er 80 år
eller eldre. Ifølge SSB vil aldringen bli klart sterkest i distriktene. Aldringen i distriktene vil
forsterkes ved at unge mennesker i fruktbar alder flytter mot byen og at barna deres også i
større grad vil bli født i sentrale strøk. Når de eldre samtidig blir igjen på bygda, vil mer enn
hver tredje innbygger i en del distriktskommuner ha passert 70 år i 2040. Endringer i
befolkningens størrelse og sammensetning kan være vanskelig å fange opp i den kommunale
planleggingen. Kommuner som forholder seg passivt til framskrivinger av kommunens
befolkning løper en risiko for å bli ute av stand til å tilby riktige tjenester, i riktig omfang til riktig
tid.

2.2

Klima, energi og beredskap

Både effekter av klimaendringene og omstillingen til lavutslippssamfunnet representerer
risikoer for kommunene og lokalt næringsliv. Klimarisiko kan deles inn i fysisk risiko,
overgangsrisiko og ansvarsrisiko. Fysisk risiko dreier seg om kostnader forbundet med fysisk
skade som følge av klimaendringer (f.eks. mer ekstremvær, flom og ras). Overgangsrisiko
dreier seg om samfunnsmessige konsekvenser som følge av endringer i politikk/reguleringer
og teknologi når verden skal omstilles til et lavutslippssamfunn. Ansvarsrisiko handler om
muligheten for erstatningskrav og søksmål knyttet til beslutninger eller mangel på beslutninger
relatert til klimapolitikk eller klimaendringer. Ansvarsrisiko kan f.eks. være relevant i
sammenheng med kommunenes ansvar for klimatilpasning, velfungerende avløpsnett og
håndtering av overvann. Den samlede klimarisikoen vil på direkte eller indirekte vis kunne
påvirke

befolkningsutvikling,

sysselsetting/næringsutvikling,

skatteinntekter,

verdi

av

eiendom/infrastruktur og derigjennom få stor betydning for kommuneøkonomien og
kommunens generelle attraktivitet for næringsliv og beboere. Klimarisiko har også betydning
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for energiforsyning og beredskap. Det er derfor viktig at klimarisiko tas inn i den kommunale
planleggingen på alle tjenesteområder og nivåer. Høsten 2018 kom det nye statlige
planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning som skal legges til grunn
ved kommunal planlegging og enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven.

2.3

Kommunestruktur

I en kommunesammenslåing ligger det et stort potensial for endring og utvikling. Det vil være
en utfordring for kommunene å utnytte dette mulighetsrommet fullt ut, samtidig som at de får
til en god overgang fra to kommuner til én. Organisasjonsendringen i seg selv kan være en
utfordring, og det er viktig å sikre gode løsninger både på systemnivå og individnivå. Den nye
kommunen skal gjerne ha nye systemer og verktøy, reglement og retningslinjer, og
kommunens forhold til eksterne endrer seg gjerne. Dette gjelder for eksempelvis avtaler og
anskaffelser, men også endrede sammensetninger i interkommunale selskaper eller
vertskommunesamarbeid. Slike endringer gjelder også for tilgrensende kommuner som ikke
er en del av en sammenslåing, men samarbeider med en eller flere sammenslåingskommuner.
Det kan være flere grunner til sammenslåing mellom kommuner. I noen tilfeller kan det være
slik at en eller flere av kommunene som slås sammen historisk har kjøpt tjenester, og i den
nye kommunen må disse tjenestene bygges opp fra grunnen av. For kommuner som slår seg
sammen og de som ikke gjør det foreligger det gjerne en endring i størrelsen på statlige midler
som tilfaller kommunen.
Kommunereformen fører til at færre bor i kommuner under 10 000 innbyggere fra 2020, og
flere vil bo i kommuner med over 50 000 innbyggere.1 Uavhengig av kommunereformen har
det også skjedd en demografisk endring hvor flere flytter til tettbygde strøk og færre bosetter
seg i spredtbygde strøk, og utkantkommuner gjerne får en større andel eldre sammen med
begrenset vekst eller nedgang i yngre aldersgrupper. Endringene vises spesielt godt i
Nordland i 2019, hvor fylket som helhet hadde en befolkningsnedgang på 937 personer i de
tre første kvartalene i 2019.2
Mange mindre kommuner har utfordringer med å rekruttere og beholde kompetanse og
ressurser for å levere gode tjenester. Kommunene har gjerne for få innbyggere og brukere til
å kunne etablere fagmiljø. De mindre kommunene er under et økt press som følge av
befolkningsnedgang, færre barn og flere eldre, reduserte overføringer til kommuner som ikke

KS,
‘Status
Kommune
2019’,
2019
<https://www.ks.no/globalassets/fagomrader/demokrati-ogstyring/lokaldemokrati/010419-KS-status-kommune-2019.pdf>.
1

2

Hentet fra https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/folkemengde/kvartal, 06.12.2019
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sammenslås

med

andre,

nye

oppgaver

og

økte

krav

gjennom

for

eksempel

bemanningsnormer og lignende.3
Mange mindre kommuner er avhengige av samarbeid med andre kommuner for å kunne yte
gode tjenester. Samarbeid kan eksempelvis skje gjennom å etablere interkommunale
selskaper eller vertskommunesamarbeid. I vertskommunesamarbeid kan man se at for
kommuner som ikke er vertskommuner, forsvinner arbeidsplasser ut av kommunen.

2.4

Regelverksendringer

En lovendring kan innebære en risiko. Ny kommunelov er fullt ut gjeldende fra 2020 samt nye
forskrifter eksempelvis internkontrollforskrift. Endringer i forvaltningslov og arkivlov, som er to
sentrale lover for norske kommuner, forventes å komme i 2020. I tillegg kan vi også trekke
fram lovendringer og endringer i annet regelverk som berører de to store sektorene oppvekst
og helse og omsorg.

2.5

Økonomi og kontroll

Kommunenes handlingsrom bestemmes av flere forhold, og endringer i inntektssystemet med
blant annet rammeoverføringer, inntekts-, formues- og eiendomsskatt kan få stor betydning for
kommunens økonomi og mulighet for å utføre pålagte oppgaver.
Det er risiko knyttet til om kommunen har betryggende internkontroll og om kvalitetssystem er
egnet, tatt i bruk og blir brukt. Nye regler innenfor personvern påvirker utøvelsen av noen
oppgaver. Det er kontinuerlige endringer innenfor bruken av datasystemer og digital dialog,
som kan endre måten oppgaver utføres på og som krever kompetanse både for å ta i bruk nye
løsninger og drifte dem. Offentlige anskaffelse trekkes også fram som et risikoområde blant
annet fordi regelverket oppleves som komplisert og vanskelig.

2.6

Digitalisering

Bruken av IKT og digitalisering endrer utførelsen av oppgaver og gir i mange sammenhenger
en effektiviseringsgevinst. Mange kommuner jobber med ulike digitaliseringsprosjekter
eksempelvis innbyggerdialog og velferdsteknologi. Denne digitalisering fører til utvikling og
endring av måten oppgaver utføres på, det gir nye risikoer i forhold til at man forutsetter at
teknologien fungerer og et stort flertall av slike systemer berører personvern og behandling av
sensitive personopplysninger.

3

Brandtzæg, Bent Aslak, et al., Telemarksforskning,
https://intra.tmforsk.no/publikasjoner/filer/3455.pdf
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3

STEINKJER KOMMUNE

3.1

Utviklingstrekk i Steinkjer

Tabell 3.

Om kommunen
Kommune

Nøkkeltall
Innbyggere (antall)
Fødte per 1000 innbyggere (per
1000)
Døde per 1000 innbyggere (per
1000)
Netto innflytting (antall)
Andel skilte og separerte 16-66 år
(prosent)
Andel enslige innbyggere 80 år og
over (prosent)
Andel enslige forsørgere med
stønad fra folketrygden (prosent)
Andel uførepensjonister 16-66 år
(prosent)
Registrerte arbeidsledige i prosent
av befolkningen i alderen 15-74 år
(prosent)
Andel innvandrerbefolkning
(prosent)
Forventet levealder ved fødsel,
kvinner (år)
Forventet levealder ved fødsel,
menn (år)
Innbyggere som bor i tettsteder
per 1.1. (antall)
Reisetid til kommunesenteret
(minutter)
Pendler ut av bostedskommunen
(antall)

KostraLandet
gruppe
uten Oslo
2016
2017
2018
2018
2018
21972
22098
22090
2003078
4647141
9.8

8.7

9.5

9.9

9.9

9.3
182

8.5
117

9.5
-8

7.5
13008

8.0
15891

10.5

10.5

10.4

11.4

10.7

63.4

63.9

63.4

61.2

62.0

1.5

1.3

1.2

1.0

0.9

11.8

11.7

12.3

9.7

10.0

1.4

1.6

1.4

1.6

1.5

8.1

8.6

9.0

..

..

84.0

84.0

..

80.3

74.4

79.8

79.8

..

76.4

70.7

13949

14236

14424

1785131

3659199

154349

..

..

0

0

2293

..

..

0

0

Tabellen over viser nøkkeltall over befolkningen i Steinkjer kommune. Tallene er fra før
kommunesammenslåingen med Verran, og gjelder derfor de som bodde i «gamle» Steinkjer
kommune. Revisor har valgt å utelate tall fra Verran kommune, da det av kommunenes
størrelse anses som naturlig at Verran innlemmes i Steinkjer og ikke omvendt. Det vil også
gjennomføres en rekke omorganiseringer som følge av sammenslåingen, og revisor velger på
bakgrunn av dette å vise KOSTRA-tall kun for gamle Steinkjer kommune. Steinkjer er en stor
kommune i trøndersk skala. Etter kommunesammenslåingen har Steinkjer kommune ca.
24 424 innbyggere. Kommunen hadde svak netto innflytting i 2018.
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Tallene i analysen sammenligner Steinkjer med KOSTRA-gruppen og landet uten Oslo.
Statistisk Sentralbyrå har laget en kommunegruppering basert på tre ulike dimensjoner:
folkemengde, bundne kostnader og frie disponible inntekter per innbygger. Steinkjer kommune
er plassert i KOSTRA-gruppe 13, som består av store kommuner utenom de fire største byene.
I Kommunebarometeret ser vi at Steinkjer har falt fra 135.plass i 2018 til 204.plass i 2019.
Innen grunnskole har Steinkjer løftet seg fra 135.plass til 98.plass, mens man innen pleie og
omsorg sank fra 125.plass til 137.plass. Disse to områdene er vektet høyest i undersøkelsen,
med 20 prosent.

3.2

Kommuneorganisasjonen

Steinkjer kommune ble slått sammen med Verran kommune fra 01.01.2020. Fra 01.05.2017
var Steinkjer i en prosjektperiode med felles rådmann og felles ledergruppe med Verran
kommune. Rådmannen i Steinkjer var prosjektleder for nye Steinkjer kommune, og Verran og
Steinkjer hadde hver sin assisterende rådmann. Torunn Austheim har vært rådmann i Steinkjer
kommune siden 2009.
Steinkjer kommune er organisert inn i fire etater samt fagstab. Organisasjonen framgår av figur
1.

Figur 1.

Organisasjonskart Steinkjer kommune, pr. 08.07.2019.

Oppvekstetaten har en oppvekstsjef, og er delt inn i tre sektorer; barnehage, skole og
forebygging. Sektor barnehage har 7 enheter/barnehager. Sektor skole har 16 enheter/skoler
og sektor forebygging har fem enheter; PPT, integrering, barnevern, avlastning barn og unge,
og barn og familie.
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Helseetaten har en helsesjef, samt forvaltning/tildelingskontor og koordinerende enhet pluss
NAV Inn-Trøndelag og DMS Inn-Trøndelag. Helseetaten har tre sektorer; institusjon og
rehabilitering, hjemmebaserte tjenester, og habilitering, legevakt og legetjenester. Institusjon
og rehabilitering består av kommunens tre sykehjem (Steinkjer sykehjem inndelt i to enheter;
1. og 2. etasje), Egge helsetun og Dag- og døgn-rehabilitering. Hjemmebaserte tjenester
består av ti enheter – forskjellige eldresenter, bosenter og hjemmetjenester. Habilitering,
legevakt og legetjenester har åtte enheter.
Kulturetaten har en kultursjef og har tre enheter: bibliotek, kino- og kulturarrangement og
kulturskolen.
Teknisk etat har en teknisk sjef og har sju enheter: byggesak og oppmåling, renovasjon,
ernæring (kjøkkendrift), eiendomsforvaltning, landbruk, veg, trafikk, park og vann, avløp
utbygging.

3.2.1

Kommunesamarbeid

Steinkjer kommune er med i flere interkommunale samarbeid. Tabellen nedenfor viser
kommunens interkommunale samarbeid innenfor flere fagområder.
Tabell 4.

Oversikt over kommunesamarbeid

Viktige fagområder

Deltakerkommuner

Inn-Trøndelag skatteoppkrever

Steinkjer er vertskommune. Inderøy, Snåsa og Grong
deltar.

Inn-Trøndelag regnskap og lønn

Inderøy er vertskommune. Steinkjer og Snåsa deltar.

Inn-Trøndelag IKT

Steinkjer og Inderøy

Inn-Trøndelag DMS

Steinkjer, Snåsa og Inderøy

Brannvesenet Midt IKS

Steinkjer, Osen, Snåsa, Lierne, Røyrvik og Inderøy

Interkommunal beredskap mot akutt forurensning

Levanger, Snåsa, Steinkjer, Inderøy, Verdal

Innherred Innkjøp

Inderøy, Verdal, Levanger, Steinkjer

PPT

Steinkjer er vertskommune for Inderøy
Stjørdal,

Nord-Trøndelag Krisesenter IKS

Steinkjer,

Levanger,

Verdal,

Namsos,

Inderøy, Nærøysund, Selbu, Overhalla, Frosta, Grong,
Meråker, Snåsa, Lierne, Høylandet, Flatanger, Osen
Trøndelag

Konsek Trøndelag IKS

fylkeskommune,

Stjørdal,

Steinkjer,

Melhus, Levanger, Malvik, Namsos, Verdal, Inderøy,
Midtre Gauldal, Skaun, Lierne, Selbu, Frøya, Røyrvik,
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Snåsa, Høylandet, Leka, Frosta, Grong, Overhalla,
Hitra, Tydal, Namsskogan, Flatanger, Meråker

Lierne Nasjonalparksenter IKS

Lierne, Trøndelag fylkeskommune, Snåsa, Grong,
Verdal, Steinkjer
Trøndelag

fylkeskommune,

Stjørdal,

Steinkjer,

Levanger, Verdal, Melhus, Malvik, Indre Fosen, Skaun,
Interkommunalt Arkiv Trøndelag IKS

Oppdal, Inderøy, Midtre Gauldal, Røros, Frøya, Hitra,
Selbu, Frosta, Rennebu, Meråker, Grong, Snåsa,
Holtålen,

Os,

Lierne,

Høylandet,

Osen,

Tydal,

Namsskogan, Røyrvik
Trondheim, Verdal, Levanger, Steinkjer, Namsos,

Trondheim Havn IKS

Stjørdal, Frøya, Inderøy, Malvik, Frosta

Byggesak og oppmåling (salg av tjenester)

Snåsa

Renovasjon

Snåsa

3.2.2

Investeringsplaner

Økonomiplanen for 2020-2023 legger opp til et noe høyere investeringsnivå enn tidligere, for
både Verran og Steinkjer. Investeringene er økt med 163 millioner kroner i perioden. 107
millioner kroner er tilknyttet avgiftsområdet, spesielt nyanlegg vann. Flere av investeringene
skal gjennomføres i samarbeid med det kommunale foretaket Steinkjerbygg. Som følge av
dette er det ikke kommunens om betaler renter og avdrag, men heller leie til KF-et. Det er
derfor ikke satt av egne investeringsmidler.
Det framgår videre av økonomiplanen at kommunens økonomi er stram. Det hadde vært
ønskelig å finansiere investeringer med overføringer fra drift, men dette er utfordrende. I
kommende periode er direkte investeringer i kommunen i stor grad finansiert gjennom
låneopptak.
Prosjekt Jakob er et stort prosjekt i denne planperioden. Prosjektet består av nytt kulturhus i
Steinkjer sentrum, samt ombygging av samfunnshuset til blant annet kulturskole. Prosjektet
koster 469 millioner kroner. Ombygging av samfunnshuset er første byggetrinn, pålydende 97
millioner kroner. Fase to av prosjektet har en investeringsramme på 372 millioner kroner.
Økningene i driftsbudsjettet vil slå inn etter innflytting.

3.3

Tidligere revisjoner og tilsyn

I forrige plan for forvaltningsrevisjon (basert på en overordnet analyse) i Steinkjer kommune,
ble følgende områder vurdert som risikofylte og vesentlige (med mulige innfallsvinkler):
Revisors helhetlige risiko- og vesentlighetsvurdering

14

-

-

-

Oppvekst
o

Elevenes psykososiale miljø

o

Tidlig innsats og samhandling mellom ulike instanser

o

Saksbehandlingsrutiner PPT

Sykefravær
o

Faktorer som påvirker sykefraværet

o

Reduksjon av sykefravær

o

Effekter av iverksatte prosjekter

Gjennomføring av investeringsprosjekter
o

Hvordan planlegging av investeringsprosjekter gjøres

o

Fokus på rapportering til politisk nivå

o

Fokus på økonomistrykring i investeringsprosjekter

o

Fokus på bruk av rammeavtaler og korrekt anvendelse av bestemmelser i
lov/reglement

-

Helse
o

Hvordan kommunen løser utfordringer med koordinering og forebyggende
arbeid og samarbeid mellom ulike enheter

-

-

Omsorg
o

Kvalitet i tjenesten

o

Ernæring hos eldre

o

Saksbehandling i bolig- og tildelingskontoret

Samfunnsutvikling (ingen risiko avdekket, men det ble presentert mulige innfallsvinkler)
o

VAR – kvalitet, kapasitet eller selvkostprinsipp

o

Kommunens arbeid med integrering av flyktninger og måloppnåelse i flyktningeog aktivitetstjenesten.

I tabell to finnes en oversikt over forvaltningsrevisjoner, selskapskontroller og statlige tilsyn.
Tabell 5.
Område

Steinkjer kommune sine kontroller og tilsyn de siste årene
Type kontroll/ tilsyn

År

Avvik/anbefalinger
Synliggjøre lovkravet knyttet til
formelle saksbehandlingsregler, og

Boligtildeling

Forvaltningsrevisjon

2019

etablere rutiner for dokumentasjon av
faglige og skjønnsmessige
vurderinger som gjøres ved tildeling
av boliger
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Vurdere ordningen med
gjennomgående styrer, tydeliggjøre
Steinkjerbygg KF,

aktørers rolle og myndighet, styrene

Steinkjerbygg AS og

Forvaltningsrevisjon

2019

datterselskap

må ha forsvarlig oversikt og styring,
og vurdere å formalisere
kommunestyrets styringssignaler i
vedtekter
Sikre kjennskap til valgmuligheter,
sikre tilpasset hjelp ved måltider,

Ernæring i omsorgstjenesten

Forvaltningsrevisjon

2018

formalisere tilbakemeldinger fra
mottakere av mat, benytte
sentralkjøkkenets kompetanse til
presentasjon og håndtering av mat
Sikre likebehandling og ensartet
praksis, påse at rutiner er tydelige,

Elevenes psykososiale miljø

Forvaltningsrevisjon

2017

skriftlige og implementert, påse at
håndtering av henstillinger og
påfølgende enkeltvedtak skjer på
korrekt måte
Få på plass etiske retningslinjer,

Steinkjerhallen AS

Selskapskontroll

2018

etablere tilfredsstillende internkontroll,
gi tilbud om opplæring i styrearbeid

Tilsyn med skolens arbeid
med elevenes utbytte av

Tilsyn: Fylkesmannen

2017

opplæringen

Egge og Beitstad: regelbrudd rettes
og fylkesmannen avsluttet tilsynet.

Steinkjer kommune har ikke sikret at

Tilsyn med kommunale

personer med samtidig

tjenester til personer med
samtidig rusmiddelproblem og

Tilsyn: Fylkesmannen

2018

rusmiddelproblem og psykisk lidelse
får samordnede og forsvarlige

psykisk lidelse

tjenester.

Tilsyn med beredskapsplikt og
helsemessig- og sosial

Tilsyn: Fylkesmannen

2018

Ingen avvik eller merknader

Tilsyn: Fylkesmannen

2018

16 avvik, 6 merknader

Tilsyn: Helsetilsynet

2018

Ingen avvik avdekket

beredskap
Tilskuddsforvaltning på
landbruksområdet i Steinkjer
kommune
Håndtering av blod og
blodkomponenter for
transfusjon

Revisors helhetlige risiko- og vesentlighetsvurdering

16

Kommunen tar ikke alltid individuell
plan til vurdering ved vesentlige
Deltakeres rett til en individuell
plan etter introduksjonsloven
§§ 6 og 19

endringer i deltakerens livssituasjon,
Tilsyn: Fylkesmannen

2019

og det blir ikke alltid fattet vedtak om
vesentlig endring i individuell plan,
som formidles deltakeren skriftlig og
med opplysninger om klageadgang.
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4

RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING

Revisors helhetlige risiko- og vesentlighetsvurdering identifisere områder hvor det anbefales å
gjennomføre forvaltningsrevisjon. Med risiko og vesentlighet menes her sannsynligheten for at
et forhold kan inntreffe og konsekvensen dersom angjeldende forhold inntreffer. Rød
fargekode indikerer at revisors samlede vurdering av risiko og vesentlighet tilsier at behovet
for forvaltningsrevisjon er høyt. Gul farge indikerer at behovet ligger på et middels nivå, mens
grønn farge indikerer et lavt behov for forvaltningsrevisjon.

4.1

Kommuneorganisasjonen

4.1.1

Økonomi

Figur 1 er en oppsummering av risikovurderingene som er gjort relatert til økonomi og i
fortsettelsene presenteres bakgrunnen for vurderingene.

Offentlige anskaffelser
Økonomisk internkontroll
Finans

Budsjettering

Figur 2.

Risikovurdering økonomi

Revisor sin samlede vurdering av risiko og vesentlighet relatert til økonomi, tilsier at behov for
forvaltningsrevisjon er moderat innen økonomisk internkontroll og offentlige anskaffelser.
Vurderingen baserer seg på informasjon om stramme budsjetter, planlagte endringer, økte
behov og endringer i selve organisasjonen. Offentlige anskaffelser har på generelt grunnlag
høy risiko. Steinkjer er med i § 27-samarbeidet Innherred Innkjøp, noe som etter revisors
vurdering bidrar til å dempe risikoen innen offentlige anskaffelser.
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Revisor vurderer at risikoen også er moderat innen finans. Kommunens økonomiske utsikter
krever endring og effektivisering på flere områder. Planlagte investeringer, sett sammen med
gjeld i kommunen og i KF-et, samt lav egenfinansiering sett opp imot KOSTRA-gruppen og
landet uten Oslo, gjør at finansieringskostnader på sikt vil påvirke driftsøkonomien.
I fortsettelsen under følger en nærmere beskrivelse av data som er grunnlag for vurderingene.
Økonomi i kommunen
Tabell 6.

Økonomisk situasjon
Steinkjer

Nøkkeltall
2016
Netto driftsresultat i prosent av brutto
driftsinntekter (prosent)
Årets mindre/merforbruk i
driftsregnskapet i prosent av brutto
driftsinntekter (prosent)
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent
av brutto driftsinntekter (prosent)
Netto renteeksponering i prosent av
brutto driftsinntekter (prosent)
Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser
i prosent av brutto driftsinntekter
(prosent)
Frie inntekter per innbygger (kr)
Fri egenkapital drift i prosent av brutto
driftsinntekter (prosent)
Brutto investeringsutgifter i prosent av
brutto driftsinntekter (prosent)
Egenfinansiering av investeringene i
prosent av totale brutto investeringer
(prosent)

2017

KOSTRALandet
gruppe
uten Oslo
2018
2018
2018

3.3

3.4

2.1

1.9

2.2

3.2

2.5

2.3

1.0

1.2

16.3

21.9

26.9

21.1

21.8

26.8

26.2

55.6

43.1

42.3

78.9
51768

88.1
53335

121.8
54570

109.3
53187

105.6
55124

7.2

8.8

8.8

12.0

11.2

33.0

13.0

38.7

16.0

15.2

7.5

-1.7

7.3

23.6

25.8
Kilde: SSB

TBU (Teknisk beregningsutvalg) betrakter netto driftsresultat som hovedindikator for
økonomisk balanse i kommunesektoren. Netto driftsresultat viser hvor mye som kan
disponeres til avsetninger og investeringer etter at driftsutgifter, renter og avdrag er betalt. TBU
anbefaler at netto driftsresultat for kommunesektoren som helhet over tid bør utgjøre om lag
to prosent av driftsinntektene. For Steinkjer kommune viser denne 2,1 prosent i 2018, noe som
er innenfor anbefalt nivå. Vi ser at Steinkjer tidligere år har hatt en større margin. Steinkjer har
en økt langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter, og økte brutto investeringsutgifter i
prosent av brutto driftsinntekter. Samtidig har egenfinaniseringen økt, men ligger fortsatt under
KOSTRA-gruppen og landet uten Oslo.
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Finans
Tabell 7.

Finansiering av driften
Steinkjer

Nøkkeltall finansiering av driften
2016
Andre driftsinntekter, ekskl. mvakompensasjon

2017

KOSTRALandet uten
gruppe
Oslo
2018
2018
2018

14.1

13.9

14.0

10.8

11.7

Andre statlige tilskudd til driftsformål
Brutto inntekt fra konsesjonskraft,
kraftrettigheter og annen kraft for
videresalg, ekskl. mva-kompensasjon
Eiendomsskatt totalt

3.6

5.0

4.7

4.1

4.8

0.0
2.7

0.0
2.6

0.0
2.4

0.1
2.2

0.4
3.2

- herav Eiendomsskatt annen eiendom
- herav Eiendomsskatt boliger og
fritidseiendommer
Kompensasjon for merverdiavgift i
driftsregnskapet
Rammetilskudd
Salgs- og leieinntekter i driftsregnskapet
Skatt på inntekt og formue inkludert
naturressursskatt
- herav Naturressursskatt

1.0

0.9

0.9

0.6

1.4

1.7

1.7

1.5

1.6

1.7

1.8
36.9
15.1

1.9
36.3
14.6

2.7
34.0
17.5

2.0
28.8
14.8

2.1
30.3
14.4

25.8
0.0

25.7
0.0

24.8
0.0

37.3
0.0

33.5
0.3

Kommunen hadde i 2018 et mindreforbruk på 44,6 millioner kroner. I årsrapport for 2018
presenteres det at det regnskapsmessige mindreforbruket i kommunen har vært svært bra de
siste fire årene.
Steinkjer kommune har lån som samlet har et volum på 1.055 millioner kroner. Lånene er
etablert

i

Kommunalbanken,

Husbanken

og

verdipapirmarkedet.

Gjennomsnittlig

porteføljerente pr. årsskiftet er 2,39 prosent. Det er etablert fastrenter - og til sammen utgjør
disse posisjonene 26 prosent av lånenes totalvolum.
Steinkjerbygg KF har lån av betydelig størrelse, som kommunen hefter for dersom KF-et går
med underskudd. Det er derfor viktig å se KF-et og kommunen under ett når det gjelder risikoog vesentlighetsvurderinger. Kommunens langsiktige gjeld ble i 2018 redusert med 317
millioner kroner, blant annet fordi at 391 millioner kroner av kommunens gjeld er overført til
Steinkjerbygg.
Steinkjer har i 2018 hatt et stort disposisjonsfond på 161 millioner kroner.
Kommunen har de siste årene investert ca. 150 millioner kroner i bygg og anlegg. I
årsrapporten presenterer kommunen at investeringsutgifter som overskrider 15 prosent av
driftsinntektene anses som høye, og at kommunen alle år har ligget under dette nivået.
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Budsjetteringsprosessen og budsjettoppfølging
Økonomistyring skjer gjennom regelmessige månedsrapporter som legges frem for
formannskap/kommunestyret. Rapportering iht. finansreglementet skjer samtidig. Kommunen
bruker budsjetteringsverktøyet Framsikt. Alle enhetsledere rapporterer opp imot budsjett fire
ganger i året.
Økonomisk internkontroll
Kommunen har reglement for økonomi og finansforvaltning. Det er rutiner for antikorrupsjon.
I egen årsrapport peker kommunen på utfordringer for økonomien i kommende år: strammere
offentlige budsjetter som påvirker kommunens økonomiske handlingsrom, større krav til det
kommunale tjenestetilbudet som fordrer effektivisering, økning i antall eldre og lignende.
Tabellen 8 viser at andel utgifter til kontroll og revisjon gikk i 2018 ned, mens andel utgifter til
politisk styring gikk noe opp.
Tabell 8.

Økonomisk internkontroll

2017

KostraLandet
gruppe
uten Oslo
2018
2018
2018

Kommune

Nøkkeltall

2016
Andel av totale utgifter for politisk styring

0.4

0.3

0.4

0.5

0.7

Andel av totale utgifter for kontroll og
revisjon

0.3

0.3

0.1

0.1

0.2
Kilde: SSB

Offentlige anskaffelser
Anskaffelser under terskelverdiene blir en del av forenklet etterlevelseskontroll i 2020.
Det er etablert et felles innkjøpskontor mellom seks kommuner fra 01.01.2019: Innherred
Innkjøp. Kommunene Levanger, Verdal, Steinkjer, Snåsa og Inderøy deltar i samarbeidet.
Kommunedirektørene fra deltakerkommunene utgjør styret. Innherred Innkjøp utarbeider felles
innkjøpspolitikk, -strategi, -reglement og -betingelser for deltakerkommunene. Innherred
Innkjøp har arrangert kurs i innføring i offentlige anskaffelser for alle ansatte i
deltakerkommunene som driver med innkjøp.
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4.1.2

Organisasjon

I figur tre er risikovurderingen innenfor området organisasjon oppsummert og under følger en
nærmere beskrivelse av data som er grunnlag for vurderingen.

Organisasjonsendring: herunder nye systemer

Varsling
Rekruttering innen helse og omsorg
Kommunedirektørens internkontroll
Saksbehandling: postliste

Etikk
HMS og avviksmeldinger
Beredskap og ROS

Figur 3.

Risikovurdering organisasjon

Revisors samlede vurdering av risiko og vesentlighet relatert til organisasjon tilsier at risikoen
er høy innen organisasjonsendring på generell basis, da det ligger store endringer i å slå
sammen to kommuner til én. Varsling er vurdert til å ha moderat risiko. Dette har bakgrunn i at
den nye organiseringen fordrer nye varslingsveier/rutiner, og at dette derfor har større risiko.
Videre er det moderat risiko innen rekruttering, spesielt innen helse og omsorg. Behovet innen
helse og omsorg vil bare øke, og svakheter i tjenestetilbudet her vil kunne ha store
konsekvenser. På grunn av kommunesammenslåing og store endringer her er også
kommunedirektørens internkontroll plassert i moderat risiko. Postlisten viser kun siste 100
innføringer, noe som etter revisors vurdering er for kort til å kunne gi allmennheten en god
mulighet for innsyn. Saksbehandling, med fokus på kommunens postliste, er vurdert til å ha
en moderat risiko. Dette med bakgrunn i offentlighetsprinsippet.
I fortsettelsen under følger en nærmere beskrivelse av data som er grunnlag for vurderingene.
Organisering
Steinkjer og Verran ble slått sammen fra 01.01.2020. Flere tidligere samarbeidsområder har
blitt oppløst, eller har nå én færre deltakere.
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Kommunen bruker ikke formelle styringssystemer som f.eks. balansert målstyring. Kommunen
har tatt i bruk et verktøy (Framsikt) som strukturerer HMS-rapportering, økonomirapportering,
budsjett osv. Dette vurderes utvidet med andre styringsparametere og/eller virksomhetsplaner.
Kommunen har iverksatt utarbeidelse av nye strategier og målsettinger, som vil falle på plass
i løpet av 2020. Samtidig som Steinkjer er i en omstillingsperiode hvor to kommuner skal
smelte sammen, er det også endringer innen statlig, regional og lokal forvaltning. Det er mange
offentlig ansatte som bor og arbeider i Steinkjer, og dersom arbeidsplasser flyttes eller endres
vil dette kunne ha både muligheter og utfordringer som Steinkjer kommune må forholde seg
til.
I intensjonsavtalen mellom Verran og Steinkjer er det fastsatt ti målsettinger:
1. være en miljøvennlig og bærekraftig kommune
2. ha en sunn økonomi
3. være en folkehelsekommune
4. ha god samhandling med frivilligheten og styrke bredden i kulturlivet
5. være

en

aktiv

samfunnsutvikler

som

satser

på

livskraftige

lokalsamfunn,

næringsutvikling og infrastrukturbygging i hele kommunen
6. ta i bruk nye arbeidsmetoder, ny teknologi og ny kunnskap
7. være en attraktiv arbeidsgiver og sikre kapasitet, relevant kompetanse, effektiv
tjenesteproduksjon og sterke fagmiljøer
8. utvikle lokaldemokratiet i aktivt samspill med innbyggerne
9. gi gode tjenester tilpasset innbyggernes behov
10. være en god kommune å bo og vokse opp i
Arbeidsgiverpolitikk, ledelse og kompetanseutvikling
Det var mange rutiner, retningslinjer og reglement på personalområdet skulle samkjøres før
2020. Implementering av disse i den nye kommunen fordrer aktiv informering og involvering
av aktuelle ansatte. Det er forventninger til lønnsharmonering i ny kommune. Arbeidet med
lønnspolitisk plan og harmonisering av lønn ble påbegynt i forkant av sammenslåingen.
Tjenesten benytter rekrutteringsverktøyet WebCruiter og e-læringsverktøyet KS-lærling.
Kompetansekartleggingsverktøyet Dossier brukes også. Det er forventninger til økt kvalitet og
effektivisering gjennom bruk av disse verktøyene.
Kommunen har rekrutteringsutfordringer på følgende områder:
-

Sykepleiere

-

Ingeniører

-

Leger
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-

Enhetsledere

Kommunedirektørens internkontroll og kvalitetssikring
I forbindelse med kommunesammenslåingen skulle flere tunge systemer slås sammen og
fungere fra 01.01.2020. Det ble lagt en tidsplan for å få til dette til sammenslåingen. Det er
foretatt en administrativ omorganisering i forbindelse med sammenslåingen. Som tidligere
presentert var rådmannen i Steinkjer også rådmann i Verran fra 01.05.2017, noe som etter
revisors syn har bidratt til en mykere overgang til ny kommune når det gjelder interne systemer
og kontroll.
Kommunens delegasjonsreglement er sist vedtatt 23.10.2019.
Helse miljø og sikkerhet (HMS)
Tabell 9.

Sykefravær
Kommuner

Steinkjer

Nøkkeltall

samlet
2.kvartal 2017-

4.kvartal 2015-

4.kvartal 2016-

3. kvartal 2016

3. kvartal 2017

Samlet sykefravær

10,36

9,83

9

9,84

Legemeldt sykefravær

9,18

8,49

7,71

8,45

Sykefravær undervisning

11,03

9,80

9,37

8,49

Sykefravær barnehager

14,58

13,51

12,98

12,25

Sykefravær helse, pleie og omsorg

10,66

10,79

8,87

11,12

1. kvartal
20184

4.kvartal 20173. kvartal 2018

Kilde: KS

Tallene fra KS viser at Steinkjer har sykefraværstall som i stor grad er like tallene for norske
kommuner samlet.
Det årlige sykefraværet i kommunen i 2018 var på 7,82 prosent. Dette har gått gradvis nedover
fra 9,36 % i 2014.5 Kommunen har hatt stort fokus på sykefravær, og har blant annet utviklet
partssamarbeidet, hatt fokus på tilrettelegging og alternative oppgaver samt ledelsesutvikling.

4

Tall for 4. kvartal 2017-3. kvartal 2018 ikke tilgjengelige

5

Merk! Det er ulike tidsperioder for tallene fra KS og kommunen. Det er derfor naturlig at de er ulike.
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Skader, ulykker og nestenulykker handler i stor grad om utagerende adferd. Kommunen har
differensiert mellom fysiske skader og verbal trakassering. Ansatte rapporterer månedlig på
hvordan de opplever at utagering virker inn på deres arbeidssituasjon og helse.
Etikk og varsling
Kommunens etiske retningslinjer ble gjennomgått i 2018 i forbindelse med sammenslåing av
kommunene. Den reviderte etiske plattformen er vedtatt av administrasjonsutvalget og
fellesnemnda for nye Steinkjer kommune. De etiske retningslinjene er lett tilgjengelige på
kommunens nettside.
Revisor har ikke kjennskap til hvilke rutiner som er gjeldende for varsling.
Kommunen var i 2013-2014 med som deltaker i KS’ Antikorrupsjonsnettverk. Dette skulle
forebygge og forhindre korrupsjon i kommunesektoren. Kommunen har eget regelverk for
antikorrupsjon.
Saksbehandlingen i kommunen
Kommunens sentralarkiv ligger i fagsystemet ePhorte.
Kommunen har en arkivtjeneste. Kommunens arkiv er fordelt mellom nærarkiv, sentralt arkiv
på rådhuset og arkiverte saker hos IKA Trøndelag. Det er en rekke prosjekter i arkivtjenesten,
eksempelvis:
-

SvarUT (et steg på veien til full digital kommunikasjon med de som henvender seg til
kommunen. Her kan man sende svarbrev fra kommunen til mottakere via Altinn)

-

eDialog (sikker innsending av post med personopplysninger eller informasjon unntatt
offentlighet)

-

Digitalisering av byggesaksarkivet

Steinkjer kommune har en postliste i ePhorte Elements på hjemmesiden sin. Her er det kun
mulig å se de siste 100 elementene i listen. Dette gir en noe kort periode som etter revisors
mening begrenser muligheten for allmennhetens innsyn i postlista.
Saksdokumenter for politiske utvalg finnes på samme sted. Her går det an å gå flere år tilbake
i tid, og dokumentene er lagt inn på en slik måte at de er søkbare i systemet. Dette bidrar til
transparens i kommunen og oppfylling av offentleglova.
På kommunens hjemmeside framgår informasjon om innsyn og klagemuligheter.
Mer om saksbehandling i kapittel 4.2.4.
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Informasjons- og kommunikasjonsteknologi
Steinkjer er med i et samarbeid med Inderøy på IKT-området: Inn-Trøndelag IKT. Samarbeidet
drifter helpdesk, hardware, software, og tilrettelegging og utvikling av IKT-området.
Kommunen har i 2020 foretatt en omlegging av saksbehandlingssystem.
Kommunen har oppnevnt personvernombud i tråd med GDPR. Kommunen har også en
informasjonssikkerhetsansvarlig. På kommunens hjemmeside framgår det informasjon om
f.eks. behandling av personopplysninger, retting og sletting, sentrale lover og lignende.
På spørsmål fra revisor om hva som kan anses utfordrende med sammenslåingen gis det
tilbakemelding om at samkjøringen av IKT-systemer og personalforvaltning kan være
utfordrende. Verran og Steinkjer har videre ulike turnussystemer.
Beredskapsplaner og Risiko- og sårbarhetsanalyser
Kommunen har en helhetlig ROS-analyse fra 2016. Fylkesmannen hadde i 2018 et tilsyn med
kommunal beredskapsplikt og helsemessig og sosial beredskap i Steinkjer. Fylkesmannen fant
ingen avvik eller merknader. Fylkesmannen hadde tilsyn i Verran i 2017. Her ble det funnet ett
avvik og gitt fire merknader.
Kommunen har informasjon om beredskap på nettsiden sin. Her framgår kontaktinformasjon
til flere instanser. Det foreligger en plan for kommunal kriseledelse, sist vedtatt i
kommunestyret i 2017.

4.2

Tjenesteområdene

4.2.1

Oppvekst

I figur 4 er risikovurderingen innenfor oppvekst oppsummert og i fortsettelsen følger en
nærmere beskrivelse av data som er grunnlag for vurderingen.
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Tidlig innsats
Kvalitet og stabilitet i voksenopplæringen

Tilstrekkelig kulturtilbud for barn og ungdom
Barnevern
Kvalitet i skole

Idrett

Figur 4.

Risikovurdering oppvekst

Revisor sin samlede vurdering av risiko og vesentlighet relatert til oppvekst tilsier at risikoen
er høy innen tidlig innsats. Dette på grunn av økende andel barn som mottar tilrettelegging og
spesialundervisning i barnehage og skole. Videre er det utfordringer innen saksbehandling i
PPT som også taler for at tidlig innsats defineres som et høyrisikoområde. Voksenopplæring
er også plassert som høy risiko. Dette på grunn av utfordringer med å tilpasse tilbud til behov,
uforutsigbare tilskudd og tjenesten sett i sammenheng med flyktningetjenesten (mer om dette
i kapittel 4.2.2).
Kvalitet i skole plasseres i moderat risiko på bakgrunn av noe svake resultater for lesing og
regning. Kulturtilbud er plassert i moderat risiko, dette på grunn av høy pris på tilbudet og
lavere andel kulturskoleelever sett opp imot målsettingen.
I utgangspunktet ser revisor ingen spesifikke risikoer for barneverntjenesten i Steinkjer
kommune, basert på data fra Steinkjer. Likevel er dette et utfordrende tjenesteområde, som
på generelt grunnlag ikke bør plasseres i lav risiko. Området plasseres derfor i moderat risiko,
både når det gjelder kvaliteten i tjenesten, og ansattes arbeidsmiljø i møte med bruker.
I fortsettelsen under følger en nærmere beskrivelse av data som er grunnlag for vurderingen.
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Opplæring
Tabell 10. Oppvekst: Skole

2016
8.5
17.4
41.6
71.7
76.3

2017
8.7
16.7
40.6
63.8
65.7

2018
9.2
16.3
39.0
64.6
67.4

7.5
17.5
41.9
70.5
74.6

Landet
uten Oslo
2018
2018
7.9
16.2
41.7
69.6
73.5

88.7

91.4

81.3

78.0

77.6

3.5

3.3

13.1

14.4

14.4

7.8

5.4

5.5

7.6

8.0

Nøkkeltall
Andel elever med spesialundervisning
Gruppestørrelser
Gjennomsnittlige grunnskolepoeng
Mestringsnivå 3-5 NP: regning 8.trinn
Mestringsnivå 3-5 NP: lesing 8.trinn
Andel lærere med universitets/høgskoleutdanning, med pedagogisk
utdanning
Andel lærere med universitets/høgskoleutdanning, uten pedagogisk
utdanning
Andel lærere med videregående
utdanning eller lavere

Kostragruppe

Kommuner

Kilde: SSB;

KOSTRA-tallene viser at Steinkjer i stor grad er på linje med KOSTRA-gruppen og landet uten
Oslo. Vi ser at antall lærere med videregående utdanning eller lavere er nedadgående, i større
grad enn for sammenligningsgrunnlaget. Mestringsnivået både innen regning og lesing er noe
lavere enn gruppen og landet uten Oslo.
Tabell 11. Oppvekst: Barnehage
Nøkkeltall

Kommuner
2016

Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til
innbyggere 1-5 år (prosent)
Andel barnehagelærere i forhold til
grunnbemanning (prosent)
Andel barn, eksklusive minoritetsspråklige,
som får ekstra ressurser, i forhold til alle barn i
kommunale barnehager (prosent)
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i
forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent)
Netto driftsutgifter barnehager i prosent av
kommunens totale netto driftsutgifter
(prosent)
Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger
1-5 år (kr)
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til
innbyggere 1-5 år (prosent)
Andel barnehagelærere i forhold til
grunnbemanning (prosent)

2017

Kostra- Landet
gruppe
uten Oslo
2018
2018
2018

95.8

94.3

94.2

92.2

92.1

43.2

41.4

46.2

40.4

40.8

3.7

2.7

3.7

3.8

3.7

78.3

84.0

79.7

81.9

81.9

14.5

13.8

14.3

15.1

14.3

14345
3

1461
70

16165
0

151141

153538

95.8

94.3

94.2

92.2

92.1

43.2

41.4

46.2

40.4

40.8
Kilde: SSB;
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Her, som i forrige tabell, er Steinkjer på linje med gruppen og landet uten Oslo. Netto
driftsutgifter innen barnehage har gått betraktelig opp i 2018.
Kommunen har 6 kommunale barnehager og full barnehagedekning. Ca. 1100 barn har
barnehageplass i kommunen. Det antas at antallet vil være jevnt, med en stabil økning fra
2020. Økte behov skal dekkes gjennom etablering og utvidelse av kommunale barnehager;
eksempelvis nye barnehager på Mære og Lø. Steinkjer kommune har tilsyns- og
veiledningsansvar for 23 private barnehager. Det har kommet klage fra de private
barnehagene på beregningsgrunnlaget for utbetaling samt spørsmål vedrørende bruk av
lærlinger.
Ny kommunedelplan for barnehage og skole ble vedtatt 21.03.2018. Dette er avdeling
oppvekst sin overordnede strategi. Kommunens målsettinger kommuniseres gjennom ny
kommunedelplan, dialogmøter og ledermøter. Det er etablert kvalitetssystem.
Alle kommunale barnehager oppfylte pedagognormen pr 31.12.20186. I intervjuet som ble
gjennomført i januar 2019 uttalte kommunen at bemanningstettheten i kommunale barnehager
i Steinkjer er lavere enn landsgjennomsnittet og lavere enn forslaget til ny bemanningsnorm.
Kommunen antar at økt bemanningstetthet vil ha positiv effekt på barnehagetilbudet og at økt
pedagogtetthet vil redusere behov for spesialpedagogiske hjelpetiltak.
Undersøkelser viser at de fleste har det bra i barnehagen. De som ikke har det like godt, må
tas på alvor. Foreldreundersøkelsen viser at foreldrene er gjennomgående fornøyde med
barnehagetilbudet, både i kommunale og private barnehager. Det er gjennomført
medarbeiderkartlegging.
Det er ifølge kommunen utfordringer knyttet til tolkning og praksis av barnehagelovens § 19 g;
Barn med nedsatt funksjonsevne7. Kommunen er her avhengige av fortsatt dialog med
fylkesmannen og omkringliggende kommuner for å definere nivået. Det er skjønnsmessige
tolkninger som ligger til grunn for vedtak som fattes.
Det er en økende andel timer til spesialpedagogisk hjelp, og kostnadsøkning i 2018 og 2019.
Andelen barn som får hjelp i barnehage er økende. Kommunen er fra 2017 med i KS-nettverket

6

Data hentet fra Barnehagefakta.no

7

§ 19 g: Kommunen skal sikre at barn med nedsatt funksjonsevne får et egnet individuelt tilrettelagt
barnehagetilbud. Plikten til tilrettelegging omfatter ikke tiltak som innebærer en uforholdsmessig byrde for
kommunen. Ved vurderingen av om tilretteleggingen innebærer en uforholdsmessig byrde, skal det særlig legges
vekt på tilretteleggingens effekt for å nedbygge funksjonshemmende barrierer, de nødvendige kostnadene ved
tilretteleggingen og virksomhetens ressurser. Kommunen fatter vedtak om tilrettelegging av barnehagetilbudet til
barn med nedsatt funksjonsevne.
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«Bedre samhandling utsatte barn og unge» hvor ledere fra skole, barnehage, PPT, barnevern,
avlastning og barn og familie deltar. Hovedutfordringen innen oppvekst er økningen i barn som
har behov for særskilte tiltak. Kommunen presenterer at dette fører til at tilgjengelige ressurser
i større grad blir benyttet til reaktivt arbeid framfor forebyggende arbeid. Utfordringer med
psykisk helse, konflikter i familie og stram økonomi i flere familier har blitt mer fremtredende.
Kommunen trekker fram at samhandling mellom alle som arbeider innen oppvekst og godt
samarbeid med barnas foresatte er essensielt. Kommunen mener at ny organisering i
forbindelse med kommunesammenslåingen vil styrke grunnlaget for videreutvikling i tjenesten.
Kommunen selv mener at forklaringen til at Steinkjer er over landsgjennomsnittet for
spesialundervisning ligger i tolkning av definisjonen på spesialundervisning og mulighetsrom
innen ordinær opplæring. Kommunen ser behov for en strategi eller handlingsplan for
spesialundervisning. Dette er under arbeid. Det er behov for å skape en felles forståelse for
hva som utløser rettighetene, hvordan spesialundervisningen vil øke presset på det ordinære
tilbudet og hvordan man skal arbeide forebyggende. Kommunen ønsker å styrke det ordinære
tilbudet slik at færre skal få spesialundervisning. Det er store kostnader knyttet til
spesialundervisning og særskilte tiltak, og dette trekkes frem som ett av flere forhold som gir
økonomiske utfordringer innen oppvekst. Utfordringene hos elevene er komplekse, og
opplæringstilbud må skreddersys i det enkelte tilfelle. Det tverrfaglige arbeidet er viktig for å
kunne sette inn tiltak som treffes med utfordringene den enkelte eleven har. Oppvekstsjef
mener det er gode rutiner for dialog mellom barnehage og skole, og at disse følges. Det kan
være utfordrende å få gode overganger for barn med spesifikke vansker. Alle overganger er
kritiske. Utfordringen kan ligge i dialog med foreldre (f.eks. manglende samtykke),
informasjonsdeling, taushetsplikt o.l. Utfordringen med spesialundervisning er større i Steinkjer
enn i Verran. I Steinkjer har man forsøkt å få ned behovet for spesialundervisning uten å
lykkes.

I

Verran

ligger

man

noe

under

landsgjennomsnittet

for

andelen

med

spesialundervisning, mens man ligger noe over i Steinkjer.
I både Steinkjer og Verran viser undersøkelser8 at de fleste elevene lærer godt, trives godt og
har det bra i skolen. Kommunen mener det er bekymringsfullt at det er elever som ikke trives
og rapporterer mobbing. Bemanningsnormen er utfordrende, da det binder ressurser og
skaper mindre fleksibilitet. Lærertettheten balanserer på normen, og det skal gjennomføres
nye beregninger i 2019. Ressursene er mer dreid inn mot tidlig innsats, og bemanningsnormen
er en del av dette. Det er gjennomført en forvaltningsrevisjon innen området «Elevenes
psykososiale miljø».

8

Elevundersøkelsen, UngData, Foreldreundersøkelsen
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Det er en skjerpet lovparagraf for intensiv opplæring. Lese- og skriveopplæring har fått økt
fokus i Steinkjer, i tråd med lovparagrafen.
I 2019 har Steinkjer hatt 5 9a-saker som har gått til fylkesmannen.
I Verran har man tidligere hatt to saker som gjelder erstatningssøksmål knyttet til mobbing.
Kommunens oppfatning er at eldre saker vurderes opp mot kravene til system i dag, ikke
kravene som var gjeldende på sakstidspunktet. Steinkjer kommune har laget en plan som
omhandler trygt og godt skolemiljø.
PPT
Steinkjer leverer i dag PPT-tjeneste til Inderøy kommune. Steinkjer kommune har tidligere hatt
samarbeid med Verran kommune når det gjelder PPT.
Det er en ny strategi for PPT under utarbeidelse. PPT har stor saksmengde. Det er utfordrende
å få saksbehandlet i tide og samtidig arbeide forebyggende. Flere saker burde blitt løst, man
kan ikke ha så mange aktive saker. Det er mye god kompetanse innen adferd, språk og sosial
kompetanse som man kunne blitt bedre til å benytte seg av. Kommunen opplever at det er
mange saker som går til PPT «for sikkerhets skyld». Dette bidrar til økt byråkratisering og
bidrar til å øke spesialundervisningen – når man ønsker å jobbe mer forebyggende.
Barnevern
Tabell 12. Barnevern

2017

KostraLandet
gruppe
uten Oslo
2018
2018
2018

7503

8026

8394

7879

8319

4.2

4.8

3.1

4.5

4.5

3.1

3.9

3.8

3.5

3.9

16.0

16.7

15.2

18.9

18.9

5.1

5.4

5.8

4.8

5.0

Andel meldinger i alt som behandles innen 7
dager

98.6

99.2

97.4

98.7

98.8

Andel meldinger som går til undersøkelse innen 7
dager

77.0

72.1

89.4

81.2

81.5

Kommuner

Nøkkeltall

2016
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per
innbyggar 0-22 år (kr)
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år
(prosent)
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22
år (prosent)
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk
(funksjon 244) (antall)
Stillinger med fagutdanning per 1 000 barn 0-17
år

Kilde: SSB
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KOSTRA-tallene viser at prosentandelen barn med melding gikk ned i 2018. Steinkjer har flere
stillinger med fagutdanning enn snittet, og storparten av meldingene behandles innen sju
dager.
Barneverntjenesten har 30,9 årsverk og 34 ansatte. Tjenesten ble styrket med 3,7 årsverk fra
2014. Steinkjer er vertskommune for Barnevernvakt i Nord-Trøndelag. Steinkjer kommune har
hatt et barnevernsamarbeid med Verran kommune. Ordningen har fungert fint.
Barneverntjenesten har hatt noen tilsynssaker i 2018 i enkeltsaker. Fylkesmannen har i flere
av disse sakene bedt om en ledergjennomgang og vurdering av praksis. Alle disse sakene er
nå lukket. Det har ikke vært tilsyn på systemnivå i 2018.
De ansattes kompetanse er god og tverrfaglig sammensatt. Barneverntjenesten har ikke
utfordringer med å rekruttere ansatte i tjenesten med relevant utdanning og erfaring.
Barneverntjenesten hadde et budsjettmessig merforbruk på 361 000 kr i 2018. Noe av
overforbruket skyldes opprettelse av nestlederfunksjon samt økt mengde forebyggende tiltak i
hjemmet.
I lovforslaget til ny barnevernslov er det indikasjoner på at kommunene får et tydeligere ansvar
for å jobbe helhetlig med forebygging. Ansvaret flyttes dermed fra barneverntjenesten til
kommunen. Hvilke oppgaver og omfanget av disse som faktisk lovfestes er usikkert. Å finne
rom for tilgjengelige ressurser til nye oppgaver vil være en kritisk faktor, samt kompetanse til
å ivareta nye oppgaver.
Voksenopplæring
Voksenopplæringen har vært gjennom en omstillingsprosess. Kommunen presenterer at
resultatet av dette er at enhetens virksomhet og tjenesteyting samsvarer med inntektene. Det
er en kontinuerlig prosess å tilpasse tjenestenivået ved enheten. Voksenopplæringen hadde i
2018 et overforbruk på 1,6 millioner kroner tilknyttet lønn og lavere statstilskudd enn forutsatt.
I 2019 utgjorde innvandrere i Steinkjer 7,9 prosent av befolkningen. Anmodning og vedtak om
bosetting har falt kraftig siden siste topp i 20169.
Kommunen ser at man sliter på å ha kontroll på voksenopplæringen når det gjelder å balansere
inntekter og utgifter, og gi et godt tilbud til elevene. Voksenopplæringen er i stor grad finansiert
av tilskudd fra staten, opp mot antall elever. Tildeling skjer etterskuddsvis.

9

Tall hentet fra Integrering- og mangfoldsdirektoratets statistikk for Steinkjer 2019
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Regelverket for hvor mye man får for den enkelte elev i løpet av året oppleves noe innfløkt.
Dette har sammenheng med at det er mange forskjellige prosjekter, hvor lenge eleven er på
et gitt trinn eller i et løp – som vil påvirke kostnadene. Kommunen begynner å få oversikt, men
ser behovet for fortsatt trykk på dette.
Voksenopplæringa må ses i sammenheng med Flyktningetjenesten i kapittel 4.2.2.
Etterspørsel etter grunnskoletilbud er økende.
Kommunen ser at det er utfordrende å få til en god overgang og stabil økonomi i overgangen
fra norskopplæring/grunnskole til videre studier og jobb. Det at færre elever utløser
statstilskudd har forsterket utfordringen. Det er også utfordrende at det er store svingninger i
elevtall innenfor korte tidsrom.
Kultur/ barne- og ungdomstiltak
Kulturavdelingen ble opprettet 01.01.2018. Kommunestyret har vedtatt realiseringen av
prosjekt Jakob; bygging av nytt kulturhus og oppgradering av Steinkjer samfunnshus.
Innen kulturskole er det nasjonale målet å dekke 30% av elevtallet. I Steinkjer har man i dag
en dekningsgrad på 14,8 prosent. Det er venteliste på noen fag. Dette er noe man ønsker å
endre. Kulturskolen vil sannsynligvis få doblet sitt areal, blant annet med dansesaler, i det nye
kulturhuset. Det er målsettinger i kulturskolen for å nå det nasjonale målet. I en sak i TrønderAvisa 20.01.2020 sto kulturskolerektorene i Verdal, Levanger, Inderøy og Steinkjer fram og sa
at det er for dyrt å være kulturskoleelev i dag, og at dette gjør at man ikke oppfyller
kulturskolerådets visjon om å være en kulturskole for alle. Steinkjer er blant de dyreste
kulturskoletilbudene i fylket.
Besøkstallet i bibliotek er stabilt. Besøkstallet i kinoen (halvkommersiell) er nedadgående, og
dette er ikke unikt for Steinkjer. Det uttales at en mulig årsak kan være økt interesse for ulike
strømmetjenester. Kinoen er avhengig av det kommer store filmer. Dersom man ser
besøkstallet de siste ti årene i snitt, er det stabilt. I prosjekt Jakob er det lagt opp til flere, men
mindre kinosaler.
Ungdataundersøkelsen viser at 68 prosent av ungdomsskoleelever er aktive i et idrettslag.
Dette er noe over fylket, regionen og landet. Innen idrett har kommunen et godt samarbeid
med

idrettsrådet.

Det

utredes muligheter

for

fotballhall

på

Guldbergaunet,

hvor

fylkeskommunen har bevilget penger. Ungdataundersøkelsen 2019 viser at 69 prosent av
ungdomsskoleelever er med i en fritidsorganisasjon. Kommunen jobber med sitt ansvar som
eier av Steinkjerhallen, og tett sammen med fylket som er den andre eieren. Det er god
utnyttingsgrad på anleggene. Det er god aktivitet på dagtid fra skolene, og det er ikke vanskelig
å leie ut på kveldstid. Dette gjelder alle anleggene i kommunen.
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4.2.2

Velferd

I figur 5 er risikovurderingen innenfor velferd oppsummert. I fortsettelsen følger en nærmere
beskrivelse av data som er grunnlag for vurderingen

Integrering og oppfølging av bosatte flyktninger

Tildeling av økonomisk sosialhjelp
Boligtildeling

Figur 5.

Risikovurdering velferd

Revisors vurdering av risiko og vesentlighet innen området velferd, tilsier at risikoen er høy
innen integrering og oppfølging av bosatte flyktninger. Dette har bakgrunn i tidligere
utfordringer i tjenesten som har hatt effekter fram i tid. Økonomisk sosialhjelp er vurdert til å
ha en moderat risiko da det er en økning i antall mottakere, og dette henger i noen grad
sammen med hvilke flyktninger som kommer til kommunen. Boligtildeling plasseres som
moderat risiko til tross for at det nylig er gjennomført en forvaltningsrevisjon på området.
Bygging av nye boliger drar ut i tid, og det er ventelister på disse.
I fortsettelsen under følger en beskrivelse av data som ligger til grunn for vurderingene.
Økonomisk sosialhjelp
Tabell 13. Økonomisk sosialhjelp
Nøkkeltall
Sosialhjelpsmottakere (antall)
Antall barn i familier som mottok sosialhjelp
(antall)

KostraLandet uten
gruppe
Oslo
2016 2017 2018
2018
2018
632
716
702
51445
118964
Kommune

327

364

352

26726

61467
Kilde: SSB
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KOSTRA-tallene viser at Steinkjer har relativt stabile tall innen økonomisk sosialhjelp, men
noe stigende.
NAV Steinkjer ble slått sammen med NAV Verran, NAV Inderøy og NAV Snåsa fra 01.01.2018.
Det nye navnet er NAV Inn-Trøndelag. For Steinkjer er besøksadressen i rådhuset.
Under NAV ligger Jobbhuset, som er et interkommunalt samarbeid for å styrke oppfølging av
ungdommer mellom 16-25 år som står i fare for eller har falt ut av skoleløpet.
Kompetansesenter for gjeldsrådgivning er etablert som et prosjekt for å styrke
gjeldsrådgivningstjenesten og bidra til at NAV kan arbeide mer forebyggende.
Det er utfordringer i forhold til økning i antall mottakere, primært pga. endringer i regelverket
for arbeidsavklaringspenger. Det jobbes imidlertid aktivt opp mot næringslivet. I tillegg er noe
av utfordringsbildet økning av antall flyktninger blant annet som følge av familiegjenforening.
Mengde økonomisk sosialhjelp kan henge sammen med hvor vellykket integrering av
flyktninger er. Steinkjer får et økt antall barnefamilier, ser at barnefamiliene ofte kommer til
NAV. Dette gjør at budsjettet presses. I 2018 fikk Steinkjer økt budsjettet for økonomisk
sosialhjelp til flyktninger med 1,5 millioner kroner. De er dermed innenfor rammen. De andre
gruppene har et overforbruk på 6 millioner kroner.
Steinkjer kommunes folkehelseprofil viser at gruppen steinkjerbygg mellom 20-29 år som
mottar stønad til livsopphold er signifikant større enn landet som helhet. Før
kommunesammenslåingen var Verran den kommunen i Trøndelag med høyest andel uføre,
med 21,8 prosent.10
Bolig
Tabell 14. Bolig
Kommune

Nøkkeltall

2016
Totalt antall kommunalt disponerte
boliger (antall)
Kommunalt disponerte boliger per 1000
innbyggere (antall)
Brutto investeringsutgifter til boligformål
per innbygger i kroner (kr)
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr)

2017

Kostra- Landet
gruppe
uten Oslo
2018
2018
2018

735

735

712

37531

97142

33

33

32

19

21

19651
17219

1482
11230

2576
12347

1565
10191

1526
9560

10

NAV,
2020,
1
av
10
Trøndere
er
uføretrygdet,
https://www.nav.no/no/lokalt/trondelag/pressemeldinger/1-av-10-trondere-er-uforetrygdet
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Andel nye søkere som har fått avslag på
kommunal bolig (prosent)
Antall boliger godkjent av kommunen for
finansiering med startlån, per 1000
innbyggere (antall)
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte
fra Husbanken per 1000 innbyggere
(antall)

13

9

8

35

29

3.4

3.2

2.7

1.4

1.4

26.6

23.1

22.7

16.3

14.6
Kilde: SSB

Tabellen viser at Steinkjer har hatt en liten nedgang i antall kommunalt disponerte boliger.
Kommunen har en boligsosial handlingsplan for 2018-2022. Det er fattet vedtak om at
kommunen skal disponere til sammen 600 utleieboliger. Eier av boligene er Steinkjerbygg KF.
Boligene tildeles av en boligtildelingsnemnd. Når boligene blir ledige fylles de raskt opp. Det
er generelt stort trykk på ulike boliger. Det finnes eksempler på brukere som har ventet lenge
på bolig.
Steinkjer har økt antall plasser i bofellesskap med heldøgns omsorg i forbindelse med
nybygget ved Guldbergaunet bosenter. Det har samtidig vært omstrukturering og avvikling av
Ogndal eldresenter. Kommunen arbeider med å finne det rette nivået for bruker i helse- og
omsorgstrappa. De som bor i bosenter og bofellesskap er dårligere enn de som bor hjemme.
Kommunen arbeider med å ferdigstille Svedjan bo- og habiliteringssenter og Martenshagen
bofellesskap. Sistnevnte skulle åpne i 2020, men vil nå tidligst finne sted våren 2021.
Det har i 2018 vært lange ventelister for omsorgsboliger for yngre. Byggeprosjektet
Martenshagen bofellesskap har latt vente på seg, da det har tatt lang tid å rive bygget som
står der. Når dette er ferdig vil det ha 8 nye plasser. Da revisor fikk tall fra kommunen i 2018,
var det 15 personer på venteliste for omsorgsbolig med heldøgns omsorg. Åpningen av
Svedjan og Martenshagen vil avlaste dette.
Det var 73 personer som ventet på omsorgsbolig for eldre med heldøgns omsorg. Storparten
av disse personene er hjemmeboende med hjemmetjenester, eller har korttids- eller rullerende
avlastningsplass ved eldresenter. Kommunen forteller at de har god kontroll på de som står
på venteliste, og sikrer at de får forsvarlige tjenester der de bor i påvente av ledig bolig med
heldøgns omsorg.
I 2019 ble det gjennomført en forvaltningsrevisjon innen boligtildeling. Her anbefalte revisor å
synliggjøre lovkravet knyttet til formelle saksbehandlingsregler, og etablere rutiner for
dokumentasjon av faglige og skjønnsmessige vurderinger som gjøres ved tildeling av boliger.
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Flyktninger
Enhet integrering består av Steinkjer kommunale mottak og flyktningetjenesten. Enheten har
18 årsverk og 19 ansatte. Flyktningetjenesten har 9,1 årsverk på 10 ansatte. Kommunen
hadde vedtak om å bosette 32 flyktninger i 2018. Av disse var ingen enslige mindreårige.
Årsrapport 2018 presenterer at det er et godt samarbeid mellom flyktningetjenesten,
integreringsmottak og NAV.
Det har tidligere vært utfordringer i flyktningetjenesten med uro blant ansatte og mange
sykemeldinger, som førte til at flere flyktninger ikke fikk språkpraksisen de skulle ha, og hadde
mange dager uten innhold. Enkelte flyktninger som ble bosatt i denne perioden har fortsatt
behov for tolk i møter med NAV og andre hjelpetjenester. Kommunen antar at noe av årsaken
til økte utgifter hører sammen med dette. Det planlegges intensiv satsning på norskopplæring
og fagutdanning for denne gruppen.
Kommunen har bosatt mange store barnefamilier, og det utfordrer økonomien fordi de har
behov for supplerende økonomisk sosialhjelp. Steinkjer har 6411 prosent måloppnåelse i
introduksjonsprogrammet, men de som får jobb, får som regel bare engasjement eller
midlertidig ansettelse. Kommunen er usikre på hvor mange som fullfører videregående skole.
Tall for 2019 viser at 87 prosent av deltakerne som avsluttet introduksjonsprogram i 2017 var
i arbeid eller utdanning året etter, noe som er langt over tidligere tall og høyere enn landet
ellers (63 prosent).

11

Tall fra 2017
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4.2.3

Helse- og omsorgstjenester

I figur 6 er risikovurderingen innenfor helse- og omsorgstjenester oppsummert. I fortsettelsen
følger en nærmere beskrivelse av data som er grunnlag for vurderingen.

Kvalitet i rus- og psykiatritjenesten

Bemanning i hjemmetjenesten
Aktiviteter for eldre
Rekruttering av helsepersonell

Funksjonshemmede og psykisk
utviklingshemmede

Figur 6.

Risikovurdering helse og omsorg

Revisor sin samlede vurdering av risiko og vesentlighet relatert til helse- og omsorgstjenester
tilsier at risikoen er høy innen kvalitet i rus- og psykiatritjenesten. Denne vurderingen har
bakgrunn i lite driftsutgifter, ustabile forhold for tjenesten, varierende ressurser med relevant
formell kompetanse og fylkesmannens tilsyn som fant flere mangler. Tilsyn er i utgangspunktet
risikodempende, men revisor har likevel valgt å plassere tjenesten som helhet i høy risiko.
Bemanning i hjemmetjenesten er vurdert til å ha en moderat risiko. Denne vurderingen har
bakgrunn i at kommunen har en nøktern grunnbemanning som gir behov for innleie, samtidig
som brukerne i hjemmetjenesten er stadig dårligere. Aktiviteter for eldre har også en moderat
risiko, dette på grunn av få aktivitører og manglende aktivitet på flere av institusjonene. Videre
har rekruttering av helsepersonell fått en moderat risikovurdering. I utgangspunktet kunne
denne blitt plassert som et høyrisikoområde, men revisor vurderer det slik at Steinkjer ikke er
i en prekær situasjon p.t. Dersom kommunen på sikt og over tid ikke klarer å rekruttere
helsepersonell vil dette gi store utfordringer, da det samtidig er stipulert at helse- og
omsorgstjenesten vil ha behov for flere og mer kompetent personell.
I fortsettelsen under følger en nærmere beskrivelse av data som er grunnlag for vurderingene.
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Tabell 15. Helse og omsorg (felles sykehjem og hjemmetjeneste)
Nøkkeltall

KostraLandet
gruppe
uten Oslo
2018
2018
2018

Kommune
2016

Andel brukerrettede årsverk i
omsorgstjenesten m/ helseutdanning
(prosent)
Andel innbyggere 80 år og over som bruker
hjemmetjenester (prosent)
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år
(prosent)
Andel innbyggere 80 år og
over som er beboere på
sykehjem (prosent)
Andel brukertilpassede enerom m/ eget
bad/wc (prosent)
Andel innbyggere 67-79 år med
dagaktivitetstilbud (prosent)

2017

81

79

80

75

75

39

39

37

30

32

42

41

40

33

48

10

9

9

11

12

95

97

95

89

90

0.87

0.39

0.34

0.56

0.67
Kilde: SSB

Tabellen viser at Steinkjer har en relativt noe høyere prosentandel innbyggere over 80 år som
bruker hjemmetjenester. Tallet er også noe høyere for brukere av hjemmetjenesten under 66
år. Samtidig er antall innbyggere over 80 år som bor på sykehjem, noe lavere enn
sammenligningsgruppen og landet uten Oslo. Det at flere bor hjemme enn på sykehjem, kan
ha sammenheng med kommunens satsning på «omsorgstrappa», hvor flest mulig skal bo
hjemme

lengst

mulig.

Steinkjer

har

flere

brukertilpassede

enerom

en

sammenligningsgruppene. Steinkjer har mindre prosentandel innbyggere 67-79 år med
dagaktivitetstilbud enn tidligere, og mindre enn sammenligningsgruppen.
Tabell 16. Kompetanse i helse og omsorg
Kostragruppe
2016 2017
2018
2018
3.24
3.91 3.68
4.09
6.44
6.61 6.44
6.48
63.6
65.00
65.81 44.06
2
64.0
67.69
59.47 41.17
0
0.92
1.42 0.47
2.04
0.83
1.66 1.58
2.91
0.89
1.07 0.80
1.92
10.07
8.30 8.11
7.48
19.0
15.35
22.10 36.31
2
10.6
12.74
11.21 14.61
1
Kommune

Avtalte årsverk per 10 000 innbyggere
Geriatrisk sykepleier
Sykepleiere med spes./vd. utd.
Sykepleier uten spesialitet/videreutdanning
Hjelpepleier
Ergoterapeut
Miljøterapeut og pedagog
Aktivitør
Omsorgsarbeider
Helsefagarbeider
Annet omsorgspersonell med
helseutdanning
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Landet uten
Oslo
2018
4.12
7.54
47.22
48.20
2.10
2.93
2.16
9.03
37.60
14.57
39

Pleiemedhj/ass, hjemmehj/prakt. bist. eller
annen brukerrettet tj.

47.87

49.8
8

50.29

59.79

63.37
Kilde: SSB

Steinkjer kommune har jevnt over færre spesialistutdannede enn sammenligningsgruppene,
unntatt sykepleiere uten spesialitet/videreutdanning og hjelpepleiere.
Sykehjem
Det er fire sykehjem i kommunen. Det er gjennomført en strukturendring fra 2019 med 12 færre
sykehjemsplasser. Dette gir høyere terskel for å få tildelt plass.
Kommunen opplyser at det er få søkere til faste sykepleierstillinger og omtrent ingen eksterne
søkere til vikariater. Utfordringen er ifølge kommunen at mindre nabokommuner og
helseforetaket lønner sykepleierne høyere enn Steinkjer. Det er mangel på helsesykepleiere,
ved utlysning i 2017 var det ingen som søkte på vikariat. Prosjekt i skoleåret 2018/2019 gjør
at Steinkjer er opp mot minstenorm. Det har ikke vært problemer med rekruttering av
fysioterapeuter eller ergoterapeut. Kommunen har ventelister for oppfølging av ergoterapi og
til dels fysioterapi for voksne, inkludert noen avtalefysioterapeuter. Kommunen har et
interkommunalt samarbeid ved Inn-Trøndelag Distriktsmedisinske Senter, og har siden
samhandlingsreformen hatt en stilling for koordinering av kommunehelsesamarbeidet i InnTrøndelag. Dette har gitt store gevinster i forhold til prosjektmidler innen helse- og omsorg, og
at dette interkommunale samarbeidet har hatt et kontinuerlig fokus på innovasjon innenfor alle
områder med prioritet i samhandlingsreformen. Etablering av Innherred Helse- og
Beredskapshus er også et resultat av samhandlingsreformen og flere av stortingsmeldingene
som har kommet i etterkant. Steinkjer har mange prosjekter som er ettårige.
Alle sykehjemmene i Steinkjer er sertifisert som Livsgledehjem. I forbindelse med
sertifiseringen måtte sykehjemmene innenfor svært begrensede rammer og uten friske midler
finne nye måter å arbeide på for å tilfredsstille kravet om aktivitetsplaner for beboerne.
Omsorgsavdelingen uttrykker bekymring over kommunens begrensede tilbud om aktivitet og
dagtilbud til pasientene i sykehjem. Omsorg 2020 legger føringer for økt aktivisering til
pasienter i sykehjem. I dag er det kun Stod som har aktivitør en dag i uka.
85% av pasientene i sykehjem har en demensdiagnose. Dette er krevende innenfor
tilgjengelige ressurser, som er under landsgjennomsnittet. Grunnbemanningen er nøktern. I
sykehjem har pasientene ofte flere diagnoser som krever omfattende behandling, pleie og
omsorg.
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Hjemmetjenesten
Hjemmetjenesten har både hjemmesykepleie og praktisk bistand. Kommunen opplever at
pasientene er jevnt over dårligere enn tidligere. Etter samhandlingsreformen fikk sykehusene
større fokus på tidlig utskriving. Kommunen ser at det er nå mye mer poliklinisk behandling.
Hjemmesykepleien må eksempelvis gjøre forberedelser og oppfølging i tilknytning til poliklinisk
behandling. Hjemmesykepleien har stabilt antall brukere, men lavere funksjonsnivå betyr økt
antall tildelte tjenestetimer. En nøktern grunnbemanning betyr at det er behov for ekstra innleie.
Praktisk bistand er mer stabilt ift. antall brukere og tjenestetimer. Det arbeides med å vri deler
av ressursen til hjemmetrener for å få til tjenesten som heter hverdagsrehabilitering. Det ble
satt inn ekstra ressurser for dette i 2019. Praktisk bistand er en betalingstjeneste. Steinkjer
ligger i øvre sjikt på pris. Det er private aktører som tilbyr praktisk bistand i Steinkjer, og de
fleste går til disse.
Hjemmesykepleien er uforutsigbar mht. kompleksitet i pasientenes tjenestebehov og
tjenesteomfang, da pasientgruppen er i stadig endring. Pasientgruppen påvirkes av tidlig
utskrivning fra sykehus og mer behandling i spesialisthelsetjenesten som gjennomføres
poliklinisk.
Det er rapportert 87 aktive og 68 passive individuelle planer i 2018. Dette er en nedgang fra
2017 som hadde 124 aktive og 80 passive.
Psykiatri / psykisk helsevern og rus
Tabell 17. Psykiatri og rusomsorg
Nøkkeltall
2016
Andel netto driftsutgifter til tilbud til personer
med rusproblemer (prosent)
Årsverk av psykiatriske sykepleiere per 10 000
innbyggere (helse- og omsorg) (antall)
Årsverk av personer med videreutdanning i
psykisk helsearbeid per 10 000 innbyggere
(helse og sosial) (antall)
Årsverk av personer med videreutdanning i
rusarbeid per 10 000 innbyggere (helse og
sosial) (antall)

2017

Landet
uten
Oslo
2018
2018

Kostragruppe

Kommune
2018

5.6

5.0

6.2

12.6

12.4

2.5

2.5

1.4

4.6

4.9

5.6

6.9

5.7

9.0

9.1

4.8

4.9

7.4

2.8

3.0
Kilde: SSB

Tabellen viser at Steinkjer kommune bruker halvparten så mye midler på tilbud til personer
med rusproblemer, som KOSTRA-gruppen og landet uten Oslo. Samtidig er årsverk av
psykiatriske sykepleiere drastisk mindre enn sammenligningsgruppene, hvor Steinkjer har 1,4
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årsverk pr 10 000 innbyggere, har KOSTRA-gruppen 4,6 og landet uten Oslo 4,9. Det samme
gjelder for årsverk av personer med videreutdanning i psykisk helsearbeid pr. 10 000
innbyggere, hvor Steinkjer har 5,7 og KOSTRA-gruppen har 9,0. Samtidig ser man at Steinkjer
har flere årsverk av personer med videreutdanning i rusarbeid, 7,4 årsverk, sammenlignet med
KOSTRA-gruppen som har 2,8. Sett under ett kan tallene tyde på at det brukes lite midler på
denne typen brukere, men tallene er ikke vurdert opp imot behovet i kommunen.
Utfordringene er knyttet til økende behov og for lite bemanning, men den største utfordringen
er knyttet til at Rus og psykisk helse ikke er samlokalisert. Heldøgnstilbudet til denne
brukergruppen planlegges flyttet til Svedjan Bo- og habiliteringssenter fra høsten 2019. Riving
av O2-huset gjorde situasjonen ganske prekær innen rus da lavterskeltilbudet ble stengt en
periode. Nye ROP-pasienter (rus og psykiatri) som har behov for heldøgns botilbud, utløser
ofte behov for økt bemanning ut over tilgjengelig ressurs for å sikre faglig forsvarlige tjenester.
Fylkesmannen gjennomførte tilsyn med Steinkjer kommune i 2018 og undersøkte om
kommunen ga forsvarlige og koordinerte tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblem
og psykisk lidelse i samsvar med aktuelle lovkrav. Fylkesmannen konkluderte med at
kommunen ikke har sikret at disse personene får samordnede og forsvarlige tjenester.
Konklusjonen har blant annet bakgrunn i at kvalitetssystemet benyttes ulikt, det er ikke etablert
tilstrekkelig samarbeid mellom enheter, ulikheter til hvordan tjenester gis og det er ikke etablert
prosedyrer eller fast praksis for samarbeid eller overføring av ROP-pasienter mellom
Psykiatritjenesten og Rustjenesten. Videre at kartleggingsverktøy brukes ikke systematisk, det
fattes ikke vedtak på tjenester og det er mangel på rutiner.
Det er et økende behov for foreldreveiledning. Det er en del utfordringer i psykisk helse rundt
foreldre som krangler og barn opplever konflikt. Her er det viktig å ha et godt tverrfaglig
samarbeid mellom barnehage, skole og eventuelt forebyggende barnevern. Det er utfordrende
å følge opp dette med tilgjengelige ressurser. Det er noen alvorlige saker med angst og
depresjon hos barn. Kommunen forsøker å komme tidlig inn for å forebygge.
Ungdataundersøkelsen viser at 11 prosent eller færre av ungdomsskoleelevene er mye plaget
av depressive symptomer. Dette er lavere enn fylket, regionen og landet.
Funksjonshemmede og psykisk utviklingshemmede
Kommunen har flere dag- og aktivitetstilbud for denne gruppen. Kommunen opplever ikke
noen nye utfordringer mht. dagsentrene for utviklingshemmede. Det er venteliste til
omsorgsbolig med heldøgns omsorg for denne brukergruppen. Gruppen er spesielt rammet
av utsettelse av ferdigstilling av bofellesskapet Martenshagen. Videre har gruppen svært ulike
behov, noe som betyr at ikke alle kan plasseres hvor som helst.
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Steinkjer har et råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Rådet har behandlet saker om
eksempelvis

brannsikkerhet

i kommunale boliger,

reguleringsplaner

og boligsosial

handlingsplan.
På kommunens hjemmeside finnes serviceerklæring som sier noe om hva brukeren kan
forvente av eksempelvis ordningen med brukerstyrt personlig assistent. Kommunen har fysioog ergoterapeut.
Lege/ legevakt/ psykolog/ helsestasjon
Det er vanskelig å rekruttere leger til oppgaver i helsestasjon og skolehelsetjenesten.
Kommunen ligger på lav dekningsgrad på helsesykepleiere og fysioterapeuter i
skolehelsetjenesten. Kommunen sliter med å få søkere på vikariat som helsesøster.
Det opplyses ovenfor revisor i kundemøte at elever ytrer at de ikke føler mestring i
skolesituasjonen og har problemer når det gjelder å få venner. Det er startet opp et pilotarbeid
som går på hvordan fange opp ungdommer med slik problematikk i samarbeid med fastlegene.
Det er til sammen i Verran og Steinkjer 12 fastleger. Når det er innbyggere som er i
risikogruppen for dyre offentlige tjenester skal dette generere oppfølgingsteam fra
profesjonsområdene. Dette er et satsingsområde.
Det opplyses at man har et problem når det gjelder rekruttering av fastleger. Det er ulike
modeller for tilknytning; fastlønte og selvstendig næringsdrivende. Sistnevnte er brukt og
foretrekkes av kommunene. Kommunen opplever at nyutdannede ønsker fastlønn.
Når det gjelder helsestasjon og skolehelsetjenesten er foreldrekonflikt et tilbakevendende
tema. Det foreligger et stort behov for foreldreveiledning. Det er registrert tematikk som går på
angst og depresjon for barn.
Det er stor etterspørsel etter foreldreveiledning og koordinering rundt barn med sammensatte
utfordringer. Det er økende antall ekstrakonsultasjoner i barnets første levemåneder. Tidlig
hjemreise fra sykehus fordrer tett oppfølging fra kommunen. Foreldrestøttende prosjekt i
helsestasjonen, med jordmor og helsesykepleier gjør at kommunen klarer å følge disse godt
opp. Fysio- og ergoterapitjenesten for barn har økende etterspørsel. Noe av dette kommer av
at tjenesten har stilling i skolehelsetjenesten, og kommer i posisjon til å se og være i dialog
med foreldre og samarbeidspartnere tidligere.
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4.2.4

Teknisk drift

Figur 7 oppsummer risikovurderingene innenfor teknisk drift. Under følger en nærmere
beskrivelse av data som er grunnlag for vurderingen.
Vann og avløp: selvkost, vedlikehold og
drikkevannskvalitet
Renovasjon: selvkost og arbeid opp mot
nasjonale målsettinger
Steinkjer kommuneskoger – Ogndalsbruket KF

Planarbeid
Samferdsel: offentlige anskaffelser
Landbruk: saksbehandling og miljøsatsing
Klima og miljø: hensyn i offentlige anskaffelser
og saksbehandling, ulovlighetoppfølging

Byggesak
Eiendomsforvaltning

Figur 7.

Risikovurdering teknisk

Revisor sin samlede vurdering av risiko og vesentlighet relatert til teknisk drift, tilsier at risikoen
er høy innen vann og avløp, renovasjon, og Steinkjer kommuneskoger – Ogndalsbruket KF.
Dette på grunn av at det innen vann og avløp er relativt lave gebyrer, det har vært en for lav
frekvens av fornying av vannrør, og vannkvaliteten er/har vært tvilsom i deler av kommunen.
Lav vannkvalitet kan ha store konsekvenser for folkehelsen. Innen renovasjon er det høye krav
og målsettinger til tjenesten, som settes av andre enn kommunen selv. Steinkjer ligger
dessuten tilgrensende til to store interkommunale renovasjonsselskaper, og er til en viss grad
avhengig av godt samarbeid med disse. Kommunale foretak er en spesiell organisering av
kommunens tjeneste, som i sin natur bør plasseres i moderat risiko. Videre har dette
kommunale foretaket en rekke ansvar som er viktige både innen næring, naturforvaltning og
klima – her spesielt med tanke på miljøkriminalitet. Foretaket plasseres derfor i høy risiko.
Revisor mener at det på generelt grunnlag er grunn til å plassere planarbeid på moderat risiko,
dette grunnet kommunesammenslåingen. Offentlige anskaffelser innen samferdsel er plassert
her da offentlige anskaffelser i sin natur har høy risiko. Saksbehandling innen landbruk er gitt
en moderat risiko, på grunn av lav saksbehandlerkapasitet. Videre er klima og miljø gitt en
moderat risiko. Dette på grunn av at klima- og miljøhensyn på generelt grunnlag ofte faller ut
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av offentlige anskaffelser eller fra saksbehandling. Det faktum at Steinkjer kommune ønsker å
satse på klima og miljø, gir at kommunen også i sitt arbeid bør følge opp dette.
Ulovlighetsoppfølging innen klima og miljø er viktig, da kommunen har plikter og ansvar
gjennom eksempelvis forurensningsloven. Dette arbeidet dekkes delvis av Steinkjer
kommuneskoger.
I fortsettelsen under følger en nærmere beskrivelse av data som er grunnlag for vurderingene.
Planarbeid
Steinkjer hadde en planstrategi for perioden 2016-2019.
Kommuneplanens samfunnsdel 2016-2021 ble vedtatt 21.09.2016. Gjennomgående tema er
samfunnssikkerhet, folkehelse, klima, energi og miljø og integrering og mangfold.
Kommuneplanens arealdel ble revidert i 2018. Kommunen har en plan for klima og miljø som
skal benyttes i saksbehandling.
Kommunedelplanene

er

en

del

av

kommuneplanen.

Steinkjer

har

følgende

kommunedelplaner:
-

Skole og barnehage 2018-2021

-

Avfall 2014-2019

-

Kultur 2010-2013

-

Landbruk 2012-2015

-

Klima og miljø 2019-2022

-

Helse og omsorg 2017-2021

-

Samfunnsmedisin og folkehelse 2010-2013

-

Vann og avløp 2018-2021

-

Samferdsel er enda ikke utarbeidet. Det foreligger vedtatte planer for havn, veg,
trafikksikkerhet og gatelys.

-

Strategisk næringsplan 2016-2019.

I 2018 overtok Steinkjer kommune ansvar for plansaksbehandling i Verran kommune. Steinkjer
og Verran kommune har felles planbehandling. For Verran sin del er det mange gamle planer.
I årsrapporten 2018 framgår det at kort saksbehandlingstid er en av de største utfordringene
for

forvaltningsenhetene

i

kommunen.

Det

har

periodevis

vært

utilstrekkelig

saksbehandlerkapasitet på noen områder.

Revisors helhetlige risiko- og vesentlighetsvurdering

45

Byggesak
Tabell 18. Byggesak
Nøkkeltall
Byggesøknader i alt behandlet (antall)
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for
byggesaker med 3 ukers frist (dager)
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for
byggesaker med 12 ukers frist (dager)
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer
gjennom vedtak om dispensasjon fra plan
(prosent)

Kostra- Landet
gruppe uten Oslo
2016
2017
2018
2018
2018
435
389
318
24947
74668
Kommune

19

20

20

23

20

25

21

24

44

37

8

9

5

19

18
Kilde: SSB

Tabellen viser at kommunen er på linje med KOSTRA-gruppen og landet uten Oslo når det
gjelder gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist. Når det gjelder
byggesaker med 12 ukers frist bruker kommunen litt over halvparten av dagene som
sammenligningsgruppene bruker. Steinkjer har en relativt lav andel innvilgede byggesøknader
som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan.
Kommunen uttaler at det ikke er noen spesielle utfordringer på byggesak. Steinkjer har tidligere
håndtert byggesak og oppmåling for Verran kommune, og håndterer byggesak for Snåsa
kommune. Enheten har ifølge kommunen tilstrekkelig kapasitet til å gjøre dette uten at saker i
Steinkjer kommune blir skadelidende. Det opplyses i kundemøte ovenfor revisor at det i Verran
har vært etterslep på saker. Steinkjer har en generell utfordring vedrørende kapasitet til
håndtering av lov/forvaltningssaker som skyldes korte tidsvindu for håndtering av
tilskuddsforvaltningssaker. Dette gir konsekvenser for saksbehandlingstiden i øvrige
saksområder.
Innen tilskuddsforvaltning i landbruket har det vært endringer i regelverk og tidsvinduet som
saksbehandlerne forholder seg til.
Det har vært en svak negativ utvikling i klagesaker. Jevnt over har inntrykket vært at man har
fått medhold når saker har blitt klagebehandlet hos Fylkesmannen, men for 2018 var det
enkelte saker hvor Fylkesmannen hadde opphevet vedtak på grunn av mangelfulle
vurderinger. Dette både for Verran og Steinkjer sin del. Det opplyses at man har hatt en sak
som har gått til Sivilombudsmannen.
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Eiendomsforvaltningen
Tabell 19. Eiendomsforvaltning
Nøkkeltall
2016
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i
prosent av samlede driftsutgifter (prosent)
Areal på formålsbygg per innbygger (m2)
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter
(kr)
Formålsbygg areal totalt

KostraLandet
gruppe
uten Oslo
2018
2018
2018

Kommune
2017

7.2

7.1

12.0

8.9

9.0

4.23

3.88

3.90

4.83

5.12

523

569

541

521

562

92937

85660

86188

9665925

23780000
Kilde: SSB

Kommunestyret vedtok i 2019 at Steinkjer fra 2020 skulle ta i bruk Skatteetatens
boligverdigrunnlag som takstgrunnlag for boliger. Vedtaket kom som følge av lovendringer som
gir nye rammer for eiendomsskatt. Dette betyr at boliger og fritidseiendommer i gamle Steinkjer
kommune har skattesats 3 promille, mens boliger og fritidsboliger i gamle Verran får skattesats
5 promille.
Steinkjerbygg KF består av en rekke selskaper. KF-et eier 43 formålsbygg, over 700
kommunale boliger og flere kontorbygg med et samlet areal på 250 000 m2. KF-et er
kommunens redskap for bygging av nye boliger, formålsbygg og byfornyelse. Videre har
selskapet ansvar for kjøp, forvaltning, drift, vedlikehold og renhold knyttet til boliger,
formålsbygg og eiendom. Det er 100 ansatte i Steinkjerbygg. Det er tre geografiske
vedlikeholdsteam. Renhold er organisert i to soner; nord og sør.
Det er en del etterslep på den kommunale bygningsmassen i Verran. Det er system for oversikt
for gjennomført vedlikehold (Famac). Verran har ikke hatt samme system for årlig
gjennomgang av bygningsmassen som man har i Steinkjerbygg.
Kommunen har de siste årene satset på nybygg og renovering av skolebygg. Mye gjenstår
enda. Det er mangler og etterslep ved skolene vedr. IKT-utstyr, inventar/annet utstyr, utvikling
av fagrom og uteområder.
Det ble i 2019 gjennomført en forvaltningsrevisjon av Steinkjerbygg KF, men denne omhandlet
ikke den utøvende tjenesten.
Vann og avløp
Tabell 20. Vann og avløp
Nøkkeltall

Kommune
2016

2017

KostraLandet
gruppe
uten Oslo
2018
2018
2018
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Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva.
Andel fornyet kommunalt ledningsnett,
gjennomsnitt for siste tre år (prosent)
Andel av total kommunal vannleveranse til
lekkasje (prosent)
Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva.
Andel fornyet kommunalt spillvannsnett,
gjennomsnitt for siste tre år (prosent)
Andel innbyggere tilknyttet anlegg der
rensekrav er oppfylt (prosent)

2118

2159

2374

2608

3741

0.61

0.69

0.38

..

0.69

19.9

24.9

24.9

..

29.5

3075

3086

3620

3874

4146

0.50

0.78

0.43

..

0.56

93.7

94.4

4.0

..

51.3
Kilde: SSB

Det foreligger en kommunedelplan for vann og avløp. Her er det fastsatt mål og strategier.
Fra 2019 er kommunen bemannet til å løse alle oppgaver innen fagfeltet.
For vann- og avløpsområdet er utskiftningstakt på ledningsnettet under landsgjennomsnittet.
Dette vises også i kostnadene. For avløp er det i 2018 gjort investeringer som bringer
kommunen på rett vei mht. vannforskriften og klimatilpasning.
Det gjennomføres prøvetaking av vannkvaliteten i Malm og Follafoss. Det er forskjell mellom
teknisk kvalitet og opplevd kvalitet. På disse stedene er den opplevde kvaliteten dårlig. I Malm
er drikkevannskilden utfordringen, i Follafoss er rørsystemet utfordringen.
Renovasjon
Tabell 21. Renovasjon
Kommune

Nøkkeltall

2016
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva.
(gjelder rapporteringsåret+1) (kr)
Andel levert til materialgjenvinning inkl.
biologisk behandling (prosent)

2017

KostraLandet
gruppe
uten Oslo
2018
2018
2018

2700

2700

2700

2637

2854

38.5

36.5

36.5

43.3

40.0

Steinkjer har egen renovasjonstjeneste, og leverer også tjeneste til Snåsa. Steinkjer har lave
gebyrer sammenlignet med de interkommunale renovasjonsselskapene i Namdalen og på
Innherred. Forskjeller i gebyr kan ha en sammenheng med ulikt servicenivå i gebyret.
Kommunen uttaler at de er avhengige av å ha samarbeid med naboselskapene for å kunne
drifte godt. Samarbeid er også viktig for å kunne møte stadig nye krav. Renovasjon er en
tjeneste som møter høyere krav gjennom nasjonale og internasjonale målsettinger, samtidig
som tjenesten skal utøves til selvkost.
Kommunen har en egen avfallsplan.
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Brann- og redningstjenester
Brannvesenet Midt IKS leverer tjenesten til Steinkjer. Selskapet leverer også tjenester til Osen,
Snåsa, Lierne, Røyrvik og Inderøy. Steinkjer kommune opplever at tjenesten har høy kvalitet.
Samtidig kan dette øke kostnadsnivået. Kommunen har styringsmuligheter gjennom
representantskapet med de fordeler og ulemper det medfører med mange eierkommuner.
Målsettinger håndteres av Brannvesenet Midt.
Samferdsel (vei, park og idrettsanlegg)
Det er ikke utarbeidet en egen plan for samferdsel, men det finnes underliggende planer for
veg, trafikksikkerhet, gatelys og havn.
Kommunale veier trenger stadig vedlikehold, og dette er en stor utfordring siden klima med
regn, frost og ustabilt vær krever større ressurser enn tidligere. Kommunen håndterer noe selv,
og setter ut noe til private entreprenører.
Kommunens hjemmeside inneholder en del informasjon til innbyggerne vedrørende
samferdsel, eksempelvis forklaring av når og hvorfor kommunen brøyter som de gjør.
Næring
Kommunen har en strategisk næringsplan for 2016-2019.
Steinkjer Næringsselskap AS er heleid av Steinkjer kommune. Selskapet er kommunens
næringsavdeling, og verktøy for næringsutvikling. Næringsselskapet gjennomfører veiledning
og rådgivning til bedrifter, gründere, etablerere og landbruksaktører som skal utvikle nye
forretningsideer, jobbe med omstilling, videreutvikle bedrifter og så videre. Det tilbys inntil fem
timer gratis «førstelinjetjeneste», som består av kartlegging og veiledning.
Det er gjort grep innen enhet landbruk i løpet av 2018 som har bedret saksbehandlingstiden.
Det er for lite saksbehandlerkapasitet i deler av året. Det er foretatt innleie av kapasitet fra
Verran. I Verran kommune har man hatt en 100 % stilling fordel på to 50 % stillinger.
Saksmengden har vært ti ganger så stor i Steinkjer som i Verran. Samhandling med landbruket
er et ledd i kommunens arbeid for å nå klimamål, eksempelvis skal kommunen bidra til at det
etableres tiltakspakker for klimareduksjoner i samarbeid med landbruket. Kommunen skal
bidra aktivt med informasjon og veiledning og samarbeide tett med næringen. Kommunen skal
også oppfylle pådriverrollen mot skogbruket for å øke skogpleie og drift.
Steinkjer kommuneskoger – Ogndalsbruket KF, er et kommunalt foretak i Steinkjer kommune
som forvalter store deler av kommunens skogeiendommer og naturressurser. Foretaket
arbeider med å utvikle næringsvirksomheten gjennom skogbruk, jakt, fiske og øvrige
fritidstilbud. KFet forvalter store arealer med skog og fjell, og videre hytter og hyttetomter,
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jaktområder, fiskevann og turstier. Foretaket har to ansatte. Foretaket driver med oppsyn ift.
hyttebygging, jakt, fiske, motorferdsel og miljøkriminalitet. Kommunen har fastsatt en
eierstrategi og retningslinjer for samhandling med sine kommunale foretak.
Miljø og klima
Steinkjer har en kommunedelplan for klima og miljø. I den tilhørende handlingsplanen er det
fastsatt seks strategier:
1. Planlegging

og

myndighetsutøvelse skal bygge

på føringer

om

reduserte

klimagassutslipp og ivaretakelse av miljøet
2. Kommunen vil benytte seg av nasjonale, regionale og lokale virkemidler slik at vi kan
gjennomføre de nødvendige utslippsreduserende tiltakene, samt tiltak rettet for å
ivareta miljøet
3. Kommunen vil legge til rette for det grønne skiftet innenfor landbruk, transport, bygg og
energiproduksjon
4. Kommunen vil legge til rette for kompetanseheving og samarbeid om klima og
miljøtiltak
5. Klima- og miljøhensyn skal være førende for kommunens virksomhetsutøvelse
6. Steinkjer kommune vil tilpasse seg et endret klima i takt med kunnskapsutviklingen.
Videre er det definert en rekke sektormål.
Kommunen ønsker å være en regional pådriver i klima- og miljøarbeidet. Dette vil gjøre
Steinkjer til en bedre kommune å bo, arbeide og leve i. Dette krever samhandling mellom
offentlige aktører, landbruket, næringsliv, organisasjoner og kommunens innbyggere.
Kommunen har en rekke myndigheter og plikter etter forurensningsloven. Eksempelvis kan
kommunen gi pålegg om fjerning eller opprydding av avfall som er i strid med § 28, om
forsøpling. Videre har kommunen rett til uhindret adgang til eiendom der forurensning kan eller
har oppstått. Kommunen har plikt og rett til å føre tilsyn med eksempelvis sanitært avløpsvann,
oljeholdig avløpsvann og lignende.
Kommunen har et deponi i forbindelse med gjenvinningsstasjonen i Tranamarka.
Kommunen har en lokal forskrift og kommunale retningslinjer for motorferdsel på høring, med
høringsfrist 14.02.2020.
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4.3

SELSKAPER HVOR KOMMUNEN HAR
EIERINTERESSER

I figur 7 er risikovurderingene knyttet til kommune sine eierinteresser oppsummert og
grunnlaget for vurderingene er nærmere vurdert i fortsettelsen. Selskaper som trekkes fram til
å

ha

høy

eller

moderat

risiko,

bør

få

gjennomført

både

eierskapskontroll

og

forvaltningsrevisjon. Forvaltningsrevisjon i selskaper bør på generelt grunnlag undersøke
selskapenes måloppnåelse både opp mot eiers ønsker og selskapets formål. Videre er
selvkost i selskaper som er omfattet av dette spesielt relevant. Selskaper som utøver viktige
tjenester for kommunen bør få tjenesteutøvelsen revidert.

Eierskapskontroll: Eiermelding og eierstyring
Steinkjer Næringsselskap AS
Brannvesenet Midt IKS
Dampsaga Bad AS

Reko AS
NTE
Nord-Trøndelag Krisesenter IKS
Eierskap: nye løsninger for § 27-samarbeidene

Oversikt over kommunens eierskap
Konsek Trøndelag IKS
Lierne Nasjonalparksenter IKS
Resterende selskaper hvor kommunen har 50
% eierandel eller mindre
Figur 8.

Risikovurdering eierskap og forvaltningsrevisjon i selskaper

Tabellene nedenfor viser Steinkjer kommune sine interesser i IKS og AS.
Tabell 22. Eierandel til Steinkjer kommune i IKS
Selskap

Eierandel

Brannvesenet Midt IKS

52,6 %

Nord-Trøndelag Krisesenter IKS

14,6 %

Konsek Trøndelag IKS

6%

Lierne Nasjonalparksenter IKS

5%
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Interkommunalt Arkiv Trøndelag IKS

2,78 %

Trondheim Havn IKS

2,1 %

Tabell 23. Eierandel til Steinkjer kommune i AS
Selskap

Eierandel

Dampsaga Bad AS

100 %

Steinkjer Næringsselskap AS

100 %

Steinkjerhallen AS

60 %

Steinkjer Skidrift AS

50 %

Steinkjer Havnelager AS

46,91 %

Høvdinggården Legekontor AS

33,33 %

Reko AS

25,16 %

Retura NT AS

20 %

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS (NTE)

12,73 %

Ecopro AS

10 %

Sesam Ressurs AS

4,2 %

Kinoalliansen AS

4%

Trøndelag Forskning og Utvikling AS (TFoU)

4%

Leiv Eiriksson Nyskaping AS

0,4 %

Tabell 24. Andre selskapsformer
Selskap

Eierandel

Biblioteksentralen SA
Revisjon Midt-Norge SA
Foreningen Kystriksveien
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Steinkjer Næringsforum
Trøndelags Europakontor
Ungt Entreprenørskap Trøndelag

Steinkjer har to kommunale foretak:
-

Steinkjerbygg KF

-

Steinkjer kommuneskoger – Ogndalsbruket KF.

Kommunale foretak er ikke egne rettssubjekt, men regnes som en del av kommunen som
juridisk enhet. Kommunale foretak er dermed ikke aktuelle for undersøkelse som en
eierskapskontroll eller forvaltningsrevisjon i selskap – men heller som en forvaltningsrevisjon i
en del av kommunen. De kommunale foretakene nevnes likevel her da kommunale foretak er
en spesiell organisering innad i kommunen, og de har sine egne styrer som er direkte
underordnet kommunestyret. De kommunale foretakene og aktuell forvaltningsrevisjon i disse
er omtalt i kapittel 4.2.

4.3.1

Eierskapskontroll

Steinkjer kommune har en eiermelding fra 2019. Den legges frem årlig for kommunestyret.
Eiermeldingen inneholder kun en presentasjon av de ulike selskap og virksomheter kommunen
eier. Kommunens eiermelding fastsetter ikke strategier eller mål for sitt eierskap, og det er
heller ingen overordnede prinsipper for eierstyring som eierrepresentantene kan støtte seg til.
Kommunesammenslåing kan gi utfordringer i eierstyring gjennom at det blir nye
eiersammensetninger og potensielt nytt omfang av tjenesteutførelse. Det er også viktig å sikre
at styringsdokumenter er oppdaterte og at eierstyringen av alle selskaper følger hva som er
vedtatt i den nye kommunen.
Det er ofte kommunens ordfører som oppnevnes som eierrepresentant i kommunens ulike
selskaper. Steinkjer kommunes ordfører Bjørn Arild Gram har hatt sin posisjon siden 2007. I
2020 vil kommunen få en ny ordfører, som følge av at Gram har blitt valgt som leder i KS. Et
slikt skifte av ordfører og eierrepresentant, der hvor ordføreren har hatt sin posisjon lenge, har
en viss risiko. Risikoen går ut på kunnskapsoverføring til ny eierrepresentant, spesielt gjennom
de skriftlige styringsdokumentene og protokoller fra generalforsamlinger/representantskap i
selskapene. En smidig overgang vil lettes ved at eierrepresentanten har orientert
kommunestyret om aktuelle saker i selskapene og har lagt til rette for en aktiv eierinvolvering.

Revisor vurderer det til å være en økt risiko i selskaper hvor kommunen har en eierinteresse
over 50 %. Disse selskapene vil være mer aktuelle for eierskapskontroll, og heleide
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aksjeselskap er spesielt aktuelle. I tillegg ønsker revisor å trekke frem Nord-Trøndelag
Krisesenter IKS med bakgrunn i sent godkjent regnskap og økte kostnader.
Etter fylkessammenslåingen ble Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS overført fra NordTrøndelag fylkeskommune og til de tidligere nord-trønderske kommunene. Dette gir at
selskapet har fått en ny eierstruktur og har gått fra å forholde seg til én eier, til å måtte forholde
seg til 23 forskjellige eiere. De nord-trønderske kommunene har utarbeidet en felles
eierskapsmelding for NTE.
Som presentert i tabell 3.2.1, har Steinkjer kommune en rekke § 27-samarbeid med andre
kommuner. Som følge av endringer i ny kommunelov, må disse samarbeidene finne en ny
organisasjonsform i løpet av inneværende valgperiode. Revisor har valgt å se på § 27samarbeidene under ett i denne sammenhengen, og vurderer risikoen her til å være høy. Det
er ikke sikkert at organisasjonsformen som passer for det ene samarbeidet, er like
hensiktsmessig for det andre. Endringer av selskapsform, og da fortrinnsvis en endring til det
bedre, fordrer påkoblede eiere som er bevisste sitt ansvar. Steinkjer, som den større
kommunen i flere av disse samarbeidene, har et stort ansvar i å være delaktig i å finne gode
løsninger for § 27-samarbeidene. Ny organisering i selskap, vil gi endringer også i
styresammensetning. I dag er det kommunedirektørene i den enkelte deltakerkommune som
utgjør styret. Dette vil ikke være ideelt eksempelvis i IKS.
Eierskapskontroll må ikke nødvendigvis enten gjennomføres av kommunens generelle
eierstyring eller i et enkeltselskap. Det kan være aktuelt å gjennomføre kontroll på tvers av
kommunens selskaper, eksempelvis undersøke kjønnsbalanse i styrene, etiske retningslinjer
i selskapene og lignende. En slik kontroll på tvers av selskaper ville vært mest aktuell dersom
Steinkjer kommune hadde vedtatt en eiermelding som inneholdt forventninger til selskapene
om nettopp dette.
Tidligere eierskapskontroller har ført til følgende anbefalinger:
-

Vurdere ordningen med gjennomgående styrer i Steinkjerbygg KF, Steinkjerbygg AS
og datterselskaper

-

Sikre at styringssignaler følger formelle kanaler

-

Vektlegge at styret i de respektive selskaper har en forsvarlig oversikt og styring

-

Vurdere om det vil være hensiktsmessig å formalisere gjennom vedtekter enkelte av
kommunestyrets styringssignaler

-

å sørge for at selskapet får på plass etiske retningslinjer

-

at selskapet etablerer en tilfredsstillende internkontroll

-

at det gis tilbud om opplæring i styrearbeid
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4.3.2

Forvaltningsrevisjon i selskaper

Selskaper

som

utøver

forvaltningsrevisjon

i

viktige

selskapet

tjenester
opp

mot

for

kommunen

fastsatte

er

spesielt

målsettinger

og

aktuelle
den

for

faktiske

tjenesteutøvelsen.
Brannvesenet Midt IKS er et selskap hvor Steinkjer både har en stor eierandel, og selskapet
utøver en viktig tjeneste. Brannvesenet Midt har ansvar for å forvalte brann- og
redningstjenesten for sine eierkommuner. Tjenesten består både av tjenester som er
selvkostfinansiert, og av tjenester som finansieres av eiertilskudd. Andre eierkommuner er
Inderøy, Snåsa, Lierne, Røyrvik og Osen. Videre har eiersammensetningen i selskapet blitt
endret fra 2020, både på grunn av kommunesammenslåing mellom Steinkjer og Verran, og på
grunn av Namdalseid kommunes uttreden fra selskapet som følge av sammenslåing med
Namsos og Fosnes kommuner. Brannvesenet Midt leverer en selvkosttjeneste til innbyggerne,
noe som gir selskapet en høy risiko. Både eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon av
selskapet vurderes til å ha høy risiko, med bakgrunn i tjenesteytelsen og endringer i
eiersammensetning.
Nord-Trøndelag Krisesenter IKS er et selskap hvor Steinkjer har en mindre eierandel.
Selskapet gir veiledning, trygghet og hjelp til mennesker utsatt for vold i nære relasjoner.
Krisesenteret eies og drives av 26 kommuner. Krisesenteret er en offentlig oppgave og et
lovpålagt tilbud kommunene skal gi sine innbyggere. Krisesenteret har hatt sent godkjent
regnskap og økte utgifter, noe som gjør selskapet mer aktuelt for forvaltningsrevisjon. Både
eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i selskapet vurderes til å ha moderat risiko.
Steinkjer

Næringsselskap

AS

er

kommunens

næringsavdeling

og

verktøy

for

næringsutvikling. Næringsselskapet gjennomfører veiledning og rådgivning til bedrifter,
gründere, etablerere og landbruksaktører som skal utvikle nye forretningsideer, jobbe med
omstilling, videreutvikle bedrifter og så videre. Det tilbys inntil fem timer gratis
«førstelinjetjeneste», som består av kartlegging og veiledning. Revisor vurderer at selskapet
har høy risiko siden det er heleid og samtidig fungerer som kommunens næringsavdeling.
Dampsaga Bad AS er heleid av Steinkjer kommune. Selskapets formål er å eie og drifte bad,
samt virksomhet i tilknytning til dette. Selskapet ble etablert i 2018 i forbindelse med
omstrukturering i kommunens selskapsportefølje for å berede grunnen for kulturinvesteringene
på torget. Det har blitt gjennomført noen ekstraordinære generalforsamlinger i forbindelse med
formaliteter i det nye selskapet; kapitalforhøyelse og presisering i vedtekter om erverv og
utbytte. Dampsaga Bad AS har ett datterselskap, Dampsaga Gym AS. Selskapet vurderes til
å ha moderat risiko, med bakgrunn i at selskapet er heleid og at selskapet ikke utøver
essensielle tjenester for kommunen.
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NTE AS er et selskap hvor Steinkjer kommune har en liten eierandel sett opp imot kommunens
andre eierskap, men en relativt sett stort eierandel sett i selskapet som sådan. NTE yter en
viktig tjeneste gjennom å produsere og selge energi. Videre tilbyr selskapet internett via fiber,
TV, og elektrikertjenester. Det ble gjennomført en eierskapskontroll med forvaltningsrevisjon
av selskapet i 2015, da selskapet var eid av Nord-Trøndelag fylkeskommune. I forbindelse
med eierskiftet mener revisor det på nytt er aktuelt med en forvaltningsrevisjon av selskapet.
Siden det er gjennomført en forvaltningsrevisjon relativt nylig sammenlignet med kommunens
andre selskaper og Steinkjer kommune har en relativt liten eierandel, vurderes selskapet til å
ha moderat risiko.
Reko AS skal være en brobygger til arbeidslivet. Selskapet er et senter for arbeidsinkludering
og spesialisert rehabilitering. Selskapet eier og driver et rehabiliteringssenter i Inderøy, og
avdelinger for arbeidsinkludering i Steinkjer og Namsos. Reko har fire datterselskap:
-

Reko Arbeid og Karriere AS (håndterer alle avtaler blant annet fra NAV som er
konkurranseutsatt)

-

Reko Arbeidsinkludering AS (forvalter avtalen der selskapet er forhåndsgodkjent av
NAV, AFT-tiltaket)

-

Kastvollen

Rehabiliteringssenter

AS

(drift

av

rehabiliteringsvirksomheten

på

Kastvollen, etter avtale med Helse Midt-Norge)
-

Reko Eiendom AS (eiendomsutvikling tilknyttet Kastvollen)

Revisor vurderer selskapet til å ha moderat risiko. Steinkjer eier ca. ¼ av selskapet, og
selskapet yter tjenester som kan ha innvirkning på eksempelvis kommunens utgifter når det
gjelder økonomisk sosialhjelp.
Konsek Trøndelag IKS utøver sekretariatfunksjonen i eierkommunenes kontrollutvalg.
Sekretariatselskapene i Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag ble slått sammen i forbindelse med
fylkessammenslåingen, og utgjør i dag Konsek Trøndelag IKS. Steinkjer kommune har en liten
eierandel i selskapet. Selskapet utøver ingen kritisk tjeneste for kommunen, og sett sammen
med den lave eierandelen vurderer revisor selskapet til å ha lav risiko.
Lierne Nasjonalparksenter IKS er besøkssenter for nasjonalparkene Lierne og BlåfjellaSkjækerfjella. Selskapet driver formidling for miljøforvaltningen. Andre eiere i selskapet er
Trøndelag fylkeskommune og kommunene Lierne, Snåsa, Verdal og Grong i tillegg til
Steinkjer. Lierne kommune eier storparten av selskapet, med 60 prosent. Fylkeskommunen
har en relativt stor andel på 20 prosent. Revisor vurderer at selskapet, for Steinkjer kommunes
del, har lav risiko. Dette har bakgrunn i at selskapet ikke utover noen kritisk tjeneste for
kommunen og at Steinkjer har en lav eierandel.
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Steinkjer kommune har en rekke andre mindre eierandeler i selskaper. Retura NT AS utøver
en viktig tjeneste gjennom å utøve avfallstjeneste for næringslivet. Ecopro AS er viktig i form
av at de håndterer eksempelvis matavfallet fra husholdninger i Steinkjer kommune. Revisor
har likevel vurdert disse selskapene, og resterende selskaper med 50 prosent eierandel eller
lavere som tidligere ikke er nevnt, til å ha en lav risiko for kommunen.
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KILDER
Statistikk er hentet fra KOSTRA, Statistisk sentralbyrå. Tallene gjelder for perioden 2016-2018.
Det var ikke tilgjengelige tall for 2019 da revisor utarbeidet dokumentet.
Kommunale dokumenter:
-

Kommunens digitale årsrapport 2018

-

Årsrapport og årsregnskap 2017

-

Kommuneplanens samfunnsdel

-

Kommuneplanens arealdel

-

Kommuneplanens delplaner

-

Informasjon hentet på kommunens hjemmeside

-

Budsjett 2020

Eksterne dokumenter:
-

Fylkesmannen i Trøndelag, tilsynsrapporter

-

Kommebarometeret 2019, Kommunal Rapport

-

Ungdataundersøkelsen 2019

-

Integrering- og mangfoldsdirektoratets statistikk for flyktninger og innvandrere 2019

-

Barnehagefakta.no

-

Folkehelseprofil 2019
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VEDLEGG 1 METODE
Datagrunnlag
Kommunale dokumenter
Ulike kommunale dokumenter inngår i datagrunnlaget. En fullstendig oversikt over kilder vi har
benyttet oss av finnes i kildelisten.

Statistikk
Det er hentet inn statistikk fra SSB basert på kommunene sin rapportering til KOSTRA. Bruken
av KOSTRA-tall sikrer et likt grunnlag fra år til år og mellom kommuner. Dette forutsetter riktig
rapportering fra kommunene. På noen variabler kan tallene avvike mellom KOSTRA og
kommunenes egne tall. Dette kan skyldes at beregningsgrunnlaget kan være noe annerledes.
De tallene som presenteres er hentet fra SSB sin KOSTRA-statistikk uten at det er gått
nærmere inn på beregningene.

Eksterne dokumenter
Eksterne dokumenter omfatter eksempelvis beskrivelser av generelle risikoområder for
kommunene, tilsynsrapporter og medieoppslag. Se kildelisten for utfyllende informasjon.

Intervju i kommunene
Det ble sendt ut et spørreskjema til kommunen som revisor har mottatt svar på. Videre ble det
gjennomført et intervju med kommunens ledelse (rådmannen samt alle kommunalsjefer i
Steinkjer og Verran) i slutten av januar i 2019. Både forvaltningsrevisor med ansvar for
Steinkjer og Verran var til stede i dette møtet, i tillegg til oppdragsansvarlig regnskapsrevisor
for Steinkjer.

Vurderinger
Vurdering av risiko- og vesentlighet
Basert på de innsamlede data gjøres det vurderinger på ulike tjenesteområder, økonomi og
kommunale driftsområdet. Vurderingene baserer seg på en vurdering av sannsynligheten for
at et forhold inntreffer og hvilken konsekvens det gir. I vurderingene benyttes en kombinasjon
av sannsynlighet og konsekvens. Tabell en gir en nærmere beskrivelse av ulik grad av
sannsynlighet og tabell to forklarer beskrivelsen av ulik grad av konsekvens.
1. Vurdering av sannsynligheten for at et forhold inntreffer:
•

Kompleksitet på området (iboende risiko)
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•

Risikoreduserende tiltak på området fra kommunen eller andre kontrollorgan vurderes
ut fra hvor stort fokus det er på området / tjenesten.

2. Vurdering av mulig konsekvens (alvorlighetsgrad) hvis et forhold inntreffer:
•

Hvilke konsekvenser har en svakhet eller mangel på kvalitet ved området / tjenesten
for innbyggerne. Hvor mange blir berørt og hvor alvorlige er konsekvensene.

•

Hvilke konsekvenser har en svakhet eller mangel på kvalitet ved området / tjenesten
for kommunen som organisasjon. Konsekvensene kan være relatert til økonomi,
omdømme eller eksterne rammebetingelser.
Tabell 25.

Beskrivelse av sannsynlighet

Valideringsord

Beskrivelse

Lite sannsynlig

Svært tvilsomt

Mindre sannsynlig

Tvilsomt

Sannsynlig

Det er indikasjoner på

Meget sannsynlig

Vi tror at

Svært sannsynlig

Vi er overbevist om

Tabell 26.

Beskrivelse av konsekvens

Valideringsord Beskrivelse

Eksempel

Ubetydelig

Mindre feil, eller overtredelse av internt regelverk som

Ufarlig

konsekvenser

på kort sikt ikke vesentlig truer kommunens
produktivitet, måloppnåelse eller tjenester til borgerne.

Mindre alvorlig

Farlig/lite

Mangelfull forvaltning der konsekvensene ikke

konsekvenser

alvorlig

nødvendigvis er alvorlige. Dette kan gjelde feil og
mangler som har økonomiske konsekvenser, mindre
overtredelse av internt regelverk og lov, eller saker som
er tatt opp tidligere og som fortsatt ikke er rettet opp.

Alvorlige

Kritisk/alvorlig Kun til dels alvorlige konsekvenser, men gjelder saker

konsekvenser

med prinsipiell eller stor betydning.
Misligheter og lovbrudd

Meget alvorlige

Meget kritisk

Meget alvorlige brudd på lov eller reglement, eller andre

konsekvenser

Meget

feil og mangler der summen av dette er så stor at dette

alvorlig

må ansees som alvorlig i seg selv.
Svindel og lovbrudd med konsekvenser
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Svært alvorlige

Katastrofalt

Fare for liv og helse

konsekvenser

Svært alvorlig

Korrupsjon og lovbrudd med store konsekvenser

Risiko- og vesentlighetsvurderingen graderes til lav, middels og høy risiko. Figuren nedenfor
beskriver kombinasjonen av sannsynlighet og konsekvens som utgjør risikovurderingen. Rød
farge indikerer høy risiko og behovet for forvaltningsrevisjon er høyt. Gul farge indikerer
middels risiko, og kan være aktuelle for forvaltningsrevisjon. Grønn farge indikerer lav risiko
og et lavt behov for forvaltningsrevisjon.
Sannsynlighet

Konsekvens
Ubetydelig

Mindre

alvorlig

konsekvenser

konsekvenser

Alvorlige

Meget

alvorlige

konsekvenser

konsekvenser

Svært

alvorlige

konsekvenser

Svært sannsynlig
Meget
sannsynlig
Sannsynlig
Lite sannsynlig
Usannsynlig

Figur 9.

Kombinasjon av sannsynlighet og konsekvens

1.

nn

nn

nn

Figur 10.

Risikovurdering
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Risikovurderingene er oppsummert i figur to og visualisert som trafikklys. Vurderinger som
fører til henholdsvis lav, middels og høy risiko plasseres der de hører til i figuren.
Innen enkelte områder har vi valgt å fokusere på KOSTRA-tall og herunder kommunens
ressursbruk vurdert opp mot sammenligningsgruppa i KOSTRA og landsgjennomsnittet, og
sett på kommunens utvikling over år. Dersom kommunen innen et område synes å bruke
mindre ressurser enn sammenlignbare kommuner, kan dette bety at kommunens tjenester ikke
er i samsvar med lov og forskrifter eller kommunens egne vedtak. Dette kan i sin tur medføre
at innbyggernes behov ikke fullt ut ivaretas. På den annen side kan nevnte forhold også
innebære at ressursene er bedre utnyttet i kommunen enn i sammenlignbare kommuner. Et
sikrere svar på hva lavere ressursbruk reelt sett bunner i, vil kreve en grundigere gjennomgang
av angjeldende områder.

Vurdering av metoden
Risiko- og vesentlighetsvurderingen er ikke uttømmende for alle deler av kommunens
virksomhet, men er overordnet med tanke å identifisere områder hvor det kan være relevant å
gjennomføre forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll.
Vurderingene baseres på generelle risikoer for kommune-Norge, særtrekk ved den enkelte
kommune og tilgjengelig informasjon om og fra kommunen som, men går ikke i detaljer på
enkeltområder. Vurderingene er gjort med utgangspunkt i begrenset informasjon på et
overordnet nivå og har ikke gått nærmere inn i for eksempel ulike tjenesteområder.
Kommunale dokumenter og statistikk gir et godt grunnlag på et overordnet nivå. I tillegg har
revisor intervjuet eller vært i kontakt med kommunen for å innhente data. Vurderingene er et
øyeblikksbilde, noe som betyr at det skjer eller kan avdekkes forhold i kommunen i etterkant,
som det ikke var mulig å forstå ut fra vurderingene som ble gjort.
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Hovedkontor: Brugata 2, Steinkjer
Tlf. 907 30 300 - www.revisjonmidtnorge.no
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Plan for Eierskapskontroll - Risiko- og vesentlighetsvurdering
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i nye Steinkjer kommune

Møtedato
28.02.2020

Saknr
08/20

Saksbehandler Liv Tronstad
Arkivkode
FE - 037, TI - &30
Arkivsaknr
20/41 - 3
Forslag til vedtak
1. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram et utkast til plan for eierskapskontroll til
neste møte, basert på revisors risiko- og vesentlighetsvurdering og de innspill som er
kommet frem i møtet
2. Kontrollutvalget vil prioritere følgende selskap:
·
·

……
…...

.
Vedlegg
RMN - Risiko og vesentlighetsv. kap 4.3
Saksopplysninger
Kontrollutvalget skal ifølge kommuneloven utarbeide en plan for eierskapskontroll i løpet av
det første året etter at nytt kommunestyre er konstituert. Planen skal baseres på risiko- og
vesentlighetsvurderinger av kommunes eierinteresser i kommunens selskaper.
Vi viser til kontrollutvalgets sak 04/20, der kontrollutvalget gjorde slikt vedtak:
1. Kontrollutvalget slutter seg til skissert opplegg for planarbeidet beskrevet i
saksfremlegget.
2. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge SA utarbeide en helthetlig risikovurdering
for forvaltningsrevisjon til neste møte den 28.02.20 eventuelt 27.03.20. Dokumentet
oversendes sekretariatet innen 14.02.20 eventuelt 13.03.20.
Risiko- og vesentlighetsvurderingene er nå mottatt fra revisor, se vedleggets kapittel 4.3.
Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for
eierskapskontroll. I tillegg til revisor sine vurderinger er kommunens eierrepresentant invitert
til å gi ytterligere innspill til risikoområder, for dermed å ha et bredere grunnlag til
utarbeidelse av planen.

Vurdering
Kontrollutvalget må vurdere de innkomne innspillenes risiko, og hvordan disse skal vektes i
forhold til revisors risiko og vesentlighetsvurdering.
På bakgrunn av dette må kontrollutvalget prioritere hvilke selskap de ønsker prioritert i
planen.
Det er lagt opp til at planen skal vedtas av kontrollutvalget i neste møte.
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OPPSUMMERING
Risiko- og vesentlighetsvurderingen skal danne grunnlag for kontrollutvalgets og eventuelt
kommunestyrets videre arbeid med valg av forvaltningsrevisjonsprosjekter og herunder plan
for forvaltningsrevisjon for en nærmere angitt periode. Revisors helhetlige risiko- og
vesentlighetsvurdering

identifiserer

områder

hvor

det

anbefales

å

gjennomføre

forvaltningsrevisjon. Med risiko og vesentlighet menes her sannsynligheten for at et forhold
kan inntreffe og konsekvensen dersom angjeldende forhold inntreffer. Rød fargekode indikerer
at revisors samlede vurdering av risiko og vesentlighet tilsier at behovet for forvaltningsrevisjon
er høyt. Gul farge indikerer at behovet ligger på et middels nivå, mens grønn farge indikerer et
lavt behov for forvaltningsrevisjon.
Risiko- og vesentlighetsvurderingen ser på områder innenfor kommuneorganisasjonen,
tjenesteområdene og selskaper som kommunen har eierinteresser i. Tabellen nedenfor gir en
oppsummering

av risikovurderingen

som

er

gjort

i

Steinkjer

kommune innenfor

kommuneorganisasjon og tjenesteområdene. Nærmere beskrivelse av datagrunnlag og
vurderinger inngår i de ulike kapitlene for områdene.
Tabell 1.

Oppsummering av risikovurderingene innenfor kommuneorganisasjonen og
tjenesteområdene

Høy risiko

Moderat risiko

Lav risiko

Organisasjonsendring

Offentlige anskaffelser

Budsjettering

Tidlig innsats

Økonomisk internkontroll

Etikk

Voksenopplæringen

Finans

HMS

Integrering og oppfølging av Varsling

Avviksmeldinger

bosatte flyktninger
Rus- og psykiatritjenesten

Rekruttering

Beredskap og ROS

Vann og avløp

Kommunedirektørens

Idrettstilbud

internkontroll
Renovasjon

Saksbehandling

Funksjonshemmede

og

psykisk utviklingshemmede
Steinkjer kommuneskoger – Kulturtilbud til unge
Ogndalsbruket KF

Byggesak

Barnevern

Eiendomsforvaltning

Kvalitet i skole
Boligtildeling
Økonomisk sosialhjelp
Bemanning

i

hjemmetjenesten
Aktiviteter for eldre
Planarbeid
Klima- og miljøhensyn

Risikovurderinger knyttet til kommunen sine eierinteresser er oppsummert i tabell 2. Revisors
vurdering er at kommunen bør ha en generell eierskapskontroll over sine eierinteresser.
Nærmere beskrivelse av datagrunnlag og vurderinger inngår kapittelet for selskap kommunen
har eierinteresser i.
Tabell 2.

Oppsummering av risikovurderingene innenfor eierskap

Høy risiko

Moderat risiko

Lav risiko

Eiermelding

Reko AS

Oversikt over eierskap

Eierstyring

NTE AS

Konsek Trøndelag IKS

Steinkjer

Næringsselskap Nord-Trøndelag Krisesenter Lierne

Nasjonalparksenter

AS

IKS

Brannvesenet Midt IKS

Nye selskapsformer for § 27- Resterende selskaper med
samarbeid

IKS

50 % eierandel eller mindre

Dampsaga Bad AS
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4.3

SELSKAPER HVOR KOMMUNEN HAR
EIERINTERESSER

I figur 7 er risikovurderingene knyttet til kommune sine eierinteresser oppsummert og
grunnlaget for vurderingene er nærmere vurdert i fortsettelsen. Selskaper som trekkes fram til
å

ha

høy

eller

moderat

risiko,

bør

få

gjennomført

både

eierskapskontroll

og

forvaltningsrevisjon. Forvaltningsrevisjon i selskaper bør på generelt grunnlag undersøke
selskapenes måloppnåelse både opp mot eiers ønsker og selskapets formål. Videre er
selvkost i selskaper som er omfattet av dette spesielt relevant. Selskaper som utøver viktige
tjenester for kommunen bør få tjenesteutøvelsen revidert.

Eierskapskontroll: Eiermelding og eierstyring
Steinkjer Næringsselskap AS
Brannvesenet Midt IKS
Dampsaga Bad AS

Reko AS
NTE
Nord-Trøndelag Krisesenter IKS
Eierskap: nye løsninger for § 27-samarbeidene

Oversikt over kommunens eierskap
Konsek Trøndelag IKS
Lierne Nasjonalparksenter IKS
Resterende selskaper hvor kommunen har 50
% eierandel eller mindre
Figur 8.

Risikovurdering eierskap og forvaltningsrevisjon i selskaper

Tabellene nedenfor viser Steinkjer kommune sine interesser i IKS og AS.
Tabell 22. Eierandel til Steinkjer kommune i IKS
Selskap

Eierandel

Brannvesenet Midt IKS

52,6 %

Nord-Trøndelag Krisesenter IKS

14,6 %

Konsek Trøndelag IKS

6%

Lierne Nasjonalparksenter IKS

5%
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Interkommunalt Arkiv Trøndelag IKS

2,78 %

Trondheim Havn IKS

2,1 %

Tabell 23. Eierandel til Steinkjer kommune i AS
Selskap

Eierandel

Dampsaga Bad AS

100 %

Steinkjer Næringsselskap AS

100 %

Steinkjerhallen AS

60 %

Steinkjer Skidrift AS

50 %

Steinkjer Havnelager AS

46,91 %

Høvdinggården Legekontor AS

33,33 %

Reko AS

25,16 %

Retura NT AS

20 %

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS (NTE)

12,73 %

Ecopro AS

10 %

Sesam Ressurs AS

4,2 %

Kinoalliansen AS

4%

Trøndelag Forskning og Utvikling AS (TFoU)

4%

Leiv Eiriksson Nyskaping AS

0,4 %

Tabell 24. Andre selskapsformer
Selskap

Eierandel

Biblioteksentralen SA
Revisjon Midt-Norge SA
Foreningen Kystriksveien
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Steinkjer Næringsforum
Trøndelags Europakontor
Ungt Entreprenørskap Trøndelag

Steinkjer har to kommunale foretak:
-

Steinkjerbygg KF

-

Steinkjer kommuneskoger – Ogndalsbruket KF.

Kommunale foretak er ikke egne rettssubjekt, men regnes som en del av kommunen som
juridisk enhet. Kommunale foretak er dermed ikke aktuelle for undersøkelse som en
eierskapskontroll eller forvaltningsrevisjon i selskap – men heller som en forvaltningsrevisjon i
en del av kommunen. De kommunale foretakene nevnes likevel her da kommunale foretak er
en spesiell organisering innad i kommunen, og de har sine egne styrer som er direkte
underordnet kommunestyret. De kommunale foretakene og aktuell forvaltningsrevisjon i disse
er omtalt i kapittel 4.2.

4.3.1

Eierskapskontroll

Steinkjer kommune har en eiermelding fra 2019. Den legges frem årlig for kommunestyret.
Eiermeldingen inneholder kun en presentasjon av de ulike selskap og virksomheter kommunen
eier. Kommunens eiermelding fastsetter ikke strategier eller mål for sitt eierskap, og det er
heller ingen overordnede prinsipper for eierstyring som eierrepresentantene kan støtte seg til.
Kommunesammenslåing kan gi utfordringer i eierstyring gjennom at det blir nye
eiersammensetninger og potensielt nytt omfang av tjenesteutførelse. Det er også viktig å sikre
at styringsdokumenter er oppdaterte og at eierstyringen av alle selskaper følger hva som er
vedtatt i den nye kommunen.
Det er ofte kommunens ordfører som oppnevnes som eierrepresentant i kommunens ulike
selskaper. Steinkjer kommunes ordfører Bjørn Arild Gram har hatt sin posisjon siden 2007. I
2020 vil kommunen få en ny ordfører, som følge av at Gram har blitt valgt som leder i KS. Et
slikt skifte av ordfører og eierrepresentant, der hvor ordføreren har hatt sin posisjon lenge, har
en viss risiko. Risikoen går ut på kunnskapsoverføring til ny eierrepresentant, spesielt gjennom
de skriftlige styringsdokumentene og protokoller fra generalforsamlinger/representantskap i
selskapene. En smidig overgang vil lettes ved at eierrepresentanten har orientert
kommunestyret om aktuelle saker i selskapene og har lagt til rette for en aktiv eierinvolvering.

Revisor vurderer det til å være en økt risiko i selskaper hvor kommunen har en eierinteresse
over 50 %. Disse selskapene vil være mer aktuelle for eierskapskontroll, og heleide
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aksjeselskap er spesielt aktuelle. I tillegg ønsker revisor å trekke frem Nord-Trøndelag
Krisesenter IKS med bakgrunn i sent godkjent regnskap og økte kostnader.
Etter fylkessammenslåingen ble Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS overført fra NordTrøndelag fylkeskommune og til de tidligere nord-trønderske kommunene. Dette gir at
selskapet har fått en ny eierstruktur og har gått fra å forholde seg til én eier, til å måtte forholde
seg til 23 forskjellige eiere. De nord-trønderske kommunene har utarbeidet en felles
eierskapsmelding for NTE.
Som presentert i tabell 3.2.1, har Steinkjer kommune en rekke § 27-samarbeid med andre
kommuner. Som følge av endringer i ny kommunelov, må disse samarbeidene finne en ny
organisasjonsform i løpet av inneværende valgperiode. Revisor har valgt å se på § 27samarbeidene under ett i denne sammenhengen, og vurderer risikoen her til å være høy. Det
er ikke sikkert at organisasjonsformen som passer for det ene samarbeidet, er like
hensiktsmessig for det andre. Endringer av selskapsform, og da fortrinnsvis en endring til det
bedre, fordrer påkoblede eiere som er bevisste sitt ansvar. Steinkjer, som den større
kommunen i flere av disse samarbeidene, har et stort ansvar i å være delaktig i å finne gode
løsninger for § 27-samarbeidene. Ny organisering i selskap, vil gi endringer også i
styresammensetning. I dag er det kommunedirektørene i den enkelte deltakerkommune som
utgjør styret. Dette vil ikke være ideelt eksempelvis i IKS.
Eierskapskontroll må ikke nødvendigvis enten gjennomføres av kommunens generelle
eierstyring eller i et enkeltselskap. Det kan være aktuelt å gjennomføre kontroll på tvers av
kommunens selskaper, eksempelvis undersøke kjønnsbalanse i styrene, etiske retningslinjer
i selskapene og lignende. En slik kontroll på tvers av selskaper ville vært mest aktuell dersom
Steinkjer kommune hadde vedtatt en eiermelding som inneholdt forventninger til selskapene
om nettopp dette.
Tidligere eierskapskontroller har ført til følgende anbefalinger:
-

Vurdere ordningen med gjennomgående styrer i Steinkjerbygg KF, Steinkjerbygg AS
og datterselskaper

-

Sikre at styringssignaler følger formelle kanaler

-

Vektlegge at styret i de respektive selskaper har en forsvarlig oversikt og styring

-

Vurdere om det vil være hensiktsmessig å formalisere gjennom vedtekter enkelte av
kommunestyrets styringssignaler

-

å sørge for at selskapet får på plass etiske retningslinjer

-

at selskapet etablerer en tilfredsstillende internkontroll

-

at det gis tilbud om opplæring i styrearbeid
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4.3.2

Forvaltningsrevisjon i selskaper

Selskaper

som

utøver

forvaltningsrevisjon

i

viktige

selskapet

tjenester
opp

mot

for

kommunen

fastsatte

er

spesielt

målsettinger

og

aktuelle
den

for

faktiske

tjenesteutøvelsen.
Brannvesenet Midt IKS er et selskap hvor Steinkjer både har en stor eierandel, og selskapet
utøver en viktig tjeneste. Brannvesenet Midt har ansvar for å forvalte brann- og
redningstjenesten for sine eierkommuner. Tjenesten består både av tjenester som er
selvkostfinansiert, og av tjenester som finansieres av eiertilskudd. Andre eierkommuner er
Inderøy, Snåsa, Lierne, Røyrvik og Osen. Videre har eiersammensetningen i selskapet blitt
endret fra 2020, både på grunn av kommunesammenslåing mellom Steinkjer og Verran, og på
grunn av Namdalseid kommunes uttreden fra selskapet som følge av sammenslåing med
Namsos og Fosnes kommuner. Brannvesenet Midt leverer en selvkosttjeneste til innbyggerne,
noe som gir selskapet en høy risiko. Både eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon av
selskapet vurderes til å ha høy risiko, med bakgrunn i tjenesteytelsen og endringer i
eiersammensetning.
Nord-Trøndelag Krisesenter IKS er et selskap hvor Steinkjer har en mindre eierandel.
Selskapet gir veiledning, trygghet og hjelp til mennesker utsatt for vold i nære relasjoner.
Krisesenteret eies og drives av 26 kommuner. Krisesenteret er en offentlig oppgave og et
lovpålagt tilbud kommunene skal gi sine innbyggere. Krisesenteret har hatt sent godkjent
regnskap og økte utgifter, noe som gjør selskapet mer aktuelt for forvaltningsrevisjon. Både
eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i selskapet vurderes til å ha moderat risiko.
Steinkjer

Næringsselskap

AS

er

kommunens

næringsavdeling

og

verktøy

for

næringsutvikling. Næringsselskapet gjennomfører veiledning og rådgivning til bedrifter,
gründere, etablerere og landbruksaktører som skal utvikle nye forretningsideer, jobbe med
omstilling, videreutvikle bedrifter og så videre. Det tilbys inntil fem timer gratis
«førstelinjetjeneste», som består av kartlegging og veiledning. Revisor vurderer at selskapet
har høy risiko siden det er heleid og samtidig fungerer som kommunens næringsavdeling.
Dampsaga Bad AS er heleid av Steinkjer kommune. Selskapets formål er å eie og drifte bad,
samt virksomhet i tilknytning til dette. Selskapet ble etablert i 2018 i forbindelse med
omstrukturering i kommunens selskapsportefølje for å berede grunnen for kulturinvesteringene
på torget. Det har blitt gjennomført noen ekstraordinære generalforsamlinger i forbindelse med
formaliteter i det nye selskapet; kapitalforhøyelse og presisering i vedtekter om erverv og
utbytte. Dampsaga Bad AS har ett datterselskap, Dampsaga Gym AS. Selskapet vurderes til
å ha moderat risiko, med bakgrunn i at selskapet er heleid og at selskapet ikke utøver
essensielle tjenester for kommunen.
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NTE AS er et selskap hvor Steinkjer kommune har en liten eierandel sett opp imot kommunens
andre eierskap, men en relativt sett stort eierandel sett i selskapet som sådan. NTE yter en
viktig tjeneste gjennom å produsere og selge energi. Videre tilbyr selskapet internett via fiber,
TV, og elektrikertjenester. Det ble gjennomført en eierskapskontroll med forvaltningsrevisjon
av selskapet i 2015, da selskapet var eid av Nord-Trøndelag fylkeskommune. I forbindelse
med eierskiftet mener revisor det på nytt er aktuelt med en forvaltningsrevisjon av selskapet.
Siden det er gjennomført en forvaltningsrevisjon relativt nylig sammenlignet med kommunens
andre selskaper og Steinkjer kommune har en relativt liten eierandel, vurderes selskapet til å
ha moderat risiko.
Reko AS skal være en brobygger til arbeidslivet. Selskapet er et senter for arbeidsinkludering
og spesialisert rehabilitering. Selskapet eier og driver et rehabiliteringssenter i Inderøy, og
avdelinger for arbeidsinkludering i Steinkjer og Namsos. Reko har fire datterselskap:
-

Reko Arbeid og Karriere AS (håndterer alle avtaler blant annet fra NAV som er
konkurranseutsatt)

-

Reko Arbeidsinkludering AS (forvalter avtalen der selskapet er forhåndsgodkjent av
NAV, AFT-tiltaket)

-

Kastvollen

Rehabiliteringssenter

AS

(drift

av

rehabiliteringsvirksomheten

på

Kastvollen, etter avtale med Helse Midt-Norge)
-

Reko Eiendom AS (eiendomsutvikling tilknyttet Kastvollen)

Revisor vurderer selskapet til å ha moderat risiko. Steinkjer eier ca. ¼ av selskapet, og
selskapet yter tjenester som kan ha innvirkning på eksempelvis kommunens utgifter når det
gjelder økonomisk sosialhjelp.
Konsek Trøndelag IKS utøver sekretariatfunksjonen i eierkommunenes kontrollutvalg.
Sekretariatselskapene i Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag ble slått sammen i forbindelse med
fylkessammenslåingen, og utgjør i dag Konsek Trøndelag IKS. Steinkjer kommune har en liten
eierandel i selskapet. Selskapet utøver ingen kritisk tjeneste for kommunen, og sett sammen
med den lave eierandelen vurderer revisor selskapet til å ha lav risiko.
Lierne Nasjonalparksenter IKS er besøkssenter for nasjonalparkene Lierne og BlåfjellaSkjækerfjella. Selskapet driver formidling for miljøforvaltningen. Andre eiere i selskapet er
Trøndelag fylkeskommune og kommunene Lierne, Snåsa, Verdal og Grong i tillegg til
Steinkjer. Lierne kommune eier storparten av selskapet, med 60 prosent. Fylkeskommunen
har en relativt stor andel på 20 prosent. Revisor vurderer at selskapet, for Steinkjer kommunes
del, har lav risiko. Dette har bakgrunn i at selskapet ikke utover noen kritisk tjeneste for
kommunen og at Steinkjer har en lav eierandel.
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Steinkjer kommune har en rekke andre mindre eierandeler i selskaper. Retura NT AS utøver
en viktig tjeneste gjennom å utøve avfallstjeneste for næringslivet. Ecopro AS er viktig i form
av at de håndterer eksempelvis matavfallet fra husholdninger i Steinkjer kommune. Revisor
har likevel vurdert disse selskapene, og resterende selskaper med 50 prosent eierandel eller
lavere som tidligere ikke er nevnt, til å ha en lav risiko for kommunen.
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Skatteoppkreverfunksjonen i Verran og Steinkjer 2019
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i nye Steinkjer kommune

Møtedato
28.02.2020

Saknr
09/20

Saksbehandler Liv Tronstad
Arkivkode
FE - 216
Arkivsaknr
20/70 - 6
Forslag til vedtak
1. Kontrollutvalget tar Skatteoppkreverens årsrapport for skatteregnskapet 2019 i
Verran og i Steinkjer til orientering.
2. Kontrollutvalget tar Skatteetatens kontrollrapport 2019 vedrørende
skatteoppkreveren for Verran kommune og for Steinkjer kommune til orientering.
3. Saken oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak:
1) Kommunestyret tar Skatteoppkreverens årsrapport for skatteregnskapet 2019 i
Verran kommune og i Steinkjer kommune til orientering.
2) Kommunestyret tar Skatteetatens kontrollrapport 2019 vedrørende
skatteoppkreveren for Verran kommune og for Steinkjer kommune til orientering.

Vedlegg
Skatteoppkreverens årsrapport 2019 Verran kommune
Skatteoppkreverens årsrapport 2019 Steinkjer kommune
Kontrollrapport 2019 vedrørende skatteoppkreveren for Verran
kommune
Kontrollrapport 2019 vedrørende skatteoppkreveren for Steinkjer
kommune
Saksopplysninger
Skatteoppkreveren
Skatteoppkreverens ansvar og myndighet følger av skattebetalingsloven og "Instruks for
skatteoppkrevere" av 8. april 2014.
Skatteoppkreveren Inn-Trøndelag i ivaretar skatteoppkreverfunksjonen i kommunene
Steinkjer, Inderøy, Snåsa og Verran, og er et interkommunalt samarbeide. De selger også
tjenester til Grong kommune.
Verran kommune har vært vertskommune for Skatteoppkreveren Inn-Trøndelag, og det har
vært rådmannen i Verran som har hatt ansvaret for å påse at tjenesten er iht lov og forskrift,
og at deltagerne i samarbeidet får de tjenesten de skal ha.
Den enkelte deltagerkommunen har også et selvstendig ansvar for å påse at de tjenestene
Skatteoppkreveren Inn-Trøndelag skal levere blir levert i samsvar med avtale og iht til lov og
forskrift.
Skatteoppkreverens årsrapport om Verran kommunes skatteregnskap for 2019
Den totale skatteinngangen for året 2019 utgjorde kr. 242.973.249. Tilsvarende tall for 2018
var kr. 211.506.920. Tallmaterialet er nærmere forklart i skatteoppkreverens årsrapport.
Skatteoppkreverens årsrapport om Steinkjer kommunes skatteregnskap for 2019
Den totale skatteinngangen for året 2019 utgjorde kr. 2.924.997.535. Tilsvarende tall for
2018 var kr. 2.649.624.879. Tallmaterialet er nærmere forklart i skatteoppkreverens

årsrapport.

Skattekontorets kontrollrapport
Skattekontoret har faglig ansvar og instruksjonsmyndighet overfor skatteoppkreverne.
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.
Skattekontoret gjennomfører jevnlig kontroll med skatteoppkreveren, og utarbeider hvert år
en kontrollrapport som sendes til kommunestyret, med gjenpart til kontrollutvalget.
Rapporten skal avklare om skatteoppkreverfunksjonen blir utøvd tilfredsstillende i forhold til
regelverket på disse områdene:
• Internkontroll
• Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av skatteregnskapet
• Innkreving- og oppfølgingsarbeidet
• Arbeidsgiverkontroll
Kontrollrapport 2019 vedrørende skatteoppkreveren for Verran kommune viser
Innkrevingsresultater er nådd med godt resultat bortsett fra et vesentlig avvik for restskatt
personlig skatteytere.
Det er gjennomført for få arbeidsgiverkontroller i 2019 (3,8 % mot 5 % som er målet)
Kontrollrapport 2019 vedrørende skatteoppkreveren for Steinkjer kommune viser
Alle resultatkrav satt av Skatteetaten er nådd med unntak av restskatt personlige skatteytere
2017 og forskuddsskatt upersonlige skattytere 2018.
Det er gjennomført for få arbeidsgiverkontroller i 2019 (3,8 % mot 5 % som er målet)

Vurdering
Dette er siste år kommunestyret vil motta en kontrollrapport for skatteoppkrevingen i
kommunen. Stortinget vedtok 13. desember 2019 at skatteoppkreverfunksjonen overføres til
Skatteetaten fra 1. juni 2020.
Det er ingen krav til kommunens formelle behandling av kontrollrapporten. Kontrollutvalget
har likevel plikt til å følge opp at kommunen ivaretar skatteoppkreverfunksjonen på en
tilfredsstillende måte, og at den utøves i samsvar med regelverket og eventuelle pålegg fra
skatteetaten.
Ved behandlingen av skatteoppkreverfunksjonen for 2017 var det fra skatteetaten påpekt
flere mangler. Kontrollutvalget og kommunestyret i både Verran og Steinkjer påpekte at
Skatteoppkreveren i Inn-Trøndelag ikke utførte tjenester i samsvar med avtale. Rådmannen
tok da tatt tak i dette, og situasjonen ser nå ut til å være bedret.
Frem til 1. juni 2020 er det fortsatt kommunene som har ansvar for skatteoppkrevingen.
Kontrollutvalget kan ta rapportene til orientering, og oversende saken til kommunestyret.
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1.

Generelt om skatteoppkreverens virksomhet

Skatteoppkreverne skal i henhold til Skatteoppkreverinstruksen§ 2-9 nr. 1 utarbeide en årsrapport i
samsvar med retningslinjer gitt av Skattedirektoratet. I henhold tii $3-3 nr. 2 skal skatteoppkreveren
også utarbeide et årsregnskap som vedlegges årsrapporten.
Årsrapporten skal omhandle hvordan oppgavene skatteregnskap, innkreving og arbeidsgiverkontroll er
ivaretatt ved skatteoppkreverkontoret.

1. 1 Skatteoppkreverkontoret - organisering, ressurser og kompetanse
Inn-Trøndelag skatteoppkreverkontors arbeidsområde omfatter kommunene 5039 Verran, 5004
Steinkjer, 5041 Snåsa og 5053 Inderøy. Kontoret selger tjenester til 5045 Grong. Der det er avtale om
at skatteoppkreverkontoret skal på vegne av Grong kommune utføre de oppgavene som er pålagt
kommunen og skatteoppkreveren i lov av 17 juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte-og
avgiftskrav (skattebetalingsloven)

Organisering

Ressurser
For 2019 er det 5 årsverk ved skatteoppkreverkontoret som benyttes til skatteoppkreverfunksjonen.
Tabellen viser ressursbruk ved skatteoppkreverkontoret, fordeling av årsverk per område

Årsverk
Skattereanskap
Innfordring
Arbeidsqiverkontroll
Administrative oppqaver
SUM

0,7
2
2
0,3
5

%-andel
fordelt
16%
%
%
%
100%

Vurdering av ressurssituasjon og kompetanse
Inn-Trøndelag skatteoppkreverkontor har i 2019 hatt full bemanning. Det har vært en del
opplæringstiltak siste år.

1.2 Internkontroll
Inn-Trøndelag skatteoppkreverkontor skal være stort nok til at det lar seg gjøre å etablere en
funksjonsdeling og dermed sikre tilstrekkelig intern kontroll

1.3 Skattekontorets kontroll av skatteoppkreverfunksjonen
Skattekontoret har gjennomført stedlig kontroll av skatteoppkreverfunksjonen, jf. rapport datert
6.12.2019

Skatteoppkreverkontoret er ikke gitt pålegg som følge av kontrollen.
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2.

Skatteregnskapet

Skatteoppkreverens arbeid med skatteregnskapet innbefatter regnskapsføring, regnskapsavleggelse,
behandling av inn- og utbetalinger, krav, periodisk oppgjør og fordeling til skattekreditorene.

2. 1 Avleggelse av skatteregnskapet
Skatteoppkreveren bekrefter at skatteregnskapet for 2019 er ført, avstemt og avlagt i samsvar med
gjeldende forskrifter og retningslinjer, jf. Instruks for skatteoppkrevere av 8.april 2014 $3-3nr. 2.

2.2 Vurdering av skatteinngangen
Det vedlagte årsregnskapet viser skatteinngangen for regnskapsåret 2019.

Total skatte- og avgiftsinngang i forhold til foregående regnskapsår
Fordelt til
Folketrygden - arbeidsgiveravgift
Fordelt til Folketrygden - medlemsavgift
Fordelt til Fylkeskommunen
Fordelt til kommunen
Fordelt til staten
Krav som er ufordelt
Videresending plassering mellom komm.
Sum

2019
kr. 71.218.832
kr. 55.071.092
kr. 11.533.408
kr. 52.910.905
kr. 56.037.716
kr. -2
Kr. 3.798.702
kr.242.973.249

2018
kr. 54.835.266
kr. 51.916.625
kr. 10.839.169
kr. 50.170.968
kr. 47.722.319
kr. -1
kr. 41.090.878
kr. 211.506.919

Kommunens andel av skatteinngangen i regnskapsåret
Kommunens andel av skatteinngangen er kr. 52.910.905, dette er en økning fra 2018 med kr.
2.739.937,

2.3 Margin
Ved hvert periodiske oppgjør i inntektsåret og de seks første månedene i året etter inntektsåret skal
skatteoppkrever holde tilbake en bestemt prosent av innbetalt forskuddstrekk og forskuddsskatt som
margin. Marginen skal brukes til oppgjør med skattytere som får til gode skatt ved avregning.
Tabellen under viser marginavsetning for inntektsårene 2018 og 2019.

Innestående margin
For mye avsatt margin
For lite avsatt margin
Prosentsats

per 31.10.2019
(inntektsåret 2018)
4.825.124
4.803.629

per 31.12.2019
(inntektsåret 2019)
18.449.038

12

Kommentarer til marginavsetningen
Det er avsatt tilstrekkelig margin for 2019
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3.

Innfordring av krav

I henhold til skatteoppkreverinstruksen S4-3 skal innfordring iverksettes uten unødig opphold etter
forfall, og gjennomføres etter en helhetlig vurdering. Ved vurdering av innfordringstlltak skal
skatteoppkreveren legge avgjørende vekt på tiltak som enkeltvis eller samlet bidrar til at oppgjør kan
skje hurtig og effektivt, samtidig som det overfor skyldner blir utvist den hensynsfullhet og varsomhet
som forholdene tillater.

3. 1 Restanseutviklingen
Totale restanser og berostilte krav
Tabellen viser totale restanser og berostilte krav for 2019 og 2018, samt endring fra i fjor for restanse
og berostilte krav.

Restanse
31.12.2019
Skatteart

Herav
be rostilt
restanse
31.12.2018

Restanse
31.12.2018

Herav
be rostilt
restanse
31.12.2017

Endring i
restanse

Endring i
berostilt
restanse

Reduksjon

Oknina (+)

Reduksjon
(-)
Oknina (+)

+28.948
0

0
0

(-)
Sum restanse
pr. skatteart
Arbeidsaiveravaift
Artistskatt
Finansskatt
Forsinkelsesrenter
Forskuddsskatt
Forskuddsskatt
person
Forskuddstrekk
Gebvr
Innfordringsinntekter
Inntekt av summarisk
fellesoppqior
Kildeskatt
Restskatt
Restskatt person
Tvanasmulkt

Sum restanse
diverse krav
Diverse krav

Sum restanse
pr. skatteart
inkl. diverse krav

130.150
0

101.202
0
0
240.742
0
154.494

0
0
0
0
0
0

0

0

258.174
0
278.629

0
0
0
0
0
0

+17.432
0
+124.135

0
0

487.990
0
1.155.222
0

0
0
0
0

56.516
0
1.094.902
0

0
0
0
0

+431.474
0
+60.320
0

0
0
0
0

0
423.156
1.963.468
200.372
4.897.161

0
0
0
0
0

0
0
1.781.894
154.296
3.584.046

0
0
0
0

0
+423.156
+181.574
+46.076
+1.313.115

0
0
0
0

114.825
5.011.986

0
0

3.704
3.587.750

0
0

+111.121
+1.424.236

0
0

0

0

Kommentarer til restansesituasjonen og utviklingen i restanser
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Omfang lempning av krav - ettergivelser og betalingsavtaler
Ettergivelser
Vilkår rimelighet
Sktbl. $ 15-1
Vilkår innfordring
Sktbl. $ 15-2

Antall debitorer
0

Samlet beløp

0
0
Sum

Betalingsavtaler

Antall debitorer

Skattekontoret innvilget

4

30
Skatteoppkrever innvilget

Restanser eldre år
T a b 1el1en
II
viser totare restanser e Id re ar og restansene pa rests k att person for d e samme arene.
Inntektsår
Sum restanse (debet)
Herav skatteart
"Restskatt - person"
2017
566.887
331.175
2016
204.671
37.137
2015
131.046
66.675
2014- 19XX
1.548.438
----------------------------------

Kommentarer til restanser og restanseoppfolgingen for eldre år
Antall krav som var foreldet pr. 31.12.2019: 3
Samlet beløp på krav som var foreldet pr. 31.12.2019: 4.179
Skatteoppkrever har gjennomgått rapporten Restanseliste - forelda krav dato t.o.m. 31.12.2019.

Vurdering av resultatet pr. 31.12.2019

3.2 lnnfordringens effektivitet
Skatteart
Restskatt person 2017
Arbeidsgiveravgift
2018
Forskuddstrekk 2018
Forskuddsskatt person
2018
Restskatt 2017
Forskuddsskatt 2018

Årsrapport 2019

Resultat per
31.12.2019
94,4
100

Resultatkrav per
31.12.2019
95,5
99,8

Differanse i forhold til
krav+/-1,1
+0,2

100
100

99.9
99,5

+0,1
+0,5

100
100

99,4
99,9

+0,6
+0,1
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Vurdering av sammenheng mellom aktivitet og resultat
Oppnådde innfordringsresultat kommer som følge av variert bruk av tilgjengelige virkemidler.
En økning av restanser arbeidsgiveravgift skyldes nok lav bemanning siste del av året

Skatteoppkrevers eventuelle tiltak for å bedre effektiviteten i innfordringen
Omtale av spesielle forhold
Inn-Trøndelag skatteoppkreverkontor har i 2019 vært fullt bemannet, det har vært en del omrokkering
på stillinger og dette har ført til flere opplæringstiltak. Dette ser ut til å ha gått utover innfordringen.

3.3 Særnamskompetanse
Skatteoppkreverne kan i henhold til skattebetalingsloven§ 14-3 avholde forretning for utleggspant i sitt
distrikt for skatte- og avgiftskrav som de har innkrevingsansvar for. Inn-Trøndelag
skatteoppkreverkontor benytter denne særnamskompetansen i stor grad. Dette anses å bidra både til
gode innfordringsresultater og mer rettidig innbetaling.

4. Arbeidsgiverkontroll
4. 1 Organisering av arbeidsgiverkontrollen
Arbeidsgiverkontrollen inngår i kontorets ordinære virksomhet.

4.2 Planlagte og gjennomførte kontroller
Antall planlagte kontroller for 2019 var 89. Dette utgjør 5 % av totalt antall opplysningspliktige i
kommunen.
Antall gjennomførte kontroller i 2019 var 10. Dette utgjør 3,8 % av totalt antall opplysningspliktige i
kommunen.
Antall gjennomførte kontroller i 2018 var 20

4.3 Resultater fra kontrollene
Det er ikke fremmet forslag om endring etter kontroll

4.4 Vurdering av kontrollaktiviteten
Det er gjennomført arbeidsgiverkontroller med tilfredsstillende kvalitet, men ikke i tilstrekkelig omfang.
Dette skyldes i hovedsak opplæring av kontrollørene som har tatt noe tid. Samt noen tunge kontroller
som også har tatt tid.

4.5 Samarbeid med andre kontrollaktører
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4.6 Gjennomforte informasjons- og veiledningstiltak
Det har ikke vært gjennomført informasjon og veiledningstiltak
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Vedlegg:

Årsrapport 2019
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Årsregnskap - kommune - sammendrag
23.01.2020 - 12:09

Dato:
Utvalgskriterier:

Kommunenr

r

Hovedbokstype

5039

2019

K

Niv~ 1

Valgt

~r

Forrige

~r

Likvider

22,609,006

20,380,950

Skyldig skattekreditorene

-4,042,568

-2,647,004

-117,399

-205,066

-18,449,038

-17,528,879

0

-2

1

-1

-71,218,831

-54,835,265

-15,824

0

-3,809,000

-3,897,231

-166,905,606

-156,279,313

-120,541

-73,116

-1,134,149

4,293,568

Renter

-82,884

-900,980

Innfordring

313,585

185,418

Skyldig andre
Innest~ende margin
Udisponert resultat
Sum
Arbeidsgiveravgift
Kildeskatt mv - 100% stat
Naturressursskatt
Personlige skatteytere
Tvangsmulkt
Upersonlige skatteytere

-242,973,250

-211,506,919

Fordelt til Folketrygden - arbeidsgiveravgift

Sum

71,218,832

54,835,266

Fordelt til Folketrygden - medlemsavgift

55,071,092

51,916,625

Fordelt til Fylkeskommunen

11,533,408

10,839,169

Fordelt til Staten

56,037,716

47,722,319

Fordelt til kommunen

52,910,905

50,170,968

-2

-1

Krav som er ufordelt
Videresending plassering mellom kommuner

-3,798,702

-3,977,427

Sum

242,973,249

211,506,919

Sum totalt

0
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1.

Generelt om skatteoppkreverens virksomhet

Skatteoppkreverne skal i henhold til Skatteoppkreverinstruksen $2-9nr. 1 utarbeide en årsrapport i
samsvar med retningslinjer gitt av Skattedirektoratet. I henhold til $ 3-3 nr. 2 skal skatteoppkreveren
også utarbeide et årsregnskap som vedlegges årsrapporten.
Årsrapporten skal omhandle hvordan oppgavene skatteregnskap, innkreving og arbeidsgiverkontroll er
ivaretatt ved skatteoppkreverkontoret.

1. 1 Skatteoppkreverkontoret - organisering, ressurser og kompetanse
Inn-Trøndelag skatteoppkreverkontors arbeidsområde omfatter kommunene 5039 Verran, 5004
Steinkjer, 5041 Snåsa og 5053 Inderøy. Kontoret selger tjenester til 5045 Grong. Der det er avtale om
at skatteoppkreverkontoret skal på vegne av Grong kommune utføre de oppgavene som er pålagt
kommunen og skatteoppkreveren i lov av 17 juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte-og
avgiftskrav (skattebetalingsloven)

Organisering

Ressurser
For 2019 er det 5 årsverk ved skatteoppkreverkontoret som benyttes til skatteoppkreverfunksjonen.

Tabellen viser ressursbruk ved skatteoppkreverkontoret, fordeling av årsverk per område

Årsverk
Skattereqnskap
Innfordring
Arbeidsaiverkontroll
Administrative oppgaver
SUM

0,7
2
2
0,3
5

%-andel
fordelt
14%
40%
40%
6%
100 %

Vurdering av ressurssituasjon og kompetanse
Inn-Trøndelag skatteoppkreverkontor har i 2019 hatt full bemanning.

1.2 Internkontroll
Inn-Trøndelag skatteoppkreverkontor skal være stort nok til at det lar seg gjøre å etablere en
funksjonsdeling og dermed sikre tilstrekkelig intern kontroll

1.3 Skattekontorets kontroll av skatteoppkreverfunksjonen
Skattekontoret har gjennomført stedlig kontroll av skatteoppkreverfunksjonen, jf. rapport datert
6.12.2019.
Skatteoppkreverkontoret er ikke gitt pålegg som følge av kontroll.
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2.

Skatteregnskapet

Skatteoppkreverens arbeid med skatteregnskapet innbefatter regnskapsføring, regnskapsavleggelse,
behandling av inn- og utbetalinger, krav, periodisk oppgjør og fordeling til skattekreditorene.

2.1 Avleggelse av skatteregnskapet
Skatteoppkreveren bekrefter at skatteregnskapet for 2019 er ført, avstemt og avlagt i samsvar med
gjeldende forskrifter og retningslinjer, jf. Instruks for skatteoppkrevere av 8.april 2014 $3-3nr. 2.

2.2 Vurdering av skatteinngangen
Det vedlagte årsregnskapet viser skatteinngangen for regnskapsåret 2019.

Total skatte- og avgiftsinngang i forhold til foregående regnskapsår
Fordelt til
Folketrygden - arbeidsgiveravgift
Fordelt til Folketrygden - medlemsavgift
Fordelt til Fylkeskommunen
Fordelt til kommunen
Fordelt til staten
Krav som er ufordelt
Videresending plassering mellom komm.
Sum

2019
kr. 791.844.688
kr. 529.857.392
kr. 113.347.637
kr. 521.680.466
kr. 928.490.466
kr. 2
Kr. 39.776.847
kr.2.924.997.535

2018
kr. 733.716.081
kr. 510.823.450
kr.110.131.598
kr. 507.896.362
kr. 745.967.351
kr. -1
kr. 41.090.878
kr. 2.649.624.878

Kommunens andel av skatteinngangen i regnskapsåret
Kommunens andel av skatteinngangen er kr. 521.680.466, dette er en økning fra 2018 med kr.
13.784.104

2.3 Margin
Ved hvert periodiske oppgjør i inntektsåret og de seks første månedene i året etter inntektsåret skal
skatteoppkrever holde tilbake en bestemt prosent av innbetalt forskuddstrekk og forskuddsskatt som
margin. Marginen skal brukes til oppgjør med skattytere som får til gode skatt ved avregning.
Tabellen under viser marginavsetning for inntekts~rene 2018 og 2019.
per 31.10.2018
(inntektsåret 2018)
Innest~ende margin
For mye avsatt margin
For lite avsatt margin
Prosentsats

27.486
27.486

per 31.12.2019
(inntektsåret 2018)
153.218. 778

-

.

;

$;$9

Ar%g'r
s3
r

10%

Kommentarer til marginavsetningen
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3.

Innfordring av krav

I henhold til skatteoppkreverinstruksen § 4-3 skal innfordring iverksettes uten unødig opphold etter
forfall, og gjennomføres etter en helhetlig vurdering. Ved vurdering av innfordringstiltak skal
skatteoppkreveren legge avgjørende vekt på tiltak som enkeltvis eller samlet bidrar til at oppgjør kan
skje hurtig og effektivt, samtidig som det overfor skyldner blir utvist den hensynsfullhet og varsomhet
som forholdene tillater.

3. 1 Restanseutviklingen
Totale restanser og berostilte krav
Tabellen viser totale restanser og berostilte krav for 2018 0g 2017, samt endring fra i fjor for restanse
og berostilte krav.

Restanse
31.12.2019
Skatteart

Sum restanse
pr. skatteart
Arbeidsaiveravaift
Artistskatt
Finansskatt
Forsinkelsesrenter
Forskuddsskatt
Forskuddsskatt
person
Forskuddstrekk
Gebvr
Innfordringsinntekter
Inntekt av summarisk
fellesoooaiør
Kildeskatt
Restskatt
Restskatt person
Tvanasmulkt

Sum restanse
diverse krav
Diverse krav

Sum restanse
pr. skatteart
inkl. diverse krav

2.359.324
0
0
3.219.091
537.084
5.720.387
2.161.016
0
185.283
0

Herav
beros tilt
restanse
31.12.2018

Herav
berostilt
restanse
31.12.2019

59.033
0
0
884

2374
0
0

1.949.525
0
0
3.252.923
135.357
4.728.268

0
0
0
0
0

1.919.088
2.580
193.222
0

0
858.404
23.323.576
2.111.246
40.475.411

55.775

0
806.482
20.870.256
1.326.748
37.750.206

0
40.475.411

0
59.033

0
37.750.206

Endring i
restanse

Endring i
berostilt
restanse

Reduksjon

Reduksjon

(-)

(-)

Okning (+)

Okning (+)

+409.799
0

0
0

0

0

-33.832
+401.727
+992.119

0
0
0

0
0
0
0

+241.928
-2.580
-7.939
0

0
0
0
0

0

0
+51.922
+2.453320
+784.498
2.725.205

0
0
0
0
0

0
2.725.205

0
0

55.775
0

0
55.775

Kommentarer til restansesituasjonen og utviklingen i restanser
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Omfang lempning av krav - ettergivelser og betalingsavtaler
Ettergivelser
Villeår rimelighet
Sktbl. $ 15-1
Vilkår innfordring
Sktbl. $ 15-2

Antall debitorer
l

Samlet beløp
124.659

0
l

Sum

Betalingsavtaler

Antall debitorer

Skattekontoret innvilget

4

Skatteoppkrever innvilget

30

Restanser eldre år
T a b een
II
vIser t oae
t I res.anser e Id re ar og res ansene pa res t s k a tt person for d e samme arene.
Inntektsår
Sum restanse (debet)
Herav skatteart
"Restskatt - person"
2017
6.058.802
2.819.560
2016
2.477.658
1.974.545
2015
1.263.727
1.103.255
2014 -19XX
17.605.717
----------------------------------

Kommentarer til restanser og restanseoppfølgingen for eldre år
Antall krav som var foreldet pr. 31.12.2019: 6
Samlet beløp på krav som var foreldet pr. 31.12.2018: 6.984
Skatteoppkrever har gjennomgått rapporten Restanseliste - forelda krav dato t.o.m. 31.12.2019.

3.2 lnnfordringens effektivitet
Vurdering av resultatet pr. 31.12.2019

3.2 lnnfordringens effektivitet
Skatteart
Restskatt person 2017
Arbeidsgiveravgift
2018
Forskuddstrekk 2018
Forskuddsskatt person
2018
Restskatt 2017
Forskuddsskatt 2018

Årsrapport 2019

Resultat per
31.12.2019
94,4%
99,9%

Resultatkrav per
31.12.2019
95,5%
99,8%

Differanse i forhold til
krav+/-0,7%
+0,2%

99,9%
99,5%

99.9%
99,5%

0%
0%

99,6%
100%

99,4%
99,9%

+0,2%
+0,1%
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Vurdering av sammenheng mellom aktivitet og resultat
Oppnådde innfordringsresultat kommer som følge av variert bruk av tilgjengelige virkemidler.

Skatteoppkrevers eventuelle tiltak for å bedre effektiviteten i innfordringen

Omtale av spesielle forhold
Inn-Trøndelag skatteoppkreverkontor har i 2019 vært fullt bemannet., men det har vært omrokkering på
stillinger og mye opplæring. Dette ser ut til å ha gått utover innfordringen.

3.3 Særnamskompetanse
Skatteoppkreverne kan i henhold til skattebetalingsloven § 14-3 avholde forretning for utleggspant i sitt
distrikt for skatte- og avgiftskrav som de har innkrevingsansvar for. Inn-Trøndelag
skatteoppkreverkontor benytter denne særnamskompetansen i stor grad. Dette anses å bidra både til
gode innfordringsresultater og mer rettidig innbetaling.

Restanser i konkursbo - forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift inntektsåret 2018
Forskuddstrekk
Arbeidsgiveravgift

2018: kr 587.652
2018: kr.438.833

4. Arbeidsgiverkontroll
4. 1 Organisering av arbeidsgiverkontrollen
Arbeidsgiverkontrollen inngår i kontorets ordinære virksomhet.

4.2 Planlagte og gjennomførte kontroller
Antall planlagte kontroller for 2019 var 89. Dette utgjør 5% av totalt antall opplysningspliktige i
kommunen.
Antall gjennomførte kontroller i 2019 var 67. Dette utgjør 3,8 % av totalt antall opplysningspliktige i
kommunen.
Antall gjennomførte kontroller i 2018 var: 19

4.3 Resultater fra kontrollene
Det er blitt fremmet forslag om endring av arbeidsgiveravgift kr. 5.592.616 og endring av personlig
ligning på kr. 6.742.367

4.4 Vurdering av kontrollaktiviteten
Det er gjennomført arbeidsgiverkontroller med tilfredsstillende kvalitet, men ikke i tilstrekkelig omfang.
Dette skyldes i hovedsak vakanser og langtidssykemeldinger.
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4.5 Samarbeid med andre kontrollaktører
Det har ikke vært samarbeid med andre kontrollaktører

4.6 Gjennomførte informasjons- og veiledningstiltak
Det har ikke vært gjennomført informasjon og veiledningstiltak
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Dato:
Utvalgskriterier:

Kommunenr

~r

Hovedbokstype

5004

2019

K

Nivå l

Valgt

Likvider
Skyldig skattekreditorene
Skyldig andre
Innestende margin
Udisponert resultat

~r

Forrige år

158,417,516

153,123,513

-5,045,804

-5,054,858

-152,937

-114,551

-153,218,778

-147,954,106

0

2

-3

0

-791,844,688

-733,716,080

-49,109

2,041

Kildeskatt mv- 100% stat

-160,695

-63,178

Naturressursskatt

-531,908

-520,013

-1,706,168,976

-1,642,765,609

-802,121

-712,323

-423,272,214

-266,722,139

-2,263,200

-5,139,284

95,376

11,707

Sum
Arbeidsgiveravgift
Finansskatt lønn

Personlige skatteytere
Tvangsmulkt
Upersonlige skatteytere
Renter
Innfordring

-2,924,997,535

-2,649,624,878

Fordelt til Folketrygden - arbeidsgiveravgift

791,844,688

733,716,081

Fordelt til Folketrygden - medlemsavgift

529,857,392

510,823,450

Fordelt til Fylkeskommunen

113,347,637

110,131,598

Fordelt til Staten

928,490,505

745,967,351

Fordelt til kommunen

521,680,466

507,896,362

2

-1

Sum

Krav som er ufordelt
Videresending plassering mellom kommuner

39,776,847

41,090,037

Sum

2,924,997,537

2,649,624,878

Sum totalt

-1

Inn-Trondela

?2 14.

2)

S'atteoppkvr

I
I

u-, {

·
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Arsregnskap -kommune - sammendrag

Side

1

av

I

Var dato

Deres dato

17.02.2020

Ragnar Høyland

800 80 000

Deres referanse

Skatteetaten.no

Skatteetaten

Saksbehandler

Telefon
73865735

Org.nr

Var referanse

Postadresse

974761076

2019/6804913

Postboks 9200 Grønland
0134 OSLO

Kommunestyret i Steinkjer kommune
postmottak@steinkjer.kommune.no

Kontrollrapport 2019 vedrørende skatteoppkreveren for Verran
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.
Skatteetaten har faglig ansvar og instruksjonsmyndighet overfor skatteoppkreverne. Det betyr at
Skatteetaten:
•
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 Skatteetatens styring av skatteoppkreverne er "Instruks for skattekontorenes styring og
oppfølging av skatteoppkreverne" av 1. januar 2014. Grunnlaget for Skatteetatens kontroll av
skatteoppkreverne er "Instruks for skattekontorenes kontroll av skatteoppkreverne" av 16. mai 2018.
Formålet med kontrollen er å avklare:
•
om skatteoppkreveren har en tilfredsstillende intern kontroll for utførelsen av sine gjøremål
•
om regnskapsføringen, rapporteringen og avleggelsen av årsrapport og årsregnskap er i samsvar
med gjeldende regelverk
•
om utførelsen av innkrevingsarbeidet og oppfølgingen av restansene er i samsvar med gjeldende
regelverk
•
om utførelsen av arbeidsgiverkontrollen er i samsvar med gjeldende regelverk

2. Om skatteoppkreveren
Skatteoppkreverkontoret omfatter kommunene Verran, Steinkjer, Inderøy, Snåsa og Grong.
Sum årsverk i henhold til skatteoppkreverens årsrapporter:
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Antall årsverk 2019

Antall årsverk 2018

Antall årsverk 2017

5,0

5,0

5,0

3. Måloppnåelse
Skatte- og avgiftsinngang
Skatteoppkreverens frist for avleggelse av årsregnskapet og årsrapporten er 23. januar 2020. Skatteetaten
har mottatt dette innen fastsatt frist.
Årsregnskapet for Verran kommune viser per 31. desember 2019 en endelig skatte- og avgiftsinngang1 til
fordeling mellom skattekreditorene (etter fradrag for avsetning til margin) og videresending plassering
mellom kommuner på kr 242 973 249 og utestående restanser2 på kr 5 011 986.
lnnkrevingsresultater
Tabellen viser innkrevingsresultatene per 31. desember 2019 for Verran kommune.

Resultatkrav
2019 (i%)

Innbetalt av
sum krav
samlet for hele
landet
2019 (i%)

Innbetalt av
sum krav 2019
(i%)

Innbetalt av
sum krav 2018
(i¾)

96,93 %

96,26 %

Restskatt personlige skattytere 2017

96,00 %

94,37 %

Forskuddstrekk 2018

99,90 %

100,00 %

99,91 %

99,95 %

Forskuddsskatt personlige skattytere 2018

99,50 %

100,00 %

100,00 %

99,40 %
99,91 %

Forskuddsskatt upersonlige skattytere 2018

99,90 %

100,00 %

100,00 %

Restskatt upersonlige skattytere 2017

99,40 %

100,00 %

100,00 %

98,97 %

Arbeidsgiveravgift 2018

99,80 %

100,00 %

98,77 %

99,84 %

Bortsett fra et vesentlig avvik for restskatt personlige skattytere, er alle resultatkrav nådd med godt resultat.

4. Skatteetatens kontroll av skatteoppkreveren
Skatteetatens kontroll av skatteoppkreverne 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.
Skatteetaten har for 2019 utført kontorkontroller av skatteoppkreveren for området skatteregnskap.
Skatteetaten har i 2019 også gjennomført stedlig kontroll av skatteoppkreveren for området skatteregnskap
avholdt 14. november 2019. Rapport er sendt skatteoppkreveren 6. desember 2019.

' Sum innbetalt og fordelt til skattekreditorene
Sum åpne (ubetalte) forfalte debetkrav

2
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Skatteoppkrevers overordnede internkontroll
Basert på de kontrollene som Skatteetaten har gjennomført, anser vi at skatteoppkreverens overordnede
Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av årsregnskap
Basert på de kontrollene som Skatteetaten har gjennomført, anser vi at regnskapsføringen, rapporteringen
og avleggelsen av årsregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk og gir et riktig
uttrykk for skatteinngangen i regnskapsåret.
Arbeidsgiverkontroll
En nærmere kommentar av Skatteetatens kontroll og oppfølging av arbeidsgiverkontrollen fremgår av
vedlegget til denne kontrollrapporten.

5. Skatteetatens oppfølging av skatteoppkreveren
Skatteetaten har avholdt styringsmøte med skatteoppkrever 14. november 2019. Temaene i samtalen har
vært resultatoppnåelse, faglige tilbakemeldinger på arbeidet med internkontroll, innkreving og
skatteregnskap, prioriterte områder i styringsbrevet, samlinger og kurs, samt informasjon fra
skatteoppkrever om ressurssituasjonen, kompetanse og endringer på kontoret.
Det er siste år kommunestyret vil motta en kontrollrapport som denne for skatteoppkrevingen i kommunen.
Stortinget vedtok 13. desember 2019 at skatteoppkreverfunksjonen overføres til Skatteetaten fra 1. juni
2020.
Frem til 1. juni 2020 er det kommunene som har ansvar for skatteoppkrevingen. Kommuner som får
ressursutfordringer på skatteoppkrevingsområdet frem til overføringen 1. juni 2020, må søke bistand hos
andre kommuner, og aktuelle kommuner bør ha en beredskapsplan for dette. Tilstrekkelig kompetanse og
ressurser i skatteoppkreverfunksjonen er et avgjørende bidrag for å løse samfunnsoppdraget; å sikre et
finansielt hovedgrunnlag for offentlig virksomhet.

Med hilsen

Marita Ryeng
Innkreving, Oppfølging skatteoppkrevere
Skatteetaten
Karl Inge Klausen
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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:

Inn-Trøndelag skatteoppkreverkontor
Kontrollutvalget for Steinkjer kommune
Rådmann/administrasjonssjef for Steinkjer kommune
Riksrevisjonen

Vedlegg:

Resultater og styringsinformasjon vedrørende arbeidsgiverkontroll

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer.
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Vedlegg til skatteetatens kontrollrapport for 2019 (tabell og kommentar)
Generelt om skatteetatens styring og kontroll av arbeidsgiverkontrollen:
Skatteetaten har i 2019 gjennomført styringsmøter med følgende skatteoppkrevere/arbeidsgiverkontrollenheter:
Alta, Trondheimsregionen, Bodø, Tromsø, Bergen, Førde, Sandefjord, Grenland, Agder, Drammen, Haugaland, Sør- og Midt-Rogaland og Kongsberg.
Disse enhetene utfører til sammen arbeidsgiverkontroll for 111 kommuner. I tillegg er det flere av kontorene som selger ytterligere kontroller til andre kommuner.
Ovennevnte kontorer er plukket ut etter en helhetlig risikovurdering, hvor sentrale kriterier bl.a. har vært størrelse og geografisk spredning. Et viktig formål med møtene har fra Skatteetatens side vært å bli kjent
med arbeidsgiverkontrollenhetene over hele landet, etter at ansvaret for Skatteetatens styring og kontroll av skatteoppkreverne ble gjort landsdekkende fra 1. januar 2019. Temaer for styringsmøtene har bl.a. vært
status, utfordringer, kompetanse og utvikling på arbeidsgiverkontrollområdet.
Resultatene i tabellen under viser prosentvis andel av arbeidsgiverne i kommunen som er kontrollert i 2019. Kravet er at 5 % av arbeidsgiverne skal kontrolleres.
Skatteoppkrevernes egenrapportert resultater. pr. kommune
Kommune
nummer

Navn på deltagende kommuner

Kontrollordning eller kontroll I egen regl

Navn på kontor I 2019

0101
0104
0105
0106
0111
0118
0119
0121
0122
0123
0124
0125
0127
0128
0135
0136
0137
0138
0211
0213
0214
0215
0216
0217
0219
0220
0221
0226
0227
0228
0229
0230
0231
0233

Halden
Moss
Sarpsbora
Fredrikstad
Hvaler
Aremark
Marker
Rmskog
Trogstad
Spydeberg
Askim
Eidsberg
Skiptvet
Rakkestad
Råde
Ryaae
Våler (Østf.)
Hobøl
Vestby
Ski
Ås
Frogn
Nesodden
Oppea~rd
Berum
Asker
Aurskog-Høland
Sørum
Fet
Rælingen
Enebakk
Lørenskog
Skedsmo
Nittedal

SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med eaen arbeidsaiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsaiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med eaen arbeidsaiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med eaen arbeidsaiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsaiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll

Halden kemnerkontor
Moss kemnerkontor
Sarpsborg kemnerkontor
Fredrikstad og Hvaler kemnerkontor
Fredrikstad og Hvaler kemnerkontor
Halden kemnerkontor
Marker skatteoppkreverkontor
Marker skatteoppkreverkontor
Eidsberg og Trogstad skatteoppkreverkontor
Hobøl og Spydeberg skatteoppkreverkontor
Askim og Skiptvet skatteoppkreverkontor
Eidsberg og Trøgstad skatteoppkreverkontor
Askim og Skiptvet skatteoppkreverkontor
Rakkestad skatteoppkreverkontor
Rygge skatteoppkreverkontor
Rygge skatteoppkreverkontor
Rygge skatteoppkreverkontor
Hobøl og Spydeberg skatteoppkreverkontor
Kemneren i Follo
Kemneren i Follo
Kemneren i Follo
Kemneren i Follo
Nesodden skatteoppkreverkontor
Kemneren i Follo
Kemneren i Asker og Bærum
Kemneren i Asker og Bærum
Nedre Romerike kemnerkontor
Nedre Romerike kemnerkontor
Nedre Romerike kemnerkontor
Nedre Romerike kemnerkontor
Kemneren i Follo
Lørenskog kemnerkontor
Nedre Romerike kemnerkontor
Nedre Romerike kemnerkontor

Resultat AGK pr.
31.12.2019
3,2 %
5,0 %
5,1%
4,6%
4,6%
0,0 %
5,7%
5,7%
4,6%
5,7%
5,1%
4,6%
5,1%
6,3 %
5,0%
5,0 %
5,0%
5,7%
5,4%
5,4 %
5,4%
5,4%
5,7%
5,4%
3,9 %
3,9 %
4,9%
4,9%
4,9%
4,9%
5,4%
5,7%
4,9%
4,9%

0234

0235
0236
0237
0238
0239
0301
0402
0403
0412
0415
0417
0418
0419
0420
0423
0425
0426
0427
0428
0429
0430
0432
0434
0436
0437
0438
0439
0441
0501
0502
0511
0512
0513
0514
0515
0516
0517
0519
0520
0521
0522
0528
0529
0532
0533
0534
0536
0538

Gjerdrum
Ullensaker
Nes (Ak.)
Eidsvoll
Nannestad
Hurdal
Oslo kommune
Kongsvinger
Hamar
Ringsaker
Lten
Stange
Nord-Odal
Sor-Odal
Eidskog
Grue
Åsnes
Våler (Hedm.)
Elverum
Trysil
Åmot
Stor-Elvdal
Rendalen
Engerdal
Tolga
Tynset
Alvdal
Folldal
Os (Hedm.)
Lillehammer
Gjevik
Dovre
Lesja
Skjåk
Lom
V~ga
Nord-Fron
Sel
Sor-Fron
Ringebu

Oyer
Gausdal
Østre Toten
Vestre Toten
Jevnaker
Lunner
Gran
Sondre Land
Nordre Land

Øvre Romerike AGK
Øvre Romerike AGK
Øvre Romerike AGK
Øvre Romerike AGK
Øvre Romerike AGK
Øvre Romerike AGK
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
Kongsvinger kemnerkontor
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
Kongsvinger kemnerkontor
Kongsvinger kemnerkontor
Kongsvinqer kemnerkontor
Kongsvinger kemnerkontor
Innlandet Øst
Innlandet Øst
Innlandet Øst
Innlandet Øst
Innlandet Øst
Innlandet Øst
Fjellregionen
Innlandet Øst
Fjellregionen
Fjellregionen
Fjellreaionen
Fjellreaionen
Fjellregionen
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsaiverkontroll
Nord-Gudbrandsdal
Nord-Gudbrands dal
Nord-Gudbrandsdal
Nord-Gudbrands dal
Nord-Gudbrandsdal
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
Nord-Gudbrandsdal
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll

Ullensaker, Nes og Gjerdrum kemnerkontor
Ullensaker, Nes og Gjerdrum kemnerkontor
Ullensaker, Nes og Gjerdrum kemnerkontor
Eidsvoll kemnerkontor
Nannestad oa Hurdal kemnerkontor
Nannestad og Hurdal kemnerkontor
Oslo kemnerkontor
Kongsvinger og Eidskog kemnerkontor
Skatteoppkreveren for Harnar og Stange
Ringsaker kemnerkontor
Lten skatteoppkreverkontor
Skatteoppkreveren for Harnar og Stange
Odal skatteoppkreverkontor
Odal skatteoppkreverkontor
Kongsvinger og Eidskog kemnerkontor
Grue skatteoppkreverkontor
Åsnes skatteoppkreverkontor
Våler kommunekassererkontor
Elverum skatteoppkreverkontor
Trysil skatteoppkreverkontor
Åmot skatteoppkreverkontor
Stor-Elvdal skatteoppkreverkontor
Rendalen skatteoppkreverkontor
Engerdal skatteoppkreverkontor
Kemneren i Røros - Os - Tolga - Holtålen
Tynset skatteoppkreverkontor
Alvdal skatteoppkreverkontor
Folldal skatteoppkreverkontor
Kemneren i Rros - Os - Tolga - Holt~len
Ser-Gudbrandsdal kemnerkontor
Gjvik skatteoppkreverkontor
Dovre skatteoppkreverkontor
Lesja kommunekassererkontor
Skatteoppkrevjaren i Ottadalen
Skatteoppkrevjaren i Ottadalen
Skatteoppkrevjaren i Ottadalen
Sr-Gudbrandsdal kemnerkontor
Skatteoppkrevjaren i Ottadalen
Ringebu skatteoppkreverkontor
Ringebu skatteoppkreverkontor
Sr-Gudbrandsdal kemnerkontor
Ser-Gudbrandsdal kemnerkontor
Østre Toten skatteoppkreverkontor
Skatteoppkreveren for Søndre Land og Vestre Toten
Skatteoppkreveren for Hadeland
Skatteoppkreveren for Hadeland
Skatteoppkreveren for Hadeland
Skatteoppkreveren for Søndre Land og Vestre Toten
Nordre Land skatteoppkreverkontor

5,3 %
5,3 %
5,3 %
5,1%
4,9%
4,9 %
5,1%
5,5 %
2,5%
2,0 %
5,4%
2,5%
5,5 %
5,5 %
5,5 %
5,5 %
5,1%
5,1%
5,1%
5,1%
5,1%
5,1%
1,8%
5,1%
0,0 %
1,1%
0,0 %
0,0 %
2,8 %
4,7 %
5,1%
5,9 %
6,3%
4,8%
4,8%
4,8 %
4,7 %
4,8%
4,3 %
4,3 %
4,7 %
4,7 %
5,3 %
5,5 %
4,8%
4,8 %
4,8 %
5,5 %
5,1%

0540

Sør-Aurdal

SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll

Skatteoppkreveren for Valdres

0541
0542
0543
0544
0545
0602
0604
0605
0612
0615
0616
0617
0618
0619
0620
0621
0622
0623
0624
0625
0626
0627
0628
0631
0632
0633
0701
0704
0710
0711
0712
0713
0715
0716
0729
0805
0806
0807
0811
0814
0815
0817
0819
0821
0822
0826
0827
0828

Etnedal

SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll

Skatteoppkreveren for Valdres

Nord-Aurdal

SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll

Skatteoppkreveren for Valdres

Vestre Slidre
Øystre Slidre

SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll

Skatteoppkreveren for Valdres

Vana

SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll

Skatteoppkreveren for Valdres

Drammen
Kongsberg
Ringerike

SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll

Kemneren i Drammensregionen

Konqsbergreqionen

Skatteoppkreveren i Kongsbergregionen
Ringerike skatteoppkreverkontor

Skatteoppkreveren for Valdres

Hole

SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll

Flå
Nes (Busk.)

SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll

Gol

SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll

Skatteoppkreveren
Skatteoppkreveren
Skatteoppkreveren
Skatteoppkreveren

SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll

Skatteoppkreveren i Hallingdal
Skatteoppkreveren i Hallingdal

Eiker
Eiker

Sigdal kommunekassererkontor

Krødsherad
Modum

SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll

Modum kommunekassererkontor

Ovre Eiker

Eiker
Eiker

Eiker skatteoppkreverkontor

SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll

Lier kemnerkontor
Kemneren i Drammensregionen
Kemneren i Drammen sregionen

Hemsedal
Ål
Hol
Sigdal

Nedre Eiker
Lier
Rayken
Hurum
Flesberg
Rollag

SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll

Kongs bergregionen
Kongs bergregionen
Kongs bergregionen

Ringerike skatteoppkreverkontor
i
i
i
i

Hallingdal
Hallingdal
Hallingdal
Hallingdal

Kredsherad skatteoppkreverkontor

Eiker skatteoppkreverkontor

Skatteoppkreveren i Kongsbergregionen
Skatteoppkreveren i Kongsbergregionen

Nore og Uvdal
Horten
Tønsberg
Sandefjord

SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsaiverkontroll

Svelvik

SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll

Kemneren i Drammensregionen

Larvik
Sande (Vestf.)

SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll

Skatteoppkreveren i Larvik kommune
Kemneren i Drammensregionen

SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll

Skatteoppkreveren i Kongsbergregionen
Horten kemnerkontor
Skatteoppkreveren i Re
Skatteoppkreveren i Sandefjord

Holmestrand

SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll

Skatteoppkreveren i Re

Re

SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll

Skatteoppkreveren i Re

Færder

SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll

Kemneren i Færder

Porsarunn

Arbeidsgiverkontrollen i Grenland
Arbeidsaiverkontrollen i Grenland
Kongs bergregionen
Arbeidsgiverkontrollen i Grenland
Arbeidsgiverkontrollen i Grenland
Arbeidsgiverkontrollen i Grenland
Arbeidsgiverkontrollen i Grenland
Midt- Telemark Arbeidsgiverkontroll
Midt- Telemark Arbeidsgiverkontroll
Midt- Telemark Arbeidsgiverkontroll
Kongsbergregionen
Kongsbergregionen
Midt- Telemark Arbeidsgiverkontroll

Kemneren i Grenland

Skien
Notodden
Siljan
Bamble

Kragero
Drangedal
Nome

B

(Telem.)

Sauherad
Tinn
Hjartdal
Seljord

Kemneren i Grenland
Notodden skatteoppkreverkontor
Kemneren i Grenland
Bamble skatteoppkreverkontor
Skatteoppkreveren i Kragero og Drangedal
Skatteoppkreveren i Kragerø og Drangedal
Nome skatteoppkreverkontor

B skatteoppkrevjarkontor
Sauherad skatteoppkreverkontor
Skatteoppkreveren i Kongsbergregionen
Skatteoppkreveren i Kongsbergregionen
Seljord skatteoppkrevjarkontor

2,6%
2,6 %
2,6%
2,6%
2,6%
2,6%
4,8%
4,4%
4,8 %
3,6%
5,2%
5,2 %
5,2 %
5,2 %
5,2 %
5,2 %
4,9 %
8,6 %
5,0 %
5,6 %
7,1 %
5,0 %
4,8 %
4,8 %
4,4%
4,4%
4,4%
5,1 %
5,0 %
5,1 %
4,8 %
3,1%
4,8 %
5,0%
5,0 %
7,2%
5,2 %
5,2 %
5,3%
5,2%
5,2 %
5,2 %
5,2 %
4,4%
4,4%
4,4%
4,4%
4,4%
4,4%

0829
0830
0831
0833
0834
0901
0904
0906
0911
0912
0914
0919
0926
0928
0929
0935
0937
0938
0940
0941
1001
1002
1003
1004
1014
1017
1018
1021
1026
1027
1029
1032
1034
1037
1046
1101
1102
1103
1106
1111
1112
1114
1119
1120
1121
1122
1124
1127

Kviteseid
Nissedal
Fyresdal
Tokke
Vinje
Risør
Grimstad
Arendal
Gjerstad
Vegårshei
Tvedestrand
Froland
Lillesand
Birkenes
Åmli
Iveland
Evje og Hornes
Bygland
Valle
Bykle
Kristiansand
Mandal
Farsund
Flekkefjord
Vennesla
Songdalen
Sogne
Marnardal
Åseral
Audnedal
Lindesnes
Lyngdal
Hægebostad
Kvinesdal
Sirdal
Eigersund
Sandnes
Stavanger
Haugesund
Sokndal
Lund
Bjerkreim
Ha
Klepp
Time
Gjesdal
Sola
Randaberg

Interkommunal Arbeidsaiverkontroll
Interkommunal Arbeidsaiverkontroll
Midt- Telemark Arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
Midt- Telemark Arbeidsgiverkontroll
Interkommunal Arbeidsgiverkontroll
Interkommunal Arbeidsgiverkontroll
Interkommunal Arbeidsgiverkontroll
Interkommunal Arbeidsaiverkontroll
Interkommunal Arbeidsgiverkontroll
Interkommunal Arbeidsgiverkontroll
Interkommunal Arbeidsaiverkontroll
Interkommunal Arbeidsalverkontroll
Interkommunal Arbeidsaiverkontroll
Interkommunal Arbeidsaiverkontroll
Interkommunal Arbeidsgiverkontroll
Interkommunal Arbeidsgiverkontroll
Interkommunal Arbeidsgiverkontroll
Interkommunal Arbeidsgiverkontroll
Interkommunal Arbeidsgiverkontroll
Interkommunal Arbeidsaiverkontroll
Interkommunal Arbeidsgiverkontroll
Interkommunal Arbeidsgiverkontroll
Interkommunal Arbeidsalverkontroll
Interkommunal Arbeidsaiverkontroll
Interkommunal Arbeidsgiverkontroll
Interkommunal Arbeidsgiverkontroll
Interkommunal Arbeidsgiverkontroll
Interkommunal Arbeidsgiverkontroll
Interkommunal Arbeidsgiverkontroll
Interkommunal Arbeidsqiverkontroll
Interkommunal Arbeidsaiverkontroll
Interkommunal Arbeidsgiverkontroll
Interkommunal Arbeidsgiverkontroll
Interkommunal Arbeidsgiverkontroll
Stavanger
Sandnes oq Strand
Stavanger
Haugaland IKS
Stavanger
Stavanger
Stavanger
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
Stavanger

i Agder(IAA)
i Agder(lAA)

i Agder(IAA)
i Agder(IAA)
i Agder(IAA)
i Aader(lAA)
i Agder(IAA)
i Agder(IAA)

i Agder(IAA)
i Agder(IAA)
' Agder(IAA)
Agder(IAA)
Agder(IAA)
Agder(IAA)
Agder(IAA)
Agder(IAA)
Agder(IAA)
Aader(lAA)
Vestre Agder
Vestre Agder
Vestre Agder
Agder(lAA)
Agder(IAA)
Agder(lAA)
' Agder(IAA)
Vestre Agder
Vestre Agder
Vestre Agder
Vestre Agder
Vestre Agder
Vestre Agder
Vestre Agder

Kviteseid skatteoppkrevjarkontor
Kviteseid skatteoppkrevjarkontor
Fyresdal skatteoppkrevjarkontor
Tokke kommunekasserarkontor
Vinje skatteoppkrevjarkontor
Kemneren i Østregionen, Aust-Agder
Kemneren i Grimstad og Lillesand
Arendal og Froland skatteoppkreverkontor
Kemneren i Østregionen, Aust-Agder
Kemneren i Østregionen, Aust-Agder
Kemneren i Østregionen, Aust-Agder
Arendal og Froland skatteoppkreverkontor
Kemneren i Grimstad og Lillesand
Kemneren i Kristiansandsregionen
Kemneren i Østregionen, Aust-Agder
Iveland skatteoppkreverkontor
Skatteoppkreveren i Setesdal
Skatteoppkreveren i Setesdal
Skatteoppkreveren i Setesdal
Skatteoppkreveren i Setesdal
Kemneren i Kristiansandsregionen
Skatteoppkrever i Mandal/Marnardal
Skatteoppkreveren i Vestre Agder
Skatteoppkreveren i Vestre Agder
Vennesla skatteoppkreverkontor
Kemneren i Kristiansandsregionen
Søgne skatteoppkreverkontor
Skatteoppkrever i Mandal/Marnardal
Åseral skatteoppkrevjarkontor
Skatteoppkreveren i Lyngdal og Audnedal
Lindesnes skatteoppkreverkontor
Skatteoppkreveren i Lyngdal og Audnedal
Skatteoppkreveren i Vestre Agder
Skatteoppkreveren i Vestre Agder
Skatteoppkreveren i Vestre Agder
Skatteoppkreveren for Eigersund og Bjerkreim
Sandnes kemnerkontor
Kemneren i Stavanger
Haugesund kemnerkontor
Sokndal kommunekassererkontor
Lund skatteoppkreverkontor
Skatteoppkreveren for Eigersund og Bjerkreim
Jæren kemnerkontor
Jæren kemnerkontor
Jæren kemnerkontor
Jæren kemnerkontor
Sola skatteoppkreverkontor
Kemneren i Stavanger

5,2%
5,2%
4,4%
5,3 %
4,4 %
5,2%
5,2%
5,2 %
5,2%
5,2 %
5,2%
5,2%
5,2%
5,2%
5,2%
5,2%
5,2%
5,2%
5,2%
5,2%
5,2 %
5,2 %
5,1%
5,1%
5,2 %
5,2 %
5,2 %
5,2%
6,3%
6,3%
5,3%
5,0%
5,2%
5,1%
5,3%
5,5%
5,0%
5,5 %
5,1 %
5,5 %
5,5 %
5,5 %
5,0%
5,0 %
5,0%
5,0 %
5,0%
5,5%

1130
1133
1134
1135
1141
1142
1144
1145
1146
1149
1151
1160

Forsand
Strand
Hjelmeland
Suldal
Sauda
Finnøy
Rennesøy
Kvitsøy
Bokn
Tysvær
Karmoy
Utsira
Vindafjord

1201

Bergen

1211
1216
1219
1221
1222
1223
1224
1227
1228
1231
1232
1233
1234
1235
1238
1241
1242
1243
1244
1245

Etne
Sveio
Bømlo
Stord
Fitjar
Tysnes
Kvinnherad
Jondal
Odda
Ullensvang
Eidfjord
Ulvik
Granvin
Voss
Kvam
Fusa
Samnanger
Os (Hord.)
Austevoll
Sund

1129

1246

Fiell

1247
1251
1252
1253
1256
1259
1260

Askey
Vaksdal
Modalen
Osterøy
Meland
0ygarden
Rady

1263

Lind~s

1264

Austrheim

1265
1266
1401
1411

Fedje
Masfjorden
Flora
Gulen

Stavanger
Sandnes og Strand
Stavanger
Haugaland IKS
Hauaaland IKS
Stavanger
Stavanger
Stavanger
Haugaland IKS
Haugaland IKS
Haugaland IKS
Haugaland IKS
Haugaland IKS
Hordaland Kommunale Regnskapskontroll
Hordaland Kommunale Regnskapskontroll
Haugaland IKS
Hordaland Kommunale Regnskapskontroll
Hordaland Kommunale Regnskapskontroll
Hordaland Kommunale Reanskapskontroll
Hordaland Kommunale Regnskapskontroll
Hordaland Kommunale Regnskapskontroll
Hordaland Kommunale Regnskapskontroll
Hordaland Kommunale Regnskapskontroll
Hordaland Kommunale Reanskapskontroll
Hordaland Kommunale Regnskapskontroll
Hordaland Kommunale Regnskapskontroll
Hordaland Kommunale Reanskapskontroll
Hordaland Kommunale Regnskapskontroll
Hordaland Kommunale Reanskapskontroll
Hordaland Kommunale Regnskapskontroll
Hordaland Kommunale Regnskapskontroll
Hordaland Kommunale Regnskapskontroll
Hordaland Kommunale Regnskapskontroll
Hordaland Kommunale Regnskapskontroll
Hordaland Kommunale Regnskapskontroll
Hordaland Kommunale Reanskapskontroll
Hordaland Kommunale Regnskapskontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
Hordaland Kommunale Regnskapskontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
Hordaland Kommunale Reanskapskontroll
Hordaland Kommunale Regnskapskontroll
Hordaland Kommunale Regnskapskontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll

Kemneren i Stavanger
Strand skatteoppkreverkontor
Strand skatteoppkreverkontor
Suldal skatteoppkrevjarkontor
Sauda skatteoppkreverkontor
Kemneren i Stavanger
Kemneren i Stavanger
Kemneren i Stavanger
Haugesund kemnerkontor
Haugesund kemnerkontor
Karmøy kemnerkontor
Haugesund kemnerkontor
Vindafjord og Etne skatteoppkrevjarkontor
Kemneren i Bergen
Vindafjord og Etne skatteoppkrevjarkontor
Sveio skatteoppkrevjarkontor
Bmlo skatteoppkrevjarkontor
Stord skatteoppkrevjarkontor
Fitjar skatteoppkrevjarkontor
Skatteoppkreveren i Tysnes
Kvinnherad skatteoppkrevjarkontor
Jondal kommunekasserarkontor
Odda skatteoppkreverkontor
Ullensvang skatteoppkrevjarkontor
Eidfjord skatteoppkrevjarkontor
Ulvik heradskasserarkontor
Granvin skatteoppkrevjarkontor
Voss skatteoppkrevjarkontor
Kvam skatteoppkrevjarkontor
Fusa kommunekasserarkontor
Skatteoppkrevjaren i Samnanger
Kemneren i Os
Austevoll skatteoppkrevjarkontor
Fjell, Sund og Øygarden kemnerkontor
Fjell, Sund og Øygarden kemnerkontor
Askøy kemnerkontor
Vaksdal skatteoppkrevjarkontor
Nordhordland kemnerkontor
Nordhordland kemnerkontor
Nordhordland kemnerkontor
Fjell, Sund og Øygarden kemnerkontor
Nordhordland kemnerkontor
Nordhordland kemnerkontor
Fedje/Austrheim skatteoppkrevjarkontor
Fedje/Austrheim skatteoppkrevjarkontor
Masfjorden skatteoppkrevjarkontor
Flora kemnerkontor
Gulen skatteoppkrevjarkontor

5,5 %
5,1%
5,5 %
5,1%
5,1%
5,5 %
5,5%
5,5 %
5,1%
5,1%
5,1%
5,1%
5,1%
4,3 %
2,7 %
5,1%
5,2 %
5,1%
5,2 %
5,1%
4,9 %

5,2

%

5,0 %
4,9%
5,7 %
5,7 %
4,2%
3,4%
4,1%
5,3 %
5,2 %
3,2 %
1,5%
5,7 %
5,7 %
5,0 %
5,9 %
7,9%
7,9%
7,9 %
5,7 %
7,9 %
7,9 %
5,5 %
5,5 %
5,6 %
5,0 %
4,8%

14 12

1413
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1424
1426
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1438
1439
1441
1443
1444
1445
1449
1502
1504
1505
1511
1514
1515
1516
1517
1519
1520
1523
1524
1525
1526
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1539
1543
1545
1546

Solund
Hyllestad
Høyanger
Vik
Balestrand
Leikanger
Sogndal
Aurland
Lærdal
Ardal
Luster
Askvoll
Fjaler
Gaular
Jølster
Førde
Naustdal
Bremanger
Vågsøy
Selje
Eid
Hornindal
Gloppen
Stryn
Molde
Alesund
Kristiansund
Vanylven
Sande (M. og R.)
Herøy (M. og R.)
Ulstein
Hareid
Volda
Ørsta
Ørskog
Norddal
Stranda
Stordal
Sykkylven
Skodje
Sula
Giske
Haram
Vestnes
Rauma
Nesset
Midsund
Sandøy

SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
Førde, Gaular, Naustdal og Jølster
Indre Soan Arbeidsgiverkontroll
lndre Soqn Arbeidsaiverkontroll
Indre Sogn Arbeidsaiverkontroll
Indre Sogn Arbeidsgiverkontroll
Indre Sogn Arbeidsgiverkontroll
Indre Sogn Arbeidsgiverkontroll
Indre Sogn Arbeidsgiverkontroll
Indre Sogn Arbeidsgiverkontroll
Indre Sogn Arbeidsgiverkontroll
Førde, Gaular, Naustdal og Jølster
Førde, Gaular, Naustdal og Jølster
Førde, Gaular, Naustdal og Jølster
Førde, Gaular, Naustdal og Jølster
Førde, Gaular, Naustdal oa Jolster
Forde, Gaular, Naustdal og Jelster
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med eoen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
Romsdal
Nordre Sunnmøre
Nordmøre kemnerkontor
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
Nordre Sunnmøre
Nordre Sunnmøre
Nordre Sunnmøre
Nordre Sunnmøre
Nordre Sunnmøre
Nordre Sunnmøre
Nordre Sunnmøre
Nordre Sunnmøre
Nordre Sunnmøre
Nordre Sunnmøre
Nordre Sunnmøre
Nordre Sunnmøre
Nordre Sunnmøre
Nordre Sunnmøre
Nordre Sunnmøre
Romsdal
Nordmøre kemnerkontor
Romsdal
Romsdal
Nordre Sunnmøre

Solund skatteoppkrevjarkontor
Hyllestad skatteoppkrevjarkontor
Høyanger skatteoppkrevjarkontor
Skatteoppkrevjarkontoret for Lærdal, Aurland og Vik
Balestrand kommunekasserarkontor
Leikanger kommunekasserarkontor
Sogndal skatteoppkrevjarkontor
Skatteoppkrevjarkontoret for Lærdal, Aurland og Vik
Skatteoppkrevjarkontoret for Lærdal, Aurland og Vik
Årdal skatteoppkrevjarkontor
Luster skatteoppkrevjarkontor
Askvoll skatteoppkrevjarkontor
Fjaler skatteoppkrevjarkontor
Førde skatteoppkrevjarkontor
Førde skatteoppkrevjarkontor
Førde skatteoppkrevjarkontor
Førde skatteoppkrevjarkontor
Bremanger skatteoppkrevjarkontor
Vågsøy skatteoppkreverkontor
Selje skatteoppkrevjarkontor
Skatteoppkrevjaren i Gloppen og Eid
Hornindal kommunekasserarkontor
Skatteoppkrevjaren i Gloppen og Eid
Stryn skatteoppkrevjarkontor
Romsdal kemnerkontor
Nordre Sunnmøre kemnerkontor
Nordmøre kemnerkontor
Vanylven skatteoppkrevjarkontor
Sande skatteoppkrevjarkontor
Herøy skatteoppkrevjarkontor
Ulstein skatteoppkrevjarkontor
Hareid skatteoppkrevjarkontor
Volda skatteoppkrevjarkontor
Ørsta skatteoppkrevjarkontor
Nordre Sunnmøre kemnerkontor
Nordre Sunnmøre kemnerkontor
Stranda skatteoppkrevjarkontor
Nordre Sunnmøre kemnerkontor
Nordre Sunnmøre kemnerkontor
Nordre Sunnmøre kemnerkontor
Sula skatteoppkrevjarkontor
Nordre Sunnmøre kemnerkontor
Nordre Sunnmøre kemnerkontor
Romsdal kemnerkontor
Rauma skatteoppkreverkontor
Romsdal kemnerkontor
Romsdal kemnerkontor
Nordre Sunnmøre kemnerkontor

5,6%
4,5 %
1,3%
5,0 %
1,4%
0,0 %
3,8%
5,0 %
5,0%
1,3%
3,1 %
4,5%
4,5%
4,5%
4,5%
4,5%
4,5%
2,2 %
5,1 %
2,7 %
4,1 %
ikke rapp. iht. frist
4,1 %
ikke rapp. iht. frist
2,5 %
4,1 %
5,0 %
4,5 %
4,4%
4,5 %
4,5 %
4,9%
6,9%
3,3%
4,1 %
4,1 %
3,2 %
4,1 %
4,1 %
4,1 %
4,1 %
4,1 %
4,1 %
2,5 %
5,0%
2,5%
2,5 %
4,1 %

1547

Aukra

1548
1551
1554
1557
1560
1563
1566
1571
1573
1576

Fræna
Eide
Averøy
Gjemnes
Tingvoll
Sunndal
Surnadal
Halsa
Smola
Aure

1804

Bodo

1805
1811
1812
1813
1815
1816
1818

Narvik
Bindal
Sømna
Brønnøy
Vega
Vevelstad
Herøy (Nordi.)

1820

Alstahaug

1822

Leirfjord

1824

Vefsn

1825
1826
1827
1828
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1845
1848

Grane
Hattfjelldal
Dønna
Nesna
Hemnes
Rana
Lurøy
Træna
Rødøy
Meløy
Gildeskål
Beiarn
Saltdal
Fauske - Fuossko
Sørfold
Steigen

1849

Hamaray -- H~bmer

1850
1851
1852

Divtasvuodna - Tysfjord
Lødingen
Tjeldsund

1853

Evenes

1854
1856
1857
1859
1860

Ballangen
Røst
Værøy
Flakstad
Vestvågøy

1865

Vagan

1866

Hadsel

Romsdal
Romsdal
Nordmøre kemnerkontor
Nordmøre kemnerkontor
Nordmøre kemnerkontor
Nordmøre kemnerkontor
Nordmøre kemnerkontor
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
Nordmøre kemnerkontor
Nordmøre kemnerkontor
Nordmøre kemnerkontor
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll

Romsdal kemnerkontor
Hustadvika skatteoppkreverkontor
Hustadvika skatteoppkreverkontor
Nordmøre kemnerkontor
Nordmøre kemnerkontor
Nordmøre kemnerkontor
Skatteoppkreveren i Oppdal og Sunndal
Surnadal skatteoppkrevjarkontor
Nordmøre kemnerkontor
Smøla kemnerkontor
Nordmøre kemnerkontor
Bodø kemnerkontor
Kemneren i Narvik
Bindal skatteoppkreverkontor
Sømna kommunekassererkontor
Brønnøy kemnerkontor
Vega skatteoppkreverkontor
Kemneren i Helgelandregionen
Skatteoppkreveren i Hald
Skatteoppkreveren i Hald
Skatteoppkreveren i Hald
Kemneren i Helgelandregionen
Grane skatteoppkreverkontor
Kemneren i Helgelandregionen
Skatteoppkreveren i Hald
Kemneren i Helgelandregionen
Hemnes skatteoppkreverkontor
Rana skatteoppkreverkontor
Kemneren i Helgelandregionen
Kemneren i Helgelandregionen
Bodø kemnerkontor
Meløy skalleoppkreverkontor
Bodø kemnerkontor
Bodø kemnerkontor
Saltdal skatteoppkreverkontor
Fauske skateoppkreverkontor
Nord-Salten skalleoppkreverkontor
Nord-Salten skatteoppkreverkontor
Nord-Salten skatteoppkreverkontor
Nord-Salten skalleoppkreverkontor
Sortland og Lødingen skatteoppkreverkontor
Evenes og Tjeldsund kemnerkontor
Evenes og Tjeldsund kemnerkontor
Nord-Salten skatteoppkreverkontor
Bodø kemnerkontor
Vågan og Værøy skatteoppkreverkontor
Flakstad skatteoppkreverkontor
Skatteoppkreveren i Vestvågøy kommune
Vågan og Værøy skatteoppkreverkontor
Hadsel skatteoppkreverkontor

2,5%
4,0%
4,7%
5,1 %
4,8%
5,2 %
5,2 %
4,9%
5,3%
4,8%
4,8%
4,7%
3,5%
0,0 %
5,0 %
5,4%
3,7%
3,2 %
5,1 %
5,1%
5,1 %
3,2%
4,3 %
3,2 %
5,1 %
3,2 %
4,7%
5,0%
3,2 %
3,2 %
4,7%
3,4%
2,2 %
2,2 %
2,2 %
2,2 %
2,2 %
1,4%
1,4%
1,4%
3,4%
0,0 %
0,0%
1,4%
2,2%
3,2 %
4,6%
5,2 %
2,4%
2,8 %

1867

B (N or dl .)

1868
1870
1871
1874
1902
1903
1911
1913
1917
1919
1920
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1931
1933
1936
1938
1939
1940
1941
1942
1943
2002
2003
2004
2011
2012
2014
2015
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2027
2028
2030
5001

ksnes
Sortland
Andy
Moskenes
Tromsø
Harstad
Kvæfjord
Skånland
Ibestad
Gratangen
Loab~k - Lavangen
Bardu
Salangen
Målselv
Sorreisa
Dyrøy
Tranøy
Torsken
Berg
Lenvik
Balsfjord
Karlsoy
Lyngen
Storfjord -- Omasvuotna - Omasvuono
Gåivuotna - Kåfjord - Kaivuono
Skjervøy
Nordreisa
Kvaenanaen
Vardø
Vadsø
Hammerfest
Guovdageaidnu -Kautokeino
Alta
Loppa
Hasvik
Kvalsund
Masey
Nordkapp
Porsanger - Pors~ngu -- Porsanki
K~r~$johka - Karasjok
Lebesby
Gamvik
Berlevåg
Deatnu Tana
Unj~rga - Nesseby
B~tsfiord
Sor-Varanger
Trondheim

SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
Midt-Troms
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
Midt-Troms
Midt-Troms
Midt-Troms
Midt-Troms
Midt-Troms
Midt-Troms
Midt-Troms
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
Kafjord
K~fjord
K~fjord
K~fjord
K~fjord
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
Trondheimsreaionen oa Fosen

Bodø kemnerkontor
Øksnes skatteoppkreverkontor
Sortland og Lødingen skatteoppkreverkontor
Andøy skatteoppkreverkontor
Moskenes skatteoppkreverkontor
Tromsø kemnerkontor
Harstad kemnerkontor
Kvæfjord skatteoppkreverkontor
Skånland skatteoppkreverkontor
Ibestad kommunekassererkontor
Astafjord kemnerkontor
Astafjord kemnerkontor
Bardu skatteoppkreverkontor
Astafjord kemnerkontor
Målselv skatteoppkreverkontor
Sørreisa skatteoppkreverkontor
Dyrøy skatteoppkreverkontor
T ra nøy skatteoppkreverkontor
Torsken skatteoppkreverkontor
Berg skatteoppkreverkontor
Lenvik kemnerkontor
Balsfjord skatteoppkreverkontor
Karlsøy skatteoppkreverkontor
Lyngen kommunekassererkontor
Storfjord skatteoppkreverkontor
Kåfjord/Gåivuotna kommunekassererkontor
Skjervoy skatteoppkreverkontor
Nordreisa skatteoppkreverkontor
Kvænangen skatteoppkreverkontor
Vardø skatteoppkreverkontor
Vadsø kommunekassererkontor
Hammerfest skatteoppkreverkontor
Kautokeino/Guovdageaidnu skatteoppkr.kontor
Alta skatteoppkreverkontor
Loppa skatteoppkreverkontor
Hasvik skatteoppkreverkontor
Hammerfest skatteoppkreverkontor
Måsøy skatteoppkreverkontor
Bodø kemnerkontor
Porsanger/Porsagu skatteoppkreverkontor
Karasjok/Karasjohka skatteoppkreverktr.
Lebesby skatteoppkreverkontor
Gamvik skatteoppkreverkontor
Berlevåg kommunekassererkontor
Tana/Deatnu skatteoppkreverkontor
Nesseby/Unj~rga skatteoppkreverkontor
Båtsfjord skatteoppkreverkontor
Sr-Varanger skatteoppkreverkontor
Kemneren i Trondheimsregionen

4,7 %
2,2 %
3,4 %
5,0 %
5,7 %
5,0 %
4,9 %
4,1%
2,5 %
0,0 %
4,5%
4,5%
1,2%
4,5 %
1,2%
1,2%
1,2%
1,2%
1,2%
1,2%
1,2%
5,2%
0,0 %
1,3%
3,2%
1,8 %
1,6 %
1,6 %
3,8 %
0,0 %
0,0 %
5,3 %
5,0 %
2,9%
2,7 %
5,8 %
5,3 %
0,0 %
2,1%
2,9 %
4,9 %
4,8%
4,3 %
6,8%
0,5%
ikke rapp. iht. frist
2,7 %
5,3 %
5,6%

5004

Steinkjer

SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll

Inntrøndelag skatteoppkreverkontor

3,8 %

5005
5011
5012
5013
5014
5015
5016
5017
5018
5019
5020
5021
5022
5023
5024
5025
5026
5027
5028
5029
5030
5031
5032
5033
5034
5035
5036
5037
5038
5039
5040
5041
5042
5043
5044
5045
5046
5047
5048
5049
5050
5051
5052
5053
5054
5061

Namsos
Hemne
Snillfjord
Hitra
Freya
Ørland
Agdenes
Bjugn
Afjord
Roan
Osen
Oppdal
Rennebu
Meldal
Orkdal
Roros
Holtålen
Midtre Gauldal
Melhus
Skaun
Klæbu
Malvik
Selbu
Tydal
Meråker
Stjordal
Frosta
Levanger
Verdal
Verran
Namdalseid
S nåase - Snåsa
Lierne
Raarvihke - Rayrvik
Namsskogan
Grong
Høylandet
Overhalla
Fosnes
Flatanger
Vikna
Naeroy
Leka
Inderøy
Indre Fosen
Rindal

Midtre Namdal
Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag
Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag
Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag
Arbeidsaiverkontrollen i Trøndelag
Trondheimsreaionen oa Fosen
Arbeidsaiverkontrollen i Trøndelaa
Trondheimsregionen og Fosen
Trondheimsregionen og Fosen
Trondheimsregionen og Fosen
Trondheimsregionen og Fosen
Nordmøre kemnerkontor
Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag
Arbeidsgiverkontrollen i Trondelag
Arbeidsalverkontrollen i Trøndelaa
Fjellreaionen
Fjellregionen
Arbeidsgiverkontrollen i Trendelag
Arbeidsaiverkontrollen i Trondelaa
Arbeidsgiverkontrollen i Trondelag
Trondheimsregionen og Fosen
Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag
Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag
Arbeidsgiverkontrollen i Trondelag
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
Arbeidsaiverkontrollen i Trondelag
Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
Midtre Namdal
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
Midtre Namdal
Midtre Namdal
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
Midtre Namdal
Midtre Namdal
Midtre Namdal
Midtre Namdal
Midtre Namdal
Midtre Namdal
Midtre Namdal
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
Trondheimsregionen og Fosen
Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag

Midtre Namdal skatteoppkreverkontor
Hemne kemnerkontor
Kemnerkontoret i Orkdalsregionen
Kemnerkontoret i Orkdalsregionen
Kemnerkontoret i Orkdalsregionen
Kemnerkontoret for Fosen
Kemnerkontoret i Orkdalsregionen
Kemnerkontoret for Fosen
Kemnerkontoret for Fosen
Kemnerkontoret for Fosen
Kemnerkontoret for Fosen
Skatteoppkreveren i Oppdal og Sunndal
Rennebu skatteoppkreverkontor
Kemnerkontoret i Orkdalsregionen
Kemnerkontoret i Orkdalsregionen
Kemneren i Røros - Os - Tolga - Holtålen
Kemneren i Raros - Os - Tolga - Holt~len
Melhus, Skaun og Midtre Gauldal kemnerkontor
Melhus, Skaun og Midtre Gauldal kemnerkontor
Melhus, Skaun og Midtre Gauldal kemnerkontor
Kemneren i Trondheimsregionen
Værnesregionen skatteoppkreverkontor
Værnesregionen skatteoppkreverkontor
Værnesregionen skatteoppkreverkontor
Meråker skatteoppkreverkontor
Værnesregionen skatteoppkreverkontor
Værnesregionen skatteoppkreverkontor
Kemneren i lnnherred kommunesamarbeid
Kemneren i lnnherred kommunesamarbeid
Inn-Trendelag skatteoppkreverkontor
Midtre Namdal skatteoppkreverkontor
Inntrøndelag skatteoppkreverkontor
Midtre Namdal skatteoppkreverkontor
Midtre Namdal skatteoppkreverkontor
Namsskogan kommunekassererkontor
Inntrøndelag skatteoppkreverkontor
Midtre Namdal skatteoppkreverkontor
Midtre Namdal skatteoppkreverkontor
Midtre Namdal skatteoppkreverkontor
Midtre Namdal skatteoppkreverkontor
Ytre Namdal skatteoppkreverkontor
Ytre Namdal skatteoppkreverkontor
Ytre Namdal skatteoppkreverkontor
Inntrøndelag skatteoppkreverkontor
Kemnerkontoret for Fosen
Kemnerkontoret i Orkdalsregionen

5,6 %
5,3 %
3,4%
4,8 %
4,2 %
5,0 %
4,9 %
5,0 %
5,0 %
5,0 %
5,0 %
4,9 %
5,0%
5,3 %
5,4%
0,3 %
2,5 %
4,6 %
4,6 %
4,6 %
5,6 %
4,7 %
4,7%
4,7 %
4,9 %
4,7%
4,7 %
5,1%
4,9%
3,8 %
5,6%
3,8%
5,6%
5,6%
6,1%
3,8%
5,6%
5,6 %
5,6 %
5,6 %
1,3%
1,3%
1,3 %
3,8%
5,0%
5,3%

Antall
kommuner
Antall
kommuner I
AG K-ordning
Antall
kommuner med
egen AGK

422
235

187

Antall SKO-kontor
Landsprosent av manuelt Innrapporterte
resultater Iht. grunnlag (opplysningspliktige)

422
4,7 %

a

Vår dato
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800 80 000

Deres referanse
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900 31 666

Skatteetaten.no

Skatteetaten

Saksbehandler
Arnfinn Kvernstad

17.02.2020
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Postadresse

974761076

2019/6804913

Postboks 9200 Grønland
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Kommunestyret i Steinkjer kommune
postmottak@steinkjer.kommune.no

Kontrollrapport 2019 vedrørende skatteoppkreveren for Steinkjer
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.
Skatteetaten har faglig ansvar og instruksjonsmyndighet overfor skatteoppkreverne. Det betyr at
Skatteetaten:
• 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 Skatteetatens styring av skatteoppkreverne er "Instruks for skattekontorenes styring og
oppfølging av skatteoppkreverne" av 1. januar 2014. Grunnlaget for Skatteetatens kontroll av
skatteoppkreverne er "Instruks for skattekontorenes kontroll av skatteoppkreverne" av 16. mai 2018.
Formålet med kontrollen er å avklare:
•
om skatteoppkreveren har en tilfredsstillende intern kontroll for utførelsen av sine gjøremål
•
om regnskapsføringen, rapporteringen og avleggelsen av årsrapport og årsregnskap er i samsvar
med gjeldende regelverk
•
om utførelsen av innkrevingsarbeidet og oppfølgingen av restansene er i samsvar med gjeldende
regelverk
• om utførelsen av arbeidsgiverkontrollen er i samsvar med gjeldende regelverk

2. Om skatteoppkreveren
Skatteoppkreverkontoret omfatter kommunene Verran, Steinkjer, Inderøy, Snåsa og Grong.
Sum årsverk i henhold til skatteoppkreverens årsrapporter:
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Antall årsverk 2019

Antall årsverk 2018

Antall årsverk 2017

5,0

5,0

5,0

3. Måloppnåelse
Skatte- og avgiftsinngang
Skatteoppkreverens frist for avleggelse av årsregnskapet og årsrapporten er 23. januar 2020. Skatteetaten
har mottatt dette innen fastsatt frist.
Årsregnskapet for Steinkjer kommune viser per 31. desember 2019 en endelig skatte- og avgiftsinngang1 til
fordeling mellom skattekreditorene (etter fradrag for avsetning til margin) og videresending plassering
mellom kommuner på kr 2 924 997 537 og utestående restanser2 på kr 40 475 411, herav berostilte krav
på kr 59 033.
lnnkrevingsresultater
Tabellen viser innkrevingsresultatene per 31. desember 2019 for Steinkjer kommune.

Resultatkrav
2019 (i%)

Innbetalt av
sum krav 2019
(i%)

Innbetalt av
sum krav 2018
(i%)

Innbetalt av
sum krav
samlet for hele
landet
2019 (i%)

Restskatt personlige skattytere 2017

95,50 %

94,81 %

96,44 %

96,26 %

Forskuddstrekk 2018

99,90 %

99,95 %

99,90 %

99,95 %

Forskuddsskatt personlige skattytere 2018

99,50 %

99,54 %

99,06 %

99,40 %

Forskuddsskatt upersonlige skattytere 2018

99,90 %

99,85 %

99,95 %

99,91 %

Restskatt upersonlige skattytere 2017

99,40 %

99,62 %

99,75 %

98,97 %

Arbeidsgiveravgift 2018

99,80 %

99,91 %

99,86 %

99,84 %

Steinkjer kommune når alle resultatkrav satt av Skatteetaten, med unntak av restskatt personlige
skatteytere 2017 og forskuddsskatt upersonlige skattytere 2018. Skatteoppkrever opplyser i sin årsrapport
at det har vært en del omrokkeringer på stillinger samt opplæring i 2019, 0g at dette ser ut til å ha gått ut
over innfordringen.

4. Skatteetatens kontroll av skatteoppkreveren
Skatteetatens kontroll av skatteoppkreverne 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.
Skatteetaten har for 2019 utfort kontorkontroller av skatteoppkreveren for området skatteregnskap.

' Sum innbetalt og fordelt til skattekreditorene
Sum åpne (ubetalte) forfalte debetkrav

2
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Skatteetaten har i 2019 også gjennomført stedlig kontroll av skatteoppkreveren for området skatteregnskap
avholdt 14. november 2019. Rapport er sendt skatteoppkreveren 6. desember 2019.
Skatteoppkrevers overordnede internkontroll
Basert på de kontrollene som Skatteetaten har gjennomført, anser vi at skatteoppkreverens overordnede
interne kontroll i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk.
Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av årsregnskap
Basert på de kontrollene som Skatteetaten har gjennomført, anser vi at regnskapsføringen, rapporteringen
og avleggelsen av årsregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk og gir et riktig
uttrykk for skatteinngangen i regnskapsåret.
Arbeidsgiverkontroll
En nærmere kommentar av Skatteetatens kontroll og oppfølging av arbeidsgiverkontrollen fremgår av
vedlegget til denne kontrollrapporten.

5. Skatteetatens oppfølging av skatteoppkreveren
Skatteetaten har avholdt styringsmøte med skatteoppkrever 14. november 2019. Tema i samtalen har vært
resultatoppnåelse, faglige tilbakemeldinger på arbeidet med internkontroll, innkreving og skatteregnskap,
prioriterte områder i styringsbrevet, samlinger og kurs, samt informasjon fra skatteoppkrever om
ressurssituasjonen, kompetanse og endringer på kontoret.
Det er siste år kommunestyret vil motta en kontrollrapport som denne for skatteoppkrevingen i kommunen.
Stortinget vedtok 13. desember 2019 at skatteoppkreverfunksjonen overføres til Skatteetaten fra 1. juni
2020.
Frem til 1. juni 2020 er det kommunene som har ansvar for skatteoppkrevingen. Kommuner som får
ressursutfordringer på skatteoppkrevingsområdet frem til overføringen 1. juni 2020, må søke bistand hos
andre kommuner, og aktuelle kommuner bør ha en beredskapsplan for dette. Tilstrekkelig kompetanse og
ressurser i skatteoppkreverfunksjonen er et avgjørende bidrag for å løse samfunnsoppdraget; å sikre et
finansielt hovedgrunnlag for offentlig virksomhet.

Med hilsen

Marita Ryeng
Innkreving, Oppfølging skatteoppkrevere
Skatteetaten
Karl Inge Klausen
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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:

Inn-Trøndelag skatteoppkreverkontor
Kontrollutvalget for Steinkjer kommune
Kontrollutvalget for Steinkjer kommune
Riksrevisjonen

Vedlegg:

Resultater og styringsinformasjon vedrørende arbeidsgiverkontroll

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer.
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Vedlegg til skatteetatens kontrollrapport for 2019 (tabell og kommentar)
Generelt om skatteetatens styring og kontroll av arbeidsgiverkontrollen:
Skatteetaten har i 2019 gjennomført styringsmøter med følgende skatteoppkrevere/arbeidsgiverkontrollenheter:
Alta, Trondheimsregionen, Bodø, Tromsø, Bergen, Førde, Sandefjord, Grenland, Agder, Drammen, Haugaland, Sør- og Midt-Rogaland og Kongsberg.
Disse enhetene utfører til sammen arbeidsgiverkontroll for 111 kommuner. I tillegg er det flere av kontorene som selger ytterligere kontroller til andre kommuner.
Ovennevnte kontorer er plukket ut etter en helhetlig risikovurdering, hvor sentrale kriterier bl.a. har vært størrelse og geografisk spredning. Et viktig formål med møtene har fra Skatteetatens side vært å bli kjent
med arbeidsgiverkontrollenhetene over hele landet, etter at ansvaret for Skatteetatens styring og kontroll av skatteoppkreverne ble gjort landsdekkende fra 1. januar 2019. Temaer for styringsmøtene har bl.a. vært
status, utfordringer, kompetanse og utvikling på arbeidsgiverkontrollområdet.
Resultatene i tabellen under viser prosentvis andel av arbeidsgiverne i kommunen som er kontrollert i 2019. Kravet er at 5 % av arbeidsgiverne skal kontrolleres.
Skatteoppkrevernes egenrapportert resultater. pr. kommune
Kommune
nummer

Navn på deltagende kommuner

Kontrollordning eller kontroll i egen regl

Navn på kontor 12019

0101
0104
0105
0106
0111
0118
0119
0121
0122
0123
0124
0125
0127
0128
0135
0136
0137
0138
0211
0213
0214
0215
0216
0217
0219
0220
0221
0226
0227
0228
0229
0230
0231
0233

Halden
Moss
Sarpsborg
Fredrikstad
Hvaler
Aremark
Marker
Rømskog
Trøgstad
Spydeberg
Askim
Eidsbera
Skiptvet
Rakkestad
Råde
Rvaae
Våler (Østf.)
Hobøl
Vestby
Ski
Ås
Frogn
Nesodden
Oppe~rd
Bærum
Asker
Aurskog-Holand
Sørum
Fet
Rælingen
Enebakk
Lørenskog
Skedsmo
Nittedal

SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med eaen arbeidsaiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med eaen arbeidsaiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll

Halden kemnerkontor
Moss kemnerkontor
Sarpsborg kemnerkontor
Fredrikstad og Hvaler kemnerkontor
Fredrikstad og Hvaler kemnerkontor
Halden kemnerkontor
Marker skatteoppkreverkontor
Marker skatteoppkreverkontor
Eids berg og Trøgstad skatteoppkreverkontor
Hobøl og Spydeberg skatteoppkreverkontor
Askim og Skiptvet skatteoppkreverkontor
Eidsberg og Trøgstad skatteoppkreverkontor
Askim og Skiptvet skatteoppkreverkontor
Rakkestad skatteoppkreverkontor
Rygge skatteoppkreverkontor
Rygge skatteoppkreverkontor
Rygge skatteoppkreverkontor
Hobøl og Spydeberg skatteoppkreverkontor
Kemneren i Follo
Kemneren i Follo
Kemneren i Follo
Kemneren i Follo
Nesodden skatteoppkreverkontor
Kemneren i Follo
Kemneren i Asker oa Bærum
Kemneren i Asker og Bærum
Nedre Romerike kemnerkontor
Nedre Romerike kemnerkontor
Nedre Romerike kemnerkontor
Nedre Romerike kemnerkontor
Kemneren i Follo
Lørenskog kemnerkontor
Nedre Romerike kemnerkontor
Nedre Romerike kemnerkontor

Resultat AGK pr.
31.12.2019

3,2 %
5,0%
5,1 %
4,6%
4,6%
0,0%
5,7%
5,7%
4,6%
5,7%
5,1 %
4,6%
5,1 %
6,3%
5,0%
5,0%
5,0%
5,7%
5,4%
5,4%
5,4%
5,4 %
5,7%
5,4 %
3,9 %
3,9 %
4,9%
4,9 %
4,9 %
4,9 %
5,4 %
5,7%
4,9 %
4,9 %

Hurdal

Øvre
Øvre
Øvre
Øvre
Øvre
Øvre

Oslo kommune

SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll

Nannestad og Hurdal kemnerkontor
Oslo kemnerkontor

Kongsvinger
Hamar

Kongsvinger kemnerkontor

Kongsvinger og Eidskog kemnerkontor

SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll

Ringsaker

SKO-kontor me d egen arbeidsgiverkontroll

Skatteoppkreveren for Hama r og Stange
Ringsaker kemnerkontor

Lten
Stange

SKO-kontor me d egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor me d egen arbeidsgiverkontroll

Leten skatteoppkreverkontor
Skatteoppkreveren for Hama r og Stange

Nord-Odal

Kongsvinger kemnerkontor
Kongsvinger kemnerkontor
Kongsvinger kemnerkontor
Kongsvinger kemnerkontor
Innlandet Øst
Innlandet Øst
Innlandet 0st
Innlandet Øst
Innlandet Øst
Innlandet Øst
Fjellregionen
Innlandet Øst
Fjellregionen
Fjellregionen
Fjellregionen
Fjellregionen
Fjellreaionen

Odal skatteoppkreverkontor

0234

Gjerdrum

0235
0236
0237
0238
0239
0301
0402
0403
0412
0415
0417
0418
0419
0420
0423
0425
0426
0427
0428
0429
0430
0432
0434
0436
0437
0438
0439
0441
0501
0502
0511
0512
0513
0514
0515
0516
0517
0519
0520
0521
0522
0528
0529
0532
0533
0534
0536
0538

Ullensaker
Nes (Ak.)
Eidsvoll
Nannestad

Ser-Odal
Eidskog
Grue
Asnes
Våler (Hedm.)
Elverum
Trysil
Arno t

Stor-Elvdal
Rendalen
Engerdal
Tolga
Tynset
Alvdal
Folldal
Os (Hedm.l
Lillehammer

Romerike
Romerike
Romerike
Romerike
Romerike
Romerike

AGK
AGK
AGK
AGK
AGK
AGK

Ullensaker, Nes og Gjerdrum kemnerkontor

5,3 %

Ullensaker, Nes og Gjerdrum kemnerkontor

5,3%

Ullensaker, Nes og Gjerdrum kemnerkontor

5,3%
5,1%
4,9 %
4,9 %
5,1%
5,5%
2,5%
2,0%
5,4 %
2,5%
5,5%
5,5 %
5,5%
5,5 %
5,1%
5,1%
5,1%
5,1%
5,1%
5,1%
1,8%
5,1%
0,0 %
1,1%
0,0 %
0,0%
2,8%
4,7%
5,1%
5,9%
6,3%
4,8%
4,8%
4,8%
4,7%
4,8%
4,3%
4,3%
4,7%
4,7%
5,3%
5,5 %
4,8 %
4,8%
4,8 %
5,5 %
5,1%

Eidsvoll kemnerkontor
Nannestad og Hurdal kemnerkontor

Odal skatteoppkreverkontor
Kongsvinger og Eidskog kemnerkontor
Grue skatteoppkreverkontor
Asnes skatteop pkreverkontor
Våler kommunekassererkontor
Elverum skatteoppkreverkontor
Trysil skatteoppkreverkontor
Arno t skatteoppkreverkontor
Stor-Elvdal skatteoppkreverkontor
Rendalen skatteoppkreverkontor
Engerdal skatteoppkreverkontor
Kemneren i Røros - Os - Tolga - Holt~len
Tynset skatteoppkreverkontor
Alvdal skatteoppkreverkontor
Folldal skatteoppkreverkontor
Kemneren i Rros - Os - Tolga - Holt~len

SKO-kontor me d egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor me d egen arbeidsgiverkontroll

Sr-Gudbrandsdal kemnerkontor
Gjovik skatteoppkreverkontor
Dovre skatteoppkreverkontor

V~a~

Nord-Gudbrands dal
Nord-Gudbrands dal
Nord-Gudbrands dal
Nord-Gudbrands dal
Nord-Gudbrands dal

Nord-Fron

SKO-kontor me d egen arbeidsgiverkontroll

Sr-Gudbrandsdal kemnerkontor

Sel
Ser-Fron

Nord-Gudbrands dal

Skatteoppkrevjaren i Ottadalen
Ringebu skatteoppkreverkontor
Ringebu skatteoppkreverkontor

Gjovik
Dovre
Lesia
Skjak
Lom

Rinaebu

Oyer
Gausdal
Østre Toten

Vestre Toten
Jevnaker

Lunner
Gran

SKO-kontor me d egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor me d egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor me d egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor me d egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor me d egen arbeidsgiverkontroll

Sndre Land

SKO-kontor me d egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll

Nordre Land

SKO-kontor me d egen arbeidsgiverkontroll

Lesja kommunekassererkontor
Skatteoppkrevjaren i Ottadalen
Skatteoppkrevjaren i Ottadalen
Skatteoppkrevjaren i Ottadalen

Sr-Gudbrandsdal kemnerkontor
Sr-Gudbrandsdal kemn erkontor
Østre Toten skatteoppkreverkontor
Skatteoppkreveren for Søndre Land og Vestre Toten
Skatteoppkreveren for Hadeland
Skatteoppkreveren for Hadeland
Skatteoppkreveren for Hadeland
Skatteoppkreveren for Søndre Land og Vestre Toten
Nordre Land skatteoppkreverkontor

0540

Sør-Aurdal

SKO-kontor me d egen arbeidsgiverkontroll

Skatteoppkreveren for Valdres

0541
0542

Etnedal
Nord-Aurdal

SKO-kontor me d egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor me d egen arbeidsgiverkontroll

0543
0544
0545

Vestre Slidre
Øystre Slidre
Vang

SKO-kontor me d egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor me d egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor me d egen arbeidsgiverkontroll

Skatteoppkreveren for Valdres
Skatteoppkreveren for Valdres
Skatteoppkreveren for Valdres

0602

Drammen

SKO-kontor me d egen arbeidsgiverkontroll

Kemneren i Dramme nsregionen

0604

Kongsberg

Kongsbergregionen

Skatteoppkreveren i Kongsbergregionen

0605

Ringerike

SKO-kontor me d egen arbeidsgiverkontroll

Ringerike skatteoppkreverkontor

0612
0615
0616

Hole

SKO-kontor me d egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor me d egen arbeidsgiverkontroll

Ringerike skatteoppkreverkontor
Skatteoppkreveren i Hallingdal

SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll

Skatteoppkreveren i Hallingdal

0617

Gol

0618
0619
0620
0621
0622
0623

Hemsedal

SKO-kontor me d egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll

Skatteoppkreveren i Hallingdal
Skatteoppkreveren i Hallingdal

Ål

SKO-kontor me d egen arbeidsgiverkontroll

Skatteoppkreveren i Hallingdal

Hol

SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll

Skatteoppkreveren i Hallingdal

Sigdal

Sigdal kommunekassererkontor

Krødsherad

Eiker
Eiker

Modum

SKO-kontor me d egen arbeidsgiverkontroll

0624

0vre Eiker
Nedre Eiker

Eiker
Eiker

Eiker skatteoppkreverkontor

0625
0626
0627
0628
0631
0632
0633
0701
0704
0710
0711
0712
0713
0715

SKO-kontor med eaen arbeidsaiverkontroll
SKO-kontor me d egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll

Lier kemnerkontor
Kemneren i Dramme nsregionen

Flå
Nes (Busk.)

Lier
Røyken
Hurum
Flesberg
Rollag
Nore og Uvdal

Kongs bergregionen
Kongsbergregionen
Konasberareaionen

Skatteoppkreveren for Valdres
Skatteoppkreveren for Valdres

Krdsherad skatteoppkreverkontor
Modum kommunekassererkontor
Eiker skatteoppkreverkontor

Kemneren i Drammen sregi onen
Skatteoppkreveren i Kongsbergregionen
Skatteoppkreveren i Kongsbergregionen
Skatteoppkreveren i Kongsbergregionen

Horten
Tønsberg
Sandefjord

SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll

Horten kemnerkontor

SKO-kontor me d egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor me d egen arbeidsgiverkontroll

Skatteoppkreveren i Re
Skatteoppkreveren i Sandefjord

Svelvik

SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll

Kemneren i Drammensregionen

Larvik

SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll

Sande {Vestf.)

SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll

Skatteoppkreveren i Larvik kommune
Kemneren i Dramme nsregionen

Holme strand

SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll

Skatteoppkreveren i Re

0716

Re

SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll

Skatteoppkreveren i Re

0729

Færder

SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll

Kemneren i Færder

0805

Porsgrunn

Kemneren i Grenland

0806
0807
0811
0814

Skien

0815

Kragero

0817
0819
0821
0822
0826
0827
0828

Drangedal

Arbeidsgiverkontrollen i Grenland
Arbeidsalverkontrollen i Grenland
Kongs bergregionen
Arbeidsgiverkontrollen i Grenland
Arbeidsgiverkontrollen i Grenland
Arbeidsalverkontrollen i Grenland
Arbeidsgiverkontrollen i Grenland
Midt- Telemark Arbeidsgiverkontroll
Midt- Telemark Arbeidsgiverkontroll
Midt- Telemark Arbeidsgiverkontroll
Kongsbergregionen
Kongsbergregionen
Midt- Telemark Arbeidsgiverkontroll

Notodden
Siljan
Bamble

Nome

B

(Telem .)

Sauherad
Tinn
Hjartdal
Seljord

Kemneren i Grenland
Notodden skatteoppkreverkontor
Kemneren i Grenland
Bamble skatteoppkreverkontor
Skatteoppkreveren i Kragero og Drangedal
Skatteoppkreveren i Kragerø og Drangedal
Nome skatteoppkreverkontor
Bo skatteoppkrevjarkontor
Sauherad skatteoppkreverkontor
Skatteoppkreveren i Kongsbergregionen
Skatteoppkreveren i Kongsbergregionen
Seljord skatteoppkrevjarkontor

2,6 %
2,6%
2,6%
2,6 %
2,6%
2,6%
4,8%
4,4%
4,8%
3,6 %
5,2%
5,2 %
5,2 %
5,2 %
5,2%
5,2%
4,9 %
8,6 %
5,0 %
5,6%
7,1%
5,0 %
4,8%
4,8 %
4,4%
4,4%
4,4%
5,1%
5,0 %
5,1%
4,8%
3,1%
4,8%
5,0%
5,0%
7,2%
5,2%
5,2 %
5,3%
5,2 %
5,2 %
5,2 %
5,2 %
4,4%
4,4%
4,4%
4,4%
4,4%
4,4%

0829

Kviteseid

0830
0831
0833
0834
0901

Nissedal
Fyresdal
Tokke
Vinje
Risør

0904
0906

0911
0912

Grimstad
Arendal

Gjerstad
Vegårshei

0914

Tvedestrand

0919
0926
0928
0929
0935

Froland
Lillesand
Birkenes
Amii
Iveland

0937

Evie oa Hornnes

0938
0940
0941

Bygland
Valle
Bykle

1001

Kristiansand

1002
1003
1004
1014
1017
1018
1021
1026
1027
1029
1032
1034
1037
1046
1101
1102

Mandal
Farsund
Flekkefjord
Vennesla
Songdalen
Søgne
Marnardal
Aseral
Audnedal
Lindesnes
Lyngdal
Hægebostad

1103

Stavanger

1106

Haugesund

1111
1112
1114
1119
1120

Sokndal
Lund
Bjerkreim
Ha
Klepp

1121

1122
1124
1127

Kvinesdal

Sirdal
Eigersund
Sandnes

Time

Gjesdal
Sola
Randaberg

Interkommunal Arbeidsgiverkontroll
Interkommunal Arbeidsgiverkontroll
Midt- Telemark Arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
Midt- Telemark Arbeidsgiverkontroll
Interkommunal Arbeidsgiverkontroll
Interkommunal Arbeidsgiverkontroll
Interkommunal Arbeidsaiverkontroll
Interkommunal Arbeidsgiverkontroll
Interkommunal Arbeidsgiverkontroll
Interkommunal Arbeidsgiverkontroll
Interkommunal Arbeidsgiverkontroll
Interkommunal Arbeidsgiverkontroll
Interkommunal Arbeidsgiverkontroll
Interkommunal Arbeidsgiverkontroll
Interkommunal Arbeidsgiverkontroll
Interkommunal Arbeidsgiverkontroll
Interkommunal Arbeidsgiverkontroll
Interkommunal Arbeidsgiverkontroll
Interkommunal Arbeidsaiverkontroll
Interkommunal Arbeidsaiverkontroll
Interkommunal Arbeidsgiverkontroll
Interkommunal Arbeidsgiverkontroll
Interkommunal Arbeidsaiverkontroll
Interkommunal Arbeidsaiverkontroll
Interkommunal Arbeidsgiverkontroll
Interkommunal Arbeidsgiverkontroll
Interkommunal Arbeidsgiverkontroll
Interkommunal Arbeidsaiverkontroll
Interkommunal Arbeidsaiverkontroll
Interkommunal Arbeidsaiverkontroll
Interkommunal Arbeidsgiverkontroll
Interkommunal Arbeidsgiverkontroll
Interkommunal Arbeidsgiverkontroll
Interkommunal Arbeidsgiverkontroll
Stavanger
Sandnes og Strand
Stavanger
Haugaland IKS
Stavanger
Stavanger
Stavanger
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
Stavanger

i Agder(lAA)
i Agder(IAA)

i
i
i
i
'

i

i

Agder(IAA)
Agder(LAA)
Aader(IAA)
Agder(IAA)
Agder(IAA)
Agder(IAA)
Agder(IAA)
Agder(IAA)
Agder(IAA)
Agder(IAA)
Agder(IAA)
Agder(IAA)
Agder(IAA)
Agder(IAA)
Aader(IAA)
Agder(IAA)
Vestre Agder
Vestre Agder
Vestre Aader
Agder(lAA)
Agder(IAA)
Agder(lAA)
Agder(lAA)
Vestre Aader
Vestre Agder
Vestre Agder
Vestre Agder
Vestre Agder
Vestre Agder
Vestre Agder

Kviteseid skatteoppkrevjarkontor
Kviteseid skatteoppkrevjarkontor
Fyresdal skatteoppkrevjarkontor
Tokke kommunekasserarkontor
Vinje skatteoppkrevjarkontor
Kemneren i Østregionen, Aust-Agder
Kemneren i Grimstad og Lillesand
Arendal og Froland skatteoppkreverkontor
Kemneren i 0stregionen, Aust-Agder
Kemneren i Østregionen, Aust-Agder
Kemneren i Østregionen, Aust-Agder
Arendal og Froland skatteoppkreverkontor
Kemneren i Grimstad og Lillesand
Kemneren i Kristiansandsregionen
Kemneren i Østregionen, Aust-Agder
Iveland skatteoppkreverkontor
Skatteoppkreveren i Setesdal
Skatteoppkreveren i Setesdal
Skatteoppkreveren i Setesdal
Skatteoppkreveren i Setesdal
Kemneren i Kristiansandsregionen
Skatteoppkrever i Mandal/Marnardal
Skatteoppkreveren i Vestre Agder
Skatteoppkreveren i Vestre Agder
Vennesla skatteoppkreverkontor
Kemneren i Kristiansandsregionen
Søgne skatteoppkreverkontor
Skatteoppkrever i Mandal/Marnardal
Åseral skatteoppkrevjarkontor
Skatteoppkreveren i Lyngdal og Audnedal
Lindesnes skatteoppkreverkontor
Skatteoppkreveren i Lyngdal og Audnedal
Skatteoppkreveren i Vestre Agder
Skatteoppkreveren i Vestre Agder
Skatteoppkreveren i Vestre Agder
Skatteoppkreveren for Eigersund og Bjerkreim
Sandnes kemnerkontor
Kemneren i Stavanger
Haugesund kemnerkontor
Sokndal kommunekassererkontor
Lund skatteoppkreverkontor
Skatteoppkreveren for Eigersund og Bjerkreim
Jæren kemnerkontor
Jæren kemnerkontor
Jæren kemnerkontor
Jæren kemnerkontor
Sola skatteoppkreverkontor
Kemneren i Stavanger

5,2%
5,2 %
4,4%
5,3 %
4,4%
5,2 %
5,2 %
5,2 %
5,2 %
5,2 %
5,2 %
5,2 %
5,2%
5,2 %
5,2 %
5,2 %
5,2 %
5,2 %
5,2 %
5,2 %
5,2 %
5,2 %
5,1%
5,1%
5,2%
5,2 %
5,2 %
5,2 %
6,3%
6,3 %
5,3 %
5,0 %
5,2 %
5,1%
5,3 %
5,5 %
5,0 %
5,5 %
5,1%
5,5%
5,5%
5,5%
5,0 %
5,0 %
5,0 %
5,0 %
5,0 %
5,5 %

1129

Forsand

1130
1133
1134
1135
1141
1142
1144
1145
1146
1149
1151
1160

Strand
Hjelmeland
Suldal
Sauda
Finney
Rennesy
Kvitsy
Bokn
Tysvær
Karmy
Utsira
Vindafjord

1201

Bergen

1211
1216
1219
1221
1222
1223
1224
1227
1228
1231
1232
1233
1234
1235
1238
1241
1242
1243
1244
1245

Etne
Sveio
B mlo
Stord
Fitjar
Tysnes
Kvinnherad
Jondal
Odda
Ullensvang
Eidfjord
Ulvik
Granvin
Voss
Kvam
Fusa
Samnanger
Os (Hord.)
Austevoll
Sund

1246

Fjell

1247
1251
1252
1253
1256
1259
1260

Asky
Vaksdal
Modalen
Oster@y
Meland
Øygarden
Rady

1263

Lindås

1264

Austrheim

1265
1266
1401
1411

Fedje
Masfjorden
Flora
Gulen

Stavanger
Sandnes oq Strand
Stavanger
Haugaland IKS
Haugaland IKS
Stavanger
Stavanger
Stavanger
Haugaland IKS
Haugaland IKS
Haugaland IKS
Haugaland IKS
Hauaaland IKS
Hordaland Kommunale Regnskapskontroll
Hordaland Kommunale Reanskapskontroll
Hauqaland IKS
Hordaland Kommunale Reanskapskontroll
Hordaland Kommunale Regnskapskontroll
Hordaland Kommunale Regnskapskontroll
Hordaland Kommunale Regnskapskontroll
Hordaland Kommunale Regnskapskontroll
Hordaland Kommunale Reanskapskontroll
Hordaland Kommunale Regnskapskontroll
Hordaland Kommunale Regnskapskontroll
Hordaland Kommunale Regnskapskontroll
Hordaland Kommunale Regnskapskontroll
Hordaland Kommunale Regnskapskontroll
Hordaland Kommunale Regnskapskontroll
Hordaland Kommunale Reanskapskontroll
Hordaland Kommunale Regnskapskontroll
Hordaland Kommunale Reanskapskontroll
Hordaland Kommunale Regnskapskontroll
Hordaland Kommunale Regnskapskontroll
Hordaland Kommunale Reanskapskontroll
Hordaland Kommunale Regnskapskontroll
Hordaland Kommunale Regnskapskontroll
Hordaland Kommunale Regnskapskontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
Hordaland Kommunale Reanskapskontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
Hordaland Kommunale Reanskapskontroll
Hordaland Kommunale Regnskapskontroll
Hordaland Kommunale Regnskapskontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll

Kemneren i Stavanger
Strand skatteoppkreverkontor
Strand skatteoppkreverkontor
Suldal skatteoppkrevjarkontor
Sauda skatteoppkreverkontor
Kemneren i Stavanger
Kemneren i Stavanger
Kemneren i Stavanger
Haugesund kemnerkontor
Haugesund kemnerkontor
Karmøy kemnerkontor
Haugesund kemnerkontor
Vindafjord og Etne skatteoppkrevjarkontor
Kemneren i Bergen
Vindafjord og Etne skatteoppkrevjarkontor
Sveio skatteoppkrevjarkontor
Bømlo skatteoppkrevjarkontor
Stord skatteoppkrevjarkontor
Fitjar skatteoppkreviarkontor
Skatteoppkreveren i Tysnes
Kvinnherad skatteoppkrevjarkontor
Jondal kommunekasserarkontor
Odda skatteoppkreverkontor
Ullensvang skatteoppkrevjarkontor
Eidfjord skatteoppkrevjarkontor
Ulvik heradskasserarkontor
Granvin skatteoppkrevjarkontor
Voss skatteoppkrevjarkontor
Kvam skatteoppkrevjarkontor
Fusa kommunekasserarkontor
Skatteoppkrevjaren i Samnanger
Kemneren i Os
Austevoll skatteoppkrevjarkontor
Fjell, Sund og Øygarden kemnerkontor
Fjell, Sund og 0ygarden kemnerkontor
Askøy kemnerkontor
Vaksdal skatteoppkrevjarkontor
Nordhordland kemnerkontor
Nordhordland kemnerkontor
Nordhordland kemnerkontor
Fjell, Sund og Øygarden kemnerkontor
Nordhordland kemnerkontor
Nordhordland kemnerkontor
Fedje/Austrheim skatteoppkrevjarkontor
Fedje/Austrheim skatteoppkrevjarkontor
Masfjorden skatteoppkrevjarkontor
Flora kemnerkontor
Gulen skatteoppkrevjarkontor

5,5 %
5,1%
5,5 %
5,1%
5,1%
5,5 %
5,5 %
5,5 %
5,1%
5,1%
5,1%
5,1%
5,1%
4,3%
2,7 %
5,1%
5,2 %
5,1%
5,2 %
5,1%
4,9 %
5,2 %
5,0 %
4,9 %
5,7 %
5,7%
4,2%
3,4%
4,1%
5,3 %
5,2 %
3,2 %
1,5%
5,7%
5,7%
5,0%
5,9%
7,9%
7,9%
7,9%
5,7 %
7,9 %
7,9 %
5,5 %
5,5%
5,6 %
5,0%
4,8 %

1412

Solund

SKO-kontor me d egen arbei dsgiverkontroll

Solund skatteoppkrevjarkontor

1413

Hyllestad

Forde, Gaular, Naustdal og Jolster
Indre Sogn Arbeidsgiverkontroll
lndre Soqn Arbeidsaiverkontroll
lndre Sogn Arbeidsaiverkontroll
Indre Sogn Arbeidsgiverkontroll
Indre Sogn Arbeidsgiverkontroll
lndre Sogn Arbeidsgiverkontroll
lndre Soqn Arbeidsqiverkontroll
lndre Soqn Arbeidsaiverkontroll
lndre Soqn Arbeidsaiverkontroll
Forde, Gaular, Naustdal og Jelster
Førde, Gaular, Naustdal oa Jølster
Førde, Gaular, Naustdal og Jølster
Forde, Gaular, Naustdal og Jelster
Førde, Gaular, Naustdal og Jølster
Forde, Gaular, Naustdal og Jelster
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
Romsdal
Nordre Sunnmøre
Nordmøre kemnerkontor
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
Nordre Sunnmøre
Nordre Sunnmøre
Nordre Sunnmøre
Nordre Sunnmøre
Nordre Sunnmøre
Nordre Sunnmøre
Nordre Sunnmøre
Nordre Sunnmøre
Nordre Sunnmøre
Nordre Sunnmøre
Nordre Sunnmøre
Nordre Sunnmøre
Nordre Sunnmøre
Nordre Sunnmøre
Nordre Sunnmøre
Romsdal
Nordmøre kemnerkontor
Romsdal
Romsdal
Nordre Sunnmøre

Hyllestad skatteoppkrevjarkontor
Høyanger skatteoppkrevjarkontor
Skatteoppkrevjarkontoret for Lærdal, Aurland og Vik
Balestrand kommunekasserarkontor
Leikanger kommunekasserarkontor
Sogndal skatteoppkrevjarkontor
Skatteoppkrevjarkontoret for Lærdal, Aurland og Vik
Skatteoppkrevjarkontoret for Lærdal, Aurland og Vik
Årdal skatteoppkrevjarkontor
Luster skatteoppkrevjarkontor
Askvoll skatteoppkrevjarkontor
Fjaler skatteoppkrevjarkontor
Førde skatteoppkrevjarkontor
Førde skatteoppkrevjarkontor
Førde skatteoppkrevjarkontor
Førde skatteoppkrevjarkontor
Bremanger skatteoppkrevjarkontor
Vagsy skatteoppkreverkontor
Selje skatteoppkrevjarkontor
Skatteoppkrevjaren i Gloppen og Eid
Hornindal kommunekasserarkontor
Skatteoppkrevjaren i Gloppen og Eid
Stryn skatteoppkrevjarkontor
Romsdal kemnerkontor
Nordre Sunnmøre kemnerkontor
Nordmøre kemnerkontor
Vanylven skatteoppkrevjarkontor
Sande skatteoppkrevjarkontor
Herøy skatteoppkrevjarkontor
Ulstein skatteoppkrevjarkontor
Hareid skatteoppkrevjarkontor
Volda skatteoppkrevjarkontor
Ørsta skatteoppkrevjarkontor
Nordre Sunnmøre kemnerkontor
Nordre Sunnmøre kemnerkontor
Stranda skatteoppkrevjarkontor
Nordre Sunnmøre kemnerkontor
Nordre Sunnmøre kemnerkontor
Nordre Sunnmøre kemnerkontor
Sula skatteoppkrevjarkontor
Nordre Sunnmøre kemnerkontor
Nordre Sunnmøre kemnerkontor
Romsdal kemnerkontor
Rauma skatteoppkreverkontor
Romsdal kemnerkontor
Romsdal kemnerkontor
Nordre Sunnmøre kemnerkontor

1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1424
1426
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1438
1439
1441
1443
1444
1445
1449
1502
1504
1505
1511
1514
1515
1516
1517
1519
1520
1523
1524
1525
1526
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1539
1543
1545
1546

Heyanger
Vik
Balestrand
Leikanger
Sogndal
Aurland
Lærdal
Årdal
Luster
Askvoll
Fjaler
Gaular
Jelster
Førde
Naustdal
Bremanger
Vagsey
Selje
Eid
Hornindal
Gloppen
Stryn
Molde
Alesund
Kristiansund
Vanylven
Sande (M. og R.)
Herøy (M. og R.)
Ulstein
Hareid
Volda
Ørsta
Ørskog
Norddal
Stranda
Stordal
Sykkylven
Skodje
Sula
Giske
Haram
Vestnes
Rauma
Nesset
Midsund
Sandy

5,6%

4,5 %
1,3%
5,0 %
1,4%
0,0 %
3,8 %
5,0 %
5,0 %
1,3%
3,1 %
4,5 %
4,5 %
4,5 %
4,5 %
4,5 %
4,5%
2,2 %
5,1 %
2,7%
4,1 %
ikke rapp. iht. frist
4,1 %
ikke rapp. iht. frist
2,5%
4,1 %
5,0%
4,5%
4,4 %
4,5 %
4,5 %
4,9 %
6,9%
3,3%
4,1 %
4,1 %
3,2 %
4,1 %
4,1 %
4,1 %
4,1 %
4,1 %
4,1 %
2,5%
5,0%
2,5%
2,5%
4,1 %

1547

Aukra

1548
1551
1554
1557
1560
1563
1566
1571
1573
1576
1804
1805
1811
1812
1813
1815
1816
1818
1820
1822
1824
1825
1826
1827
1828
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1845
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1856
1857
1859
1860
1865
1866

Fræna
Eide
Averøy
Gjemnes
Tingvoll
Sunndal
Surnadal
Halsa
Smøla
Aure
Bodo
Narvik
Bindal
Sømna
Brønnøy
Vega
Vevelstad
Herøy (Nordi.)
Alstahau
Leirfjord
Vefsn
Grane
Hattfjelldal
Dønna
Nesna
Hemnes
Rana
Lurøy
Træna
Rody
Meley
Gildeskål
Beiarn
Saltdal
Fauske -- Fuossko
Sørfold
Steigen
Hamaroy - H~bmer
Divtasvuodna - Tysfjord
Lødingen
Tjeldsund
Evenes
Ballangen
Røst
Værøy
Flakstad
Vestvågøy
Vaqan
Hadsel

Romsdal
Romsdal
Nordmøre kemnerkontor
Nordmøre kemnerkontor
Nordmøre kemnerkontor
Nordmøre kemnerkontor
Nordmøre kemnerkontor
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
Nordmøre kemnerkontor
Nordmøre kemnerkontor
Nordmøre kemnerkontor
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med eaen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsaiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med eaen arbeidsaiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll

Romsdal kemnerkontor
Hustadvika skatteoppkreverkontor
Hustadvika skatteoppkreverkontor
Nordmøre kemnerkontor
Nordmøre kemnerkontor
Nordmøre kemnerkontor
Skatteoppkreveren i Oppdal og Sunndal
Surnadal skatteoppkrevjarkontor
Nordmøre kemnerkontor
Smøla kemnerkontor
Nordmøre kemnerkontor
Bodø kemnerkontor
Kemneren i Narvik
Bindal skatteoppkreverkontor
Sømna kommunekassererkontor
Brønnøy kemnerkontor
Vega skatteoppkreverkontor
Kemneren i Helgelandregionen
Skatteoppkreveren i Hald
Skatteoppkreveren i Hald
Skatteoppkreveren i Hald
Kemneren i Helgelandregionen
Grane skatteoppkreverkontor
Kemneren i Helgelandregionen
Skatteoppkreveren i Hald
Kemneren i Helgelandregionen
Hemnes skatteoppkreverkontor
Rana skatteoppkreverkontor
Kemneren i Helgelandregionen
Kemneren i Helgelandregionen
Bodø kemnerkontor
Meløy skatteoppkreverkontor
Bodø kemnerkontor
Bodø kemnerkontor
Saltdal skatteoppkreverkontor
Fauske skateoppkreverkontor
Nord-Salten skatteoppkreverkontor
Nord-Salten skatteoppkreverkontor
Nord-Salten skatteoppkreverkontor
Nord-Salten skatteoppkreverkontor
Sortland og Ledingen skatteoppkreverkontor
Evenes og Tjeldsund kemnerkontor
Evenes og Tjeldsund kemnerkontor
Nord-Salten skatteoppkreverkontor
Bodø kemnerkontor
Vågan og Værøy skatteoppkreverkontor
Flakstad skatteoppkreverkontor
Skatteoppkreveren i Vestvågøy kommune
Vågan og Værøy skatteoppkreverkontor
Hadsel skatteoppkreverkontor

2,5%
4,0%
4,7%
5,1%
4,8%
5,2 %
5,2 %
4,9 %
5,3 %
4,8 %
4,8 %
4,7 %
3,5%
0,0 %
5,0 %
5,4%
3,7%
3,2 %
5,1%
5,1%
5,1%
3,2%
4,3%
3,2 %
5,1%
3,2%
4,7%
5,0 %
3,2%
3,2 %
4,7%
3,4%
2,2%
2,2 %
2,2 %
2,2%
2,2%
1,4%
1,4%
1,4%
3,4%
0,0 %
0,0 %
1,4%
2,2 %
3,2 %
4,6%
5,2 %
2,4%
2,8 %

1867

Bø (Nordi.)

1868
1870
1871
1874
1902
1903
1911
1913
1917
1919
1920
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1931
1933
1936
1938
1939
1940
1941
1942
1943
2002
2003
2004
2011
2012
2014
2015
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2027
2028
2030
5001

Øksnes
Sortland
Andey
Moskenes
Troms
Harstad
Kvæfjord
Skånland
Ibestad
Gratangen
Loab~k - Lavangen
Bardu
Salangen
Målselv
Sørreisa
Dyroy
Tran0y
Torsken
Berg
Lenvik
Balsfjord
Karlsoy
Lyngen
Storfjord - Omasvuotna -- Omasvuono
Gåivuotna - Kåfjord - Kaivuono
Skjervey
Nordreisa
Kvænangen
Varda
Vads
Hammerfest
Guovdaqeaidnu -Kautokeino
Alta
Loppa
Hasvik
Kvalsund
M~soy
Nordkapp
Porsanger - Pors~ngu - Porsanki
K~r~sjohka - Karasjok
Lebesby
Gamvik
Berlevåg
Deatnu Tana
Unj~rga - Nesseby
B~tsfiord
Sr-Varanger
Trondheim

SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med eaen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
Midt-Troms
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
Midt-Troms
Midt-Troms
Midt-Troms
Midt-Troms
Midt-Troms
Midt-Troms
Midt-Troms
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
Kåfjord
K~fjord
Kåfjord
Kåfjord
Kåfjord
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsaiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med eaen arbeidsaiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med eaen arbeidsaiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med eaen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
Trondheimsregionen og Fosen

Bodø kemnerkontor
Øksnes skatteoppkreverkontor
Sortland og Lodingen skatteoppkreverkontor
Andøy skatteoppkreverkontor
Moskenes skatteoppkreverkontor
Tromsø kemnerkontor
Harstad kemnerkontor
Kvæfjord skatteoppkreverkontor
Skanland skatteoppkreverkontor
Ibestad kommunekassererkontor
Astafjord kemnerkontor
Astafjord kemnerkontor
Bardu skatteoppkreverkontor
Astafjord kemnerkontor
Målselv skatteoppkreverkontor
Sørreisa skatteoppkreverkontor
Dyrøy skatteoppkreverkontor
Tranøy skatteoppkreverkontor
Torsken skatteoppkreverkontor
Berg skatteoppkreverkontor
Lenvik kemnerkontor
Balsfjord skatteoppkreverkontor
Karlsøy skatteoppkreverkontor
Lyngen kommunekassererkontor
Storfjord skatteoppkreverkontor
Kåfjord/Gåivuotna kommunekassererkontor
Skjervøy skatteoppkreverkontor
Nordreisa skatteoppkreverkontor
Kvaenangen skatteoppkreverkontor
Vardø skatteoppkreverkontor
Vadsø kommunekassererkontor
Hammerfest skatteoppkreverkontor
Kautokeino/Guovdageaidnu skatteoppkr.kontor
Alta skatteoppkreverkontor
Loppa skatteoppkreverkontor
Hasvik skatteoppkreverkontor
Hammerfest skatteoppkreverkontor
Måsøy skatteoppkreverkontor
Bodø kemnerkontor
Porsanger/Porsagu skatteoppkreverkontor
Karasjok/Karasjohka skatteoppkreverktr.
Lebesby skatteoppkreverkontor
Gamvik skatteoppkreverkontor
Berlevåg kommunekassererkontor
Tana/Deatnu skatteoppkreverkontor
Nesseby/Unj~rga skatteoppkreverkontor
Båtsfjord skatteoppkreverkontor
Sør-Varanger skatteoppkreverkontor
Kemneren i Trondheimsregionen

4,7%
2,2%
3,4%
5,0%
5,7%
5,0 %
4,9%
4,1%
2,5 %
0,0%
4,5%
4,5%
1,2%
4,5%
1,2%
1,2%
1,2%
1,2%
1,2%
1,2%
1,2%
5,2 %
0,0 %
1,3%
3,2 %
1,8%
1,6%
1,6%
3,8%
0,0 %
0,0 %
5,3 %
5,0%
2,9 %
2,7 %
5,8%
5,3 %
0,0 %
2,1%
2,9 %
4,9%
4,8%
4,3%
6,8%
0,5 %
ikke rapp. iht. frist
2,7 %
5,3%
5,6 %

5004

Steinkjer

SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll

Inntrøndelag skatteoppkreverkontor

3,8%

5005
5011
5012
5013
5014
5015
5016
5017
5018
5019
5020
5021
5022
5023
5024
5025
5026
5027
5028
5029
5030
5031
5032
5033
5034
5035
5036
5037
5038
5039
5040
5041
5042
5043
5044
5045
5046
5047
5048
5049
5050
5051
5052
5053
5054
5061

Namsos

Midtre Namdal
Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag
Arbeidsaiverkontrollen i Trøndelag
Arbeidsaiverkontrollen i Trøndelag
Arbeidsaiverkontrollen i Trøndelaa
Trondheimsregionen og Fosen
Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag
Trondheimsregionen og Fosen
Trondheimsregionen og Fosen
Trondheimsreaionen oa Fosen
Trondheimsreqionen oa Fosen
Nordmøre kemnerkontor
Arbeidsgiverkontrollen i Trendelag
Arbeidsgiverkontrollen i Trondelag
Arbeidsgiverkontrollen i Trondelag
Fjellregionen
Fjellregionen
Arbeidsgiverkontrollen i Trondelag
Arbeidsgiverkontrollen i Trondelag
Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag
Trondheimsregionen og Fosen
Arbeidsaiverkontrollen i Trøndelag
Arbeidsaiverkontrollen i Trendelaa
Arbeidsaiverkontrollen i Trøndelaa
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
Arbeidsaiverkontrollen i Trøndelaa
Arbeidsgiverkontrollen i Trondelag
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
Midtre Namdal
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
Midtre Namdal
Midtre Namdal
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
Midtre Namdal
Midtre Namdal
Midtre Namdal
Midtre Namdal
Midtre Namdal
Midtre Namdal
Midtre Namdal
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
Trondheimsregionen og Fosen
Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag

Midtre Namdal skatteoppkreverkontor
Hemne kemnerkontor
Kemnerkontoret i Orkdalsregionen
Kemnerkontoret i Orkdalsregionen
Kemnerkontoret i Orkdalsregionen
Kemnerkontoret for Fosen
Kemnerkontoret i Orkdalsregionen
Kemnerkontoret for Fosen
Kemnerkontoret for Fosen
Kemnerkontoret for Fosen
Kemnerkontoret for Fosen
Skatteoppkreveren i Oppdal og Sunndal
Rennebu skatteoppkreverkontor
Kemnerkontoret i Orkdalsregionen
Kemnerkontoret i Orkdalsreqionen
Kemneren i Røros - Os - Tolga - Holt~len
Kemneren i Rros - Os - Tolqa - Holt~len
Melhus, Skaun og Midtre Gauldal kemnerkontor
Melhus, Skaun og Midtre Gauldal kemnerkontor
Melhus, Skaun og Midtre Gauldal kemnerkontor
Kemneren i Trondheimsregionen
Værnesregionen skatteoppkreverkontor
Vaernesregionen skatteoppkreverkontor
Værnesregionen skatteoppkreverkontor
Mer~ker skatteoppkreverkontor
Værnesregionen skatteoppkreverkontor
Værnesregionen skatteoppkreverkontor
Kemneren i lnnherred kommunesamarbeid
Kemneren i lnnherred kommunesamarbeid
Inn-Trøndelag skatteoppkreverkontor
Midtre Namdal skatteoppkreverkontor
Inntrøndelag skatteoppkreverkontor
Midtre Namdal skatteoppkreverkontor
Midtre Namdal skatteoppkreverkontor
Namsskogan kommunekassererkontor
Inntrøndelag skatteoppkreverkontor
Midtre Namdal skatteoppkreverkontor
Midtre Namdal skatteoppkreverkontor
Midtre Namdal skatteoppkreverkontor
Midtre Namdal skatteoppkreverkontor
Ytre Namdal skatteoppkreverkontor
Ytre Namdal skatteoppkreverkontor
Ytre Namdal skatteoppkreverkontor
Inntrøndelag skatteoppkreverkontor
Kemnerkontoret for Fosen
Kemnerkontoret i Orkdalsregionen

5,6 %
5,3 %
3,4%
4,8 %
4,2 %
5,0 %
4,9 %
5,0 %
5,0 %
5,0 %
5,0 %
4,9 %
5,0 %
5,3 %
5,4%
0,3 %
2,5 %
4,6 %
4,6 %
4,6 %
5,6 %
4,7%
4,7%
4,7%
4,9%
4,7%
4,7%
5,1 %
4,9%
3,8%
5,6%
3,8 %
5,6 %
5,6 %
6,1 %
3,8 %
5,6%
5,6%
5,6 %
5,6 %
1,3%
1,3%
1,3%
3,8 %
5,0 %
5,3 %

Hemne
Snillfjord
Hitra
Freya
Orland
Agdenes
Bjugn
Åfjord
Roan
Osen
Oppdal

Rennebu
Meldal
Orkdal
Reros

Holt~len
Midtre Gauldal
Melhus

Skaun
Klae bu
Malvik

Selbu
Tydal
Meraker
Stjerdal
Frosta
Levanger

Verdal
Verran

Namdalseid
Snåase - Snåsa
Lierne
Raarvihke - Røyrvik
Namsskogan
Grong
Hoylandet
Overhalla
Fosnes
Flatanger
Vikna
Naereoy

Leka
Inderey
Indre

Fosen

Rindal

Antall
kommuner
Antall
kommuner I
AG K-ordning
Antall
kommuner med
egen AGK

422
235

187

Antal! SKO-kontor
Landsprosent av manuelt Innrapporterte
resultater iht. grunnlag (opplysningspliktige)

422
4,7 %

Forum for kontroll og tilsyn - Medlemsskap
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i nye Steinkjer kommune

Møtedato
28.02.2020

Saknr
10/20

Saksbehandler Liv Tronstad
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
20/43 - 3
Forslag til vedtak
Alternativ 1
1. Steinkjer kontrollutvalg vedtar å melde seg inn i Forum for kontroll og tilsyn
med virkning fra 1.1.2020.
2. Medlemskontingenten for 2020 belastes konto 11950.

Alternativ 2
Steinkjer kontrollutvalg melder seg ikke inn i Forum for kontroll og tilsyn.
.
Vedlegg
FKT_brosjyre2019
FKT Vedtekter
Saksopplysninger
Kontrollutvalgets leder har mottatt e-post, 13. januar 2020 fra Forum for Kontroll og Tilsyn
(FKT) med forespørsel om medlemskap i organisasjonen.
Kontrollutvalgene i gamle Steinkjer og Verran kommuner var medlemmer av FKT.
FKT er en organisasjon som har som formål å være en møte- og kompetanseplass for
mennesker som arbeider med kontroll og tilsynsfunksjon i kommuner, Sametinget og
fylkeskommuner. Medlemmer er kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres
sekretariater. Det eksisterer pr. i dag ingen andre organisasjoner som organiserer
kommunale kontrollutvalg.
FKT ble opprettet i 2005, etter en kommunelovendring i 2004, da det ble innført bestiller-/
utførermodell mellom kontrollutvalg og revisjon. Forumets primære oppgaver er:
- Styrke kontrollutvalgene og sekretariatene sitt arbeid med kontroll og tilsyn
- Være pådriver i arbeidet med faglig utvikling av kontrollutvalgene og sekretariatene
- Være en arena for erfaringsutveksling
- Styrke kontrollutvalgene og sekretariatene sin kompetanse som bestiller av
revisjonsoppdrag.
Andre oppgaver for forumet kan være:
- Sette kontrollutvalgene i stand til å foreta best mulig prioritering av revisjonsoppgaver
- Være en pådriver i arbeidet med å utvikle metoder og retningslinjer
- Synliggjøre overfor omverdenen, hvor viktig kontroll og tilsynsfunksjonen er
- Være et serviceorgan for kontrollutvalg og sekretariat
- Være talerør overfor myndighetene, herunder å gi høringssvar
FKT hadde 173 kommuner og 10 fylkeskommuner som medlemmer pr 31.12 2019. I tillegg
23 kontrollutvalgssekretariat, som dekker mer enn 200 kommuner/fylkeskommuner medlem

av organisasjonen.
Konsek Trøndelag IKS, kontrollutvalgssekretariat er medlem av FKT. Sekretær er medlem av
styret i foreningen. Sekretær mottar ikke honorar for dette.
Medlemskap koster kr. 12.000 i 2020 for en kommune av Steinkjer kommune sin størrelse, jf.
vedlagte oversikt. Det er tatt høyde for medlemskapet i budsjettet for kontrollutvalget i
Steinkjer.
Det er sjekket ut med ordfører i Steinkjer at kontrollutvalget selv kan ta stiling til et eventuelt
medlemskap.

Vurdering
Det legges frem to forslag til vedtak.
Saken legges frem uten vurdering i og med at sekretær er medlem av styret i Forum for
kontroll og tilsyn.

Styret 2019-2020
Leder

Benedikte Muruvik Vonen (2018-20)
Rådgiver i Agder og Telemark Kontrollutvalgssekretariat

Nestleder

Dag Robertsen (2018-20)
Nestleder kontrollutvalget, Moss kommune

Styremedlem

Marit Gilleberg (2018-20)
Leder kontrollutvalget, Tolga kommune

Styremedlem

Ivar Mork (2018-20)
Leiar kontrollutvalet, Ulstein kommune

Styremedlem

Einar Ulla (2019-21)
Kontrollsjef, Sogn og Fjordane fylkeskommune

Styremedlem

Liv Tronstad (2019-21)
Seniorrådgiver, Konsek Trøndelag IKS

Har du innspill vedrørende forhold styret bør kjenne til eller saker du mener
det er viktig at FKT har fokus på – ta gjerne kontakt med styreleder:

www.fkt.no

Benedikte Muruvik Vonen, benedikte.vonen@temark.no Telefon: 905 89 043

www.fkt.no
- en møteplass for kontrollutvalgene og
deres sekretariat.

Forumet sitt formål:
En møte- og kompetanseplass for mennesker som arbeider
med kontroll og tilsynsfunksjon i kommuner, Sametinget og
fylkeskommuner

Forumet sine primære oppgaver:
✓ styrke kontrollutvalgene og sekretariatenes arbeid med
kontroll og tilsyn
✓ være pådriver i arbeidet med faglig utvikling av
kontrollutvalgene og sekretariatene

Forumet jobber gjennom å:
✓ arrangere årlig fagkonferanse for kontroll og tilsyn
✓ arrangere samlinger for ansatte i sekretariat
✓ være høringsinstans og komme med innspill til sentrale
myndigheter i spørsmål som angår kontroll og tilsyn
✓ gi informasjon om nyheter og aktuelle saker for
kontrollutvalgene, www.fkt.no
✓ ta opp innspill og spørsmål fra medlemmer.
✓ veileder og bidrar med informasjonsmateriell til
opplæring av kontrollutvalg
✓ gi aktuell informasjon til medlemmer.

Medlemsfordeler:

✓ være en arena for erfaringsutveksling
✓ styrke kontrollutvalgene og sekretariatenes kompetanse
som bestiller av revisjonsoppdrag

For innmelding eller informasjon om FKT’s arbeid –
kontakt sekretariatet:
E-post: fkt@fkt.no
Generalsekretær:
Anne-Karin Femanger Pettersen| 414 71 166

✓ kontrollutvalgenes eget talerør.
✓ billigere konferanser
✓ faglig påfyll
✓ informasjonsutveksling
✓ egen medlemsinformasjon utvikles
✓ knytte kontakt med andre kontrollutvalg
✓ veiledere for arbeid i kontrollutvalg og sekretariat
✓ flere medlemmer gir større påvirkning mot dept.

En møteplass for kommunale og fylkeskommunale
kontrollutvalg og deres sekretariat.

VEDTEKTER
1. FORMÅL.
Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) har som formål å være en møte- og kompetanseplass for mennesker
som arbeider med kontroll og tilsynsfunksjon i kommuner, Sametinget og fylkeskommuner.

2. MEDLEMMER.
De kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalgene, Sametinget sin kontroll- og konstitusjonskomité,
samt sekretariatene for disse, kan være medlemmer i forumet.

3. HOVEDOPPGAVER.
Forumet sine primære oppgaver er:
• Styrke kontrollutvalgene og sekretariatene sitt arbeid med kontroll og tilsyn
• Være pådriver i arbeidet med faglig utvikling av kontrollutvalgene og sekretariatene.
• Være en arena for erfaringsutveksling.
• Styrke kontrollutvalgene og sekretariatene sin kompetanse som bestiller av revisjonsoppdrag.
Andre oppgaver kan være:
• Sette kontrollutvalgene i stand til å foreta best mulig prioritering av revisjonsoppgaver.
• Være en pådriver i arbeidet med å utvikle metoder og retningslinjer.
• Synliggjøre overfor omverdenen, hvor viktig kontroll og tilsynsfunksjonen er.
• Være et serviceorgan for kontrollutvalg og sekretariat.
• Være talerør overfor myndighetene, herunder å gi høringssvar.

4. KONTINGENT.
Hvert medlem betaler en årlig kontingent, som blir fastsatt av årsmøtet. Kontingenten blir gradert etter
innbyggertallet som kontrollutvalget og sekretariatet representerer.

5. ÅRSMØTE.
Årsmøtet er høyeste organ i forumet. Ordinært årsmøte blir holdt hvert år - første gang i 2006. Årsmøtet
blir holdt så tidlig som mulig i året, og senest innen utgangen av juni. Styret eller styrelederen innkaller
til årsmøte, og det gjelder slike regler og frister:
• Innkalling blir sendt innen ti uker før årsmøtet.
• Saker som medlemmene ønsker reist på årsmøtet, må være styret i hende seks uker før
møtedagen.
• Styret kan selv legge frem saker for årsmøtet.
• Sakspapir blir senest sendt ut to uker før møtet.
Medlemmene avgjør selv hvem som skal representere seg på årsmøtet. Kontrollutvalg og sekretariat har
en stemme hver, med tale-, forslags- og stemmerett. Styremedlemmer har kun stemmerett når de
representerer ett medlem, men likevel ikke i saker om årsmelding og regnskap. Ved likt stemmetall, blir
dirigenten sin stemme avgjørende.
Sekretariat:
FKT
Postboks 41 Sentrum
0101 Oslo
fkt@fkt.no

Telefon
41471166

www.fkt.no
Twitter: @FKT_no
Bank: 0539 43 90447
Org. nr. 989 545 159

Til behandling foreligger:
• Valg av dirigent, to referenter og to som underskriver protokollen.
• Innkalling.
• Sakslisten.
• Styret sin årsmelding.
• Regnskap og revisor sin melding.
• Fastsetting av kontingent.
• Budsjett og handlingsplan for påfølgende år.
• Innkomne saker.
• Vedtektsendringer.
• Separate valg av:
o Leder og nestleder i styret (2 år), herav en fra kontrollutvalgene og en fra
sekretariatene, valgt i partallsår, etter forslag fra valgkomiteen.
o 2 styremedlemmer og 2 vara fra kontrollutvalgene (2 år), valgt i partallsår, etter forslag
fra valgkomiteen.
o 2 styremedlemmer og 2 vara fra sekretariatene (2 år), valgt i oddetallsår, etter forslag
fra valgkomiteen.
o Valgkomite med leder, nestleder, to medlemmer og to varamedlemmer, etter forslag fra
styret. (Funksjonstid i 2 år, der 2 repr. og en vara fra sekretariatene er på valg i
oddetallsår og to medlemmer og en vara fra kontrollutvalgene i partallsår.
o Revisor, etter forslag fra styret. (Årlig valg).
Det kan innkalles til ekstraordinært årsmøte, dersom 1/3 av medlemmene eller flertallet i styret, krever
det.

6. STYRE.
Styret er sammensatt av 6 personer, derav 3 rekruttert fra kontrollutvalgene og 3 fra sekretariatene. Det
er 2 varamedlemmer fra kontrollutvalgene og 2 vara fra sekretariatene. Leder har dobbeltstemme ved
stemmelikhet.
Styret har ansvar for drift og virke i forumet mellom årsmøtene, og sørger selv for sitt sekretariat. De
kan sette ned utvalg og komiteer, når det er behov for det.
Styret er vedtaksfør dersom minst 4 av medlemmene er til stede. Dersom minst 3 av styrets medlemmer
gjør krav om det, skal det kalles inn til styremøte.
Ytterliggere saksbehandlingsregler for styret, fastsetter styret selv.

7. ENDRING AV VEDTEKTENE.
Vedtektene kan endres av årsmøtet, og det gjelder slike regler og frister:
• Forslag om vedtektsendringer skal være styret i hende senest seks uker før årsmøtet.
• Det blir bare fattet vedtak for den del av vedtektene, der det er mottatt forslag om
vedtektsendring.
• Vedtak må da fattes ved at minst to tredjedeler av de fremmøtte slutter seg til forslaget.

8. OPPLØSING AV FORUMET.
Forumet blir oppløst dersom ¾ av årsmøtet sine delegater krever det.
Besluttes forumet oppløst, skal årsmøtet vedta anvendelse av forumets midler til et formål som styrker
kontrollutvalgene og sekretariatene sitt arbeid.
***************************

Disse vedtektene ble vedtatt på FKT sin stiftelsessamling, 22.11.05, med endring på årsmøtet 08.06.06,
02.06.10, 03.06.14 og 07.06.16.

