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Referatsaker 09.03.2020  

Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Verdal kommune 09.03.2020 06/20 
 
Saksbehandler Liv Tronstad 
Arkivkode FE - 033 
Arkivsaknr 20/57 - 2 

 
Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
Vedlegg 
Skatteoppkreverens årsrapport for 2019 Verdal kommune 
Årsregnskap 2019 med vedlegg - Verdal kommune 
Kontrollrapport 2019 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Verdal kommune 
Resultater og styringsinformasjon vedrørende arbeidsgiverkontroll 
Ber kommunene gå gjennom egen smittevernplan - Fylkesmannen i Trøndelag 
FKT invitasjon fagkonferanse 2020 
Melding om vedtak - Rapport fra kontrollutvalgets virksomhet for valgperioden 2015-2019 
 
Saksopplysninger 
Følgende referatsaker vil bli presentert i møtet: 

1. Skatteoppkreverens årsrapport med årsregnskap 2019 
2. Årsregnskap 2019  
3. Kontrollrapport 2019 vedr. skatteoppkreverfunksjonen 
4. Resultater og styringsinformasjon vedr. arbeidsgiverkontroller 
5. Fylkesmannen – Ber kommunene gå gjennom egen smittevernplan 
6. FKT – Invitasjon til fagkonferanse (3.-4. juni 2020) 
7. Melding om vedtak: (KST 16/20) Rapport fra kontrollutvalgets virksomhet for …. 
8. Orientering om henvendelse til kontrollutvalget. Sak legges frem i neste møte. 
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Vår dato Deres dato Saksbehandler   
17.02.2020  

    
Jan-Tore Skåne 

  800 80 000 Deres referanse Telefon 

 Skatteetaten.no  98904936 

 
 

   
Org.nr Vår referanse Postadresse   
974761076 2019/6804888 Postboks 9200 Grønland 

    0134 OSLO 

Kommunestyret i Verdal kommune 
postmottak@verdal.kommune.no 
  
 
 

 

 

 

 

Kontrollrapport 2019 vedrørende skatteoppkreveren for Verdal 
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. Dette 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 Levanger og Verdal. 

Sum årsverk i henhold til skatteoppkreverens årsrapporter: 

Antall årsverk 2019 Antall årsverk 2018 Antall årsverk 2017 
7,8 7,8 7,8 

 
Årsverkene omfatter begge kommunene ved skatteoppkreverkontoret. 
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3. Måloppnåelse 

Skatte- og avgiftsinngang 

Skatteoppkreverens frist for avleggelse av årsregnskapet og årsrapporten er 23. januar 2020. Skatteetaten 
har mottatt disse innen fastsatt frist.  

Årsregnskapet for Verdal 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 1 473 275 775 og utestående restanser2 på kr 18 084 988, herav berostilte krav 
på kr 129 854. 

Innkrevingsresultater 

Tabellen viser innkrevingsresultatene per 31. desember 2019 for Verdal 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 96,50 % 98,34 % 97,86 % 96,26 % 

Forskuddstrekk 2018 99,90 % 99,96 % 99,94 % 99,95 % 

Forskuddsskatt personlige skattytere 2018 99,40 % 99,98 % 99,73 % 99,40 % 

Forskuddsskatt upersonlige skattytere 2018 99,90 % 100,00 % 100,00 % 99,91 % 

Restskatt upersonlige skattytere 2017 99,40 % 100,00 % 99,30 % 98,97 % 

Arbeidsgiveravgift 2018 99,80 % 99,91 % 99,92 % 99,84 % 

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. 

Det er ikke gjennomført stedlig kontroll i 2019.  

 
 
1 Sum innbetalt og fordelt til skattekreditorene 
2 Sum åpne (ubetalte) forfalte debetkrav 
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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 oppfølgings- og styringsmøte med skatteoppkrever 25. 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 ressurssituasjon, kompetanse og endringer på kontoret. 

Dette er siste året 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 

Frode Gunleksen 
underdirektør 
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:  Skatteoppkreveren for Verdal kommune 

Kontrollutvalget for Verdal kommune 
Rådmann/administrasjonssjef for Verdal kommune 
Riksrevisjonen 

 
 
 
Vedlegg:  

 
 
 
Resultater og styringsinformasjon vedrørende arbeidsgiverkontroll 
 

 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

mailto:oppfolging-skatteoppkrever@skatteetaten.no
mailto:SKOstyringAGK@skatteetaten.no


Vedlegg til skatteetatens kontrollrapport for 2019 (tabell og kommentar)

Skatteoppkrevernes egenrapportert resultater. pr. kommune

Kommune 
nummer

  Navn på deltagende kommuner Kontrollordning eller kontroll i egen regi Navn på kontor i 2019
Resultat AGK pr. 
31.12.2019

0101  Halden SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Halden kemnerkontor                     3,2 %
0104  Moss SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Moss kemnerkontor                       5,0 %
0105  Sarpsborg SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Sarpsborg kemnerkontor                  5,1 %
0106  Fredrikstad SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Fredrikstad og Hvaler kemnerkontor      4,6 %
0111  Hvaler SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Fredrikstad og Hvaler kemnerkontor      4,6 %
0118  Aremark SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Halden kemnerkontor                     0,0 %
0119  Marker SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Marker skatteoppkreverkontor            5,7 %
0121  Rømskog SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Marker skatteoppkreverkontor            5,7 %
0122  Trøgstad SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Eidsberg og Trøgstad skatteoppkreverkontor 4,6 %
0123  Spydeberg SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Hobøl og Spydeberg skatteoppkreverkontor  5,7 %
0124  Askim SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Askim og Skiptvet skatteoppkreverkontor 5,1 %
0125  Eidsberg SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Eidsberg og Trøgstad skatteoppkreverkontor 4,6 %
0127  Skiptvet SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Askim og Skiptvet skatteoppkreverkontor 5,1 %
0128  Rakkestad SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Rakkestad skatteoppkreverkontor         6,3 %
0135  Råde SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Rygge skatteoppkreverkontor             5,0 %
0136  Rygge SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Rygge skatteoppkreverkontor             5,0 %
0137  Våler (Østf.) SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Rygge skatteoppkreverkontor             5,0 %
0138  Hobøl SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Hobøl og Spydeberg skatteoppkreverkontor  5,7 %
0211  Vestby SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kemneren i Follo                        5,4 %
0213  Ski SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kemneren i Follo                        5,4 %
0214  Ås SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kemneren i Follo                        5,4 %
0215  Frogn SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kemneren i Follo                        5,4 %
0216  Nesodden SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Nesodden skatteoppkreverkontor          5,7 %
0217  Oppegård SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kemneren i Follo                        5,4 %
0219  Bærum SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kemneren i Asker og Bærum               3,9 %
0220  Asker SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kemneren i Asker og Bærum               3,9 %
0221  Aurskog-Høland SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Nedre Romerike kemnerkontor             4,9 %
0226  Sørum SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Nedre Romerike kemnerkontor             4,9 %
0227  Fet SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Nedre Romerike kemnerkontor             4,9 %
0228  Rælingen SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Nedre Romerike kemnerkontor             4,9 %
0229  Enebakk SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kemneren i Follo                        5,4 %
0230  Lørenskog SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Lørenskog kemnerkontor                  5,7 %
0231  Skedsmo SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Nedre Romerike kemnerkontor             4,9 %
0233  Nittedal SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Nedre Romerike kemnerkontor             4,9 %

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.



0234  Gjerdrum Øvre Romerike AGK Ullensaker, Nes og Gjerdrum kemnerkontor 5,3 %

0235  Ullensaker Øvre Romerike AGK Ullensaker, Nes og Gjerdrum kemnerkontor 5,3 %
0236  Nes (Ak.) Øvre Romerike AGK Ullensaker, Nes og Gjerdrum kemnerkontor 5,3 %

0237  Eidsvoll Øvre Romerike AGK Eidsvoll kemnerkontor                   5,1 %

0238  Nannestad Øvre Romerike AGK Nannestad og Hurdal kemnerkontor        4,9 %

0239  Hurdal Øvre Romerike AGK Nannestad og Hurdal kemnerkontor        4,9 %
0301  Oslo kommune SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Oslo kemnerkontor                       5,1 %

0402  Kongsvinger Kongsvinger kemnerkontor Kongsvinger og Eidskog kemnerkontor     5,5 %
0403  Hamar SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren for Hamar og Stange   2,5 %
0412  Ringsaker SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Ringsaker kemnerkontor                  2,0 %
0415  Løten SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Løten skatteoppkreverkontor             5,4 %
0417  Stange SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren for Hamar og Stange   2,5 %

0418  Nord-Odal Kongsvinger kemnerkontor Odal skatteoppkreverkontor              5,5 %

0419  Sør-Odal Kongsvinger kemnerkontor Odal skatteoppkreverkontor              5,5 %

0420  Eidskog Kongsvinger kemnerkontor Kongsvinger og Eidskog kemnerkontor     5,5 %

0423  Grue Kongsvinger kemnerkontor Grue skatteoppkreverkontor              5,5 %

0425  Åsnes Innlandet Øst Åsnes skatteoppkreverkontor             5,1 %

0426  Våler (Hedm.) Innlandet Øst Våler kommunekassererkontor             5,1 %

0427  Elverum Innlandet Øst Elverum skatteoppkreverkontor           5,1 %

0428  Trysil Innlandet Øst Trysil skatteoppkreverkontor            5,1 %

0429  Åmot Innlandet Øst Åmot skatteoppkreverkontor              5,1 %

0430  Stor-Elvdal Innlandet Øst Stor-Elvdal skatteoppkreverkontor       5,1 %

0432  Rendalen Fjellregionen Rendalen skatteoppkreverkontor          1,8 %

0434  Engerdal Innlandet Øst Engerdal skatteoppkreverkontor          5,1 %

0436  Tolga Fjellregionen Kemneren i Røros - Os - Tolga - Holtålen 0,0 %

0437  Tynset Fjellregionen Tynset skatteoppkreverkontor            1,1 %

0438  Alvdal Fjellregionen Alvdal skatteoppkreverkontor            0,0 %

0439  Folldal Fjellregionen Folldal skatteoppkreverkontor           0,0 %

0441  Os (Hedm.) Fjellregionen Kemneren i Røros - Os - Tolga - Holtålen 2,8 %
0501  Lillehammer SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Sør-Gudbrandsdal kemnerkontor           4,7 %
0502  Gjøvik SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Gjøvik skatteoppkreverkontor            5,1 %

0511  Dovre Nord-Gudbrandsdal Dovre skatteoppkreverkontor             5,9 %

0512  Lesja Nord-Gudbrandsdal Lesja kommunekassererkontor             6,3 %

0513  Skjåk Nord-Gudbrandsdal Skatteoppkrevjaren i Ottadalen          4,8 %

0514  Lom Nord-Gudbrandsdal Skatteoppkrevjaren i Ottadalen          4,8 %

0515  Vågå Nord-Gudbrandsdal Skatteoppkrevjaren i Ottadalen          4,8 %
0516  Nord-Fron SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Sør-Gudbrandsdal kemnerkontor           4,7 %

0517  Sel Nord-Gudbrandsdal Skatteoppkrevjaren i Ottadalen          4,8 %
0519  Sør-Fron SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Ringebu skatteoppkreverkontor           4,3 %
0520  Ringebu SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Ringebu skatteoppkreverkontor           4,3 %
0521  Øyer SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Sør-Gudbrandsdal kemnerkontor           4,7 %
0522  Gausdal SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Sør-Gudbrandsdal kemnerkontor           4,7 %
0528  Østre Toten SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Østre Toten skatteoppkreverkontor       5,3 %
0529  Vestre Toten SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren for Søndre Land og Vestre Toten 5,5 %
0532  Jevnaker SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren for Hadeland          4,8 %
0533  Lunner SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren for Hadeland          4,8 %
0534  Gran SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren for Hadeland          4,8 %
0536  Søndre Land SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren for Søndre Land og Vestre Toten 5,5 %
0538  Nordre Land SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Nordre Land skatteoppkreverkontor       5,1 %



0540  Sør-Aurdal SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren for Valdres           2,6 %
0541  Etnedal SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren for Valdres           2,6 %
0542  Nord-Aurdal SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren for Valdres           2,6 %
0543  Vestre Slidre SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren for Valdres           2,6 %
0544  Øystre Slidre SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren for Valdres           2,6 %
0545  Vang SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren for Valdres           2,6 %
0602  Drammen SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kemneren i Drammensregionen             4,8 %

0604  Kongsberg Kongsbergregionen Skatteoppkreveren i Kongsbergregionen   4,4 %
0605  Ringerike SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Ringerike skatteoppkreverkontor         4,8 %
0612  Hole SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Ringerike skatteoppkreverkontor         3,6 %
0615  Flå SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren i Hallingdal         5,2 %
0616  Nes (Busk.) SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren i Hallingdal         5,2 %
0617  Gol SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren i Hallingdal         5,2 %
0618  Hemsedal SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren i Hallingdal         5,2 %
0619  Ål SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren i Hallingdal         5,2 %
0620  Hol SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren i Hallingdal         5,2 %

0621  Sigdal Eiker Sigdal kommunekassererkontor            4,9 %

0622  Krødsherad Eiker Krødsherad skatteoppkreverkontor        8,6 %
0623  Modum SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Modum kommunekassererkontor             5,0 %

0624  Øvre Eiker Eiker Eiker skatteoppkreverkontor             5,6 %

0625  Nedre Eiker Eiker Eiker skatteoppkreverkontor             7,1 %
0626  Lier SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Lier kemnerkontor                       5,0 %
0627  Røyken SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kemneren i Drammensregionen             4,8 %
0628  Hurum SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kemneren i Drammensregionen             4,8 %

0631  Flesberg Kongsbergregionen Skatteoppkreveren i Kongsbergregionen   4,4 %

0632  Rollag Kongsbergregionen Skatteoppkreveren i Kongsbergregionen   4,4 %

0633  Nore og Uvdal Kongsbergregionen Skatteoppkreveren i Kongsbergregionen   4,4 %
0701  Horten SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Horten kemnerkontor                     5,1 %
0704  Tønsberg SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren i Re                  5,0 %
0710  Sandefjord SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren i Sandefjord          5,1 %
0711  Svelvik SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kemneren i Drammensregionen             4,8 %
0712  Larvik SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren i Larvik kommune      3,1 %
0713  Sande (Vestf.) SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kemneren i Drammensregionen             4,8 %
0715  Holmestrand SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren i Re                  5,0 %
0716  Re SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren i Re                  5,0 %
0729 Færder SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kemneren i Færder                       7,2 %

0805  Porsgrunn Arbeidsgiverkontrollen i Grenland Kemneren i Grenland                     5,2 %

0806  Skien Arbeidsgiverkontrollen i Grenland Kemneren i Grenland                     5,2 %

0807  Notodden Kongsbergregionen Notodden skatteoppkreverkontor          5,3 %

0811  Siljan Arbeidsgiverkontrollen i Grenland Kemneren i Grenland                     5,2 %

0814  Bamble Arbeidsgiverkontrollen i Grenland Bamble skatteoppkreverkontor            5,2 %

0815  Kragerø Arbeidsgiverkontrollen i Grenland Skatteoppkreveren i Kragerø og Drangedal 5,2 %

0817  Drangedal Arbeidsgiverkontrollen i Grenland Skatteoppkreveren i Kragerø og Drangedal 5,2 %

0819  Nome Midt- Telemark Arbeidsgiverkontroll Nome skatteoppkreverkontor              4,4 %

0821  Bø (Telem.) Midt- Telemark Arbeidsgiverkontroll Bø skatteoppkrevjarkontor               4,4 %

0822  Sauherad Midt- Telemark Arbeidsgiverkontroll Sauherad skatteoppkreverkontor          4,4 %

0826  Tinn Kongsbergregionen Skatteoppkreveren i Kongsbergregionen   4,4 %

0827  Hjartdal Kongsbergregionen Skatteoppkreveren i Kongsbergregionen   4,4 %

0828  Seljord Midt- Telemark Arbeidsgiverkontroll Seljord skatteoppkrevjarkontor          4,4 %



0829  Kviteseid Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA) Kviteseid skatteoppkrevjarkontor        5,2 %

0830  Nissedal Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA) Kviteseid skatteoppkrevjarkontor        5,2 %

0831 Fyresdal Midt- Telemark Arbeidsgiverkontroll Fyresdal skatteoppkrevjarkontor         4,4 %
0833  Tokke SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Tokke kommunekasserarkontor             5,3 %

0834  Vinje Midt- Telemark Arbeidsgiverkontroll Vinje skatteoppkrevjarkontor            4,4 %

0901  Risør Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA) Kemneren i Østregionen, Aust-Agder      5,2 %

0904  Grimstad Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA) Kemneren i Grimstad og Lillesand        5,2 %

0906 Arendal Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA) Arendal og Froland skatteoppkreverkontor 5,2 %

0911  Gjerstad Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA) Kemneren i Østregionen, Aust-Agder      5,2 %

0912  Vegårshei Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA) Kemneren i Østregionen, Aust-Agder      5,2 %

0914  Tvedestrand Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA) Kemneren i Østregionen, Aust-Agder      5,2 %

0919  Froland Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA) Arendal og Froland skatteoppkreverkontor 5,2 %

0926  Lillesand Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA) Kemneren i Grimstad og Lillesand        5,2 %

0928  Birkenes Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA) Kemneren i Kristiansandsregionen        5,2 %

0929  Åmli Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA) Kemneren i Østregionen, Aust-Agder      5,2 %

0935  Iveland Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA) Iveland skatteoppkreverkontor           5,2 %

0937  Evje og Hornnes Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA) Skatteoppkreveren i Setesdal            5,2 %

0938  Bygland Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA) Skatteoppkreveren i Setesdal            5,2 %

0940  Valle Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA) Skatteoppkreveren i Setesdal            5,2 %

0941  Bykle Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA) Skatteoppkreveren i Setesdal            5,2 %

1001  Kristiansand Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA) Kemneren i Kristiansandsregionen        5,2 %

1002  Mandal Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Vestre Agder Skatteoppkrever i Mandal/Marnardal      5,2 %

1003 Farsund Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Vestre Agder Skatteoppkreveren i Vestre Agder        5,1 %

1004  Flekkefjord Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Vestre Agder Skatteoppkreveren i Vestre Agder        5,1 %

1014  Vennesla Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA) Vennesla skatteoppkreverkontor          5,2 %

1017  Songdalen Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA) Kemneren i Kristiansandsregionen        5,2 %

1018  Søgne Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA) Søgne skatteoppkreverkontor             5,2 %

1021  Marnardal Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA) Skatteoppkrever i Mandal/Marnardal      5,2 %

1026  Åseral Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Vestre Agder Åseral skatteoppkrevjarkontor           6,3 %

1027  Audnedal Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Vestre Agder Skatteoppkreveren i Lyngdal og Audnedal       6,3 %

1029  Lindesnes Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Vestre Agder Lindesnes skatteoppkreverkontor         5,3 %

1032  Lyngdal Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Vestre Agder Skatteoppkreveren i Lyngdal og Audnedal       5,0 %

1034  Hægebostad Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Vestre Agder Skatteoppkreveren i Vestre Agder        5,2 %

1037  Kvinesdal Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Vestre Agder Skatteoppkreveren i Vestre Agder        5,1 %

1046  Sirdal Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Vestre Agder Skatteoppkreveren i Vestre Agder        5,3 %

1101  Eigersund Stavanger Skatteoppkreveren for Eigersund og Bjerkreim 5,5 %

1102  Sandnes Sandnes og Strand Sandnes kemnerkontor                    5,0 %

1103  Stavanger Stavanger Kemneren i Stavanger                    5,5 %

1106  Haugesund Haugaland IKS Haugesund kemnerkontor                  5,1 %

1111  Sokndal Stavanger Sokndal kommunekassererkontor           5,5 %

1112  Lund Stavanger Lund skatteoppkreverkontor 5,5 %

1114  Bjerkreim Stavanger Skatteoppkreveren for Eigersund og Bjerkreim 5,5 %

1119  Hå SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Jæren kemnerkontor                      5,0 %
1120  Klepp SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Jæren kemnerkontor                      5,0 %
1121  Time SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Jæren kemnerkontor                      5,0 %
1122  Gjesdal SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Jæren kemnerkontor                      5,0 %
1124  Sola SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Sola skatteoppkreverkontor              5,0 %

1127 Randaberg Stavanger Kemneren i Stavanger                    5,5 %



1129  Forsand Stavanger Kemneren i Stavanger                    5,5 %

1130  Strand Sandnes og Strand Strand skatteoppkreverkontor            5,1 %

1133  Hjelmeland Stavanger Strand skatteoppkreverkontor            5,5 %

1134  Suldal Haugaland IKS Suldal skatteoppkrevjarkontor           5,1 %

1135  Sauda Haugaland IKS Sauda skatteoppkreverkontor             5,1 %

1141  Finnøy Stavanger Kemneren i Stavanger                    5,5 %

1142  Rennesøy Stavanger Kemneren i Stavanger                    5,5 %

1144  Kvitsøy Stavanger Kemneren i Stavanger                    5,5 %

1145  Bokn Haugaland IKS Haugesund kemnerkontor                  5,1 %

1146  Tysvær Haugaland IKS Haugesund kemnerkontor                  5,1 %

1149  Karmøy Haugaland IKS Karmøy kemnerkontor                     5,1 %

1151  Utsira Haugaland IKS Haugesund kemnerkontor                  5,1 %

1160  Vindafjord Haugaland IKS Vindafjord og Etne skatteoppkrevjarkontor 5,1 %

1201  Bergen Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Kemneren i Bergen                       4,3 %

1211  Etne Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Vindafjord og Etne skatteoppkrevjarkontor 2,7 %

1216  Sveio Haugaland IKS Sveio skatteoppkrevjarkontor            5,1 %

1219  Bømlo Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Bømlo skatteoppkrevjarkontor            5,2 %

1221  Stord Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Stord skatteoppkrevjarkontor            5,1 %

1222  Fitjar Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Fitjar skatteoppkrevjarkontor           5,2 %

1223  Tysnes Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Skatteoppkreveren i Tysnes              5,1 %

1224  Kvinnherad Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Kvinnherad skatteoppkrevjarkontor       4,9 %

1227  Jondal Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Jondal kommunekasserarkontor            5,2 %

1228  Odda Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Odda skatteoppkreverkontor              5,0 %

1231  Ullensvang Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Ullensvang skatteoppkrevjarkontor       4,9 %

1232  Eidfjord Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Eidfjord skatteoppkrevjarkontor         5,7 %

1233  Ulvik Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Ulvik heradskasserarkontor              5,7 %

1234  Granvin Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Granvin skatteoppkrevjarkontor          4,2 %

1235  Voss Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Voss skatteoppkrevjarkontor             3,4 %

1238  Kvam Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Kvam skatteoppkrevjarkontor             4,1 %

1241  Fusa Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Fusa kommunekasserarkontor              5,3 %

1242  Samnanger Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Skatteoppkrevjaren i Samnanger          5,2 %

1243  Os (Hord.) Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Kemneren i Os                           3,2 %

1244  Austevoll Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Austevoll skatteoppkrevjarkontor        1,5 %

1245  Sund Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Fjell, Sund og Øygarden kemnerkontor    5,7 %

1246  Fjell Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Fjell, Sund og Øygarden kemnerkontor    5,7 %

1247  Askøy Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Askøy kemnerkontor                      5,0 %

1251  Vaksdal Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Vaksdal skatteoppkrevjarkontor          5,9 %
1252  Modalen SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Nordhordland kemnerkontor               7,9 %
1253  Osterøy SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Nordhordland kemnerkontor               7,9 %
1256  Meland SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Nordhordland kemnerkontor               7,9 %

1259  Øygarden Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Fjell, Sund og Øygarden kemnerkontor    5,7 %
1260  Radøy SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Nordhordland kemnerkontor               7,9 %
1263  Lindås SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Nordhordland kemnerkontor               7,9 %

1264  Austrheim Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Fedje/Austrheim skatteoppkrevjarkontor  5,5 %

1265  Fedje Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Fedje/Austrheim skatteoppkrevjarkontor  5,5 %

1266  Masfjorden Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Masfjorden skatteoppkrevjarkontor       5,6 %
1401  Flora SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Flora kemnerkontor                      5,0 %
1411  Gulen SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Gulen skatteoppkrevjarkontor            4,8 %



1412  Solund SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Solund skatteoppkrevjarkontor           5,6 %

1413  Hyllestad Førde, Gaular, Naustdal og Jølster Hyllestad skatteoppkrevjarkontor        4,5 %

1416  Høyanger Indre Sogn Arbeidsgiverkontroll Høyanger skatteoppkrevjarkontor         1,3 %

1417 Vik Indre Sogn Arbeidsgiverkontroll Skatteoppkrevjarkontoret for Lærdal, Aurland og Vik           5,0 %

1418  Balestrand Indre Sogn Arbeidsgiverkontroll Balestrand kommunekasserarkontor        1,4 %

1419  Leikanger Indre Sogn Arbeidsgiverkontroll Leikanger kommunekasserarkontor         0,0 %

1420  Sogndal Indre Sogn Arbeidsgiverkontroll Sogndal skatteoppkrevjarkontor          3,8 %

1421 Aurland Indre Sogn Arbeidsgiverkontroll Skatteoppkrevjarkontoret for Lærdal, Aurland og Vik           5,0 %

1422  Lærdal Indre Sogn Arbeidsgiverkontroll Skatteoppkrevjarkontoret for Lærdal, Aurland og Vik           5,0 %

1424  Årdal Indre Sogn Arbeidsgiverkontroll Årdal skatteoppkrevjarkontor            1,3 %

1426  Luster Indre Sogn Arbeidsgiverkontroll Luster skatteoppkrevjarkontor           3,1 %

1428  Askvoll Førde, Gaular, Naustdal og Jølster Askvoll skatteoppkrevjarkontor          4,5 %

1429  Fjaler Førde, Gaular, Naustdal og Jølster Fjaler skatteoppkrevjarkontor           4,5 %

1430  Gaular Førde, Gaular, Naustdal og Jølster Førde skatteoppkrevjarkontor            4,5 %

1431  Jølster Førde, Gaular, Naustdal og Jølster Førde skatteoppkrevjarkontor            4,5 %

1432  Førde Førde, Gaular, Naustdal og Jølster Førde skatteoppkrevjarkontor            4,5 %

1433  Naustdal Førde, Gaular, Naustdal og Jølster Førde skatteoppkrevjarkontor            4,5 %
1438  Bremanger SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Bremanger skatteoppkrevjarkontor        2,2 %
1439  Vågsøy SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Vågsøy skatteoppkreverkontor            5,1 %
1441  Selje SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Selje skatteoppkrevjarkontor            2,7 %
1443  Eid SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkrevjaren i Gloppen og Eid     4,1 %
1444  Hornindal SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Hornindal kommunekasserarkontor         ikke rapp. iht. frist
1445  Gloppen SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkrevjaren i Gloppen og Eid     4,1 %
1449  Stryn SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Stryn skatteoppkrevjarkontor            ikke rapp. iht. frist

1502  Molde Romsdal Romsdal kemnerkontor                    2,5 %

1504  Ålesund Nordre Sunnmøre Nordre Sunnmøre kemnerkontor            4,1 %

1505  Kristiansund Nordmøre kemnerkontor Nordmøre kemnerkontor                   5,0 %
1511  Vanylven SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Vanylven skatteoppkrevjarkontor         4,5 %

1514  Sande (M. og R.) Nordre Sunnmøre Sande skatteoppkrevjarkontor            4,4 %

1515  Herøy (M. og R.) Nordre Sunnmøre Herøy skatteoppkrevjarkontor            4,5 %

1516  Ulstein Nordre Sunnmøre Ulstein skatteoppkrevjarkontor          4,5 %

1517  Hareid Nordre Sunnmøre Hareid skatteoppkrevjarkontor           4,9 %

1519  Volda Nordre Sunnmøre Volda skatteoppkrevjarkontor            6,9 %

1520  Ørsta Nordre Sunnmøre Ørsta skatteoppkrevjarkontor            3,3 %

1523  Ørskog Nordre Sunnmøre Nordre Sunnmøre kemnerkontor            4,1 %

1524  Norddal Nordre Sunnmøre Nordre Sunnmøre kemnerkontor            4,1 %

1525  Stranda Nordre Sunnmøre Stranda skatteoppkrevjarkontor          3,2 %

1526  Stordal Nordre Sunnmøre Nordre Sunnmøre kemnerkontor            4,1 %

1528  Sykkylven Nordre Sunnmøre Nordre Sunnmøre kemnerkontor            4,1 %

1529  Skodje Nordre Sunnmøre Nordre Sunnmøre kemnerkontor            4,1 %

1531  Sula Nordre Sunnmøre Sula skatteoppkrevjarkontor             4,1 %

1532  Giske Nordre Sunnmøre Nordre Sunnmøre kemnerkontor            4,1 %

1534  Haram Nordre Sunnmøre Nordre Sunnmøre kemnerkontor            4,1 %

1535  Vestnes Romsdal Romsdal kemnerkontor                    2,5 %

1539  Rauma Nordmøre kemnerkontor Rauma skatteoppkreverkontor             5,0 %

1543  Nesset Romsdal Romsdal kemnerkontor                    2,5 %

1545  Midsund Romsdal Romsdal kemnerkontor                    2,5 %

1546  Sandøy Nordre Sunnmøre Nordre Sunnmøre kemnerkontor            4,1 %



1547  Aukra Romsdal Romsdal kemnerkontor                    2,5 %

1548  Fræna Romsdal Hustadvika skatteoppkreverkontor        4,0 %

1551  Eide Nordmøre kemnerkontor Hustadvika skatteoppkreverkontor        4,7 %

1554  Averøy Nordmøre kemnerkontor Nordmøre kemnerkontor                   5,1 %

1557  Gjemnes Nordmøre kemnerkontor Nordmøre kemnerkontor                   4,8 %

1560  Tingvoll Nordmøre kemnerkontor Nordmøre kemnerkontor                   5,2 %

1563  Sunndal Nordmøre kemnerkontor Skatteoppkreveren i Oppdal og Sunndal   5,2 %
1566  Surnadal SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Surnadal skatteoppkrevjarkontor         4,9 %

1571  Halsa Nordmøre kemnerkontor Nordmøre kemnerkontor                   5,3 %

1573  Smøla Nordmøre kemnerkontor Smøla kemnerkontor                   4,8 %

1576  Aure Nordmøre kemnerkontor Nordmøre kemnerkontor                   4,8 %
1804  Bodø SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Bodø kemnerkontor                       4,7 %
1805  Narvik SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kemneren i Narvik                       3,5 %
1811  Bindal SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Bindal skatteoppkreverkontor            0,0 %
1812  Sømna SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Sømna kommunekassererkontor             5,0 %
1813  Brønnøy SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Brønnøy kemnerkontor                    5,4 %
1815  Vega SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Vega skatteoppkreverkontor              3,7 %
1816  Vevelstad SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kemneren i Helgelandregionen            3,2 %
1818  Herøy (Nordl.) SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren i Hald                5,1 %
1820  Alstahaug SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren i Hald                5,1 %
1822  Leirfjord SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren i Hald                5,1 %
1824  Vefsn SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kemneren i Helgelandregionen            3,2 %
1825  Grane SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Grane skatteoppkreverkontor             4,3 %
1826  Hattfjelldal SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kemneren i Helgelandregionen            3,2 %
1827  Dønna SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren i Hald                5,1 %
1828  Nesna SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kemneren i Helgelandregionen            3,2 %
1832  Hemnes SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Hemnes skatteoppkreverkontor            4,7 %
1833  Rana SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Rana skatteoppkreverkontor              5,0 %
1834  Lurøy SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kemneren i Helgelandregionen            3,2 %
1835  Træna SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kemneren i Helgelandregionen            3,2 %
1836  Rødøy SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Bodø kemnerkontor                       4,7 %
1837  Meløy SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Meløy skatteoppkreverkontor             3,4 %
1838  Gildeskål SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Bodø kemnerkontor                       2,2 %
1839  Beiarn SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Bodø kemnerkontor                       2,2 %
1840  Saltdal SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Saltdal skatteoppkreverkontor           2,2 %
1841  Fauske – Fuossko SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Fauske skateoppkreverkontor 2,2 %
1845  Sørfold SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Nord-Salten skatteoppkreverkontor       2,2 %
1848  Steigen SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Nord-Salten skatteoppkreverkontor       1,4 %
1849  Hamarøy – Hábmer SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Nord-Salten skatteoppkreverkontor       1,4 %
1850  Divtasvuodna – Tysfjord SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Nord-Salten skatteoppkreverkontor       1,4 %
1851  Lødingen SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Sortland og Lødingen skatteoppkreverkontor          3,4 %
1852  Tjeldsund SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Evenes og Tjeldsund kemnerkontor        0,0 %
1853  Evenes SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Evenes og Tjeldsund kemnerkontor        0,0 %
1854  Ballangen SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Nord-Salten skatteoppkreverkontor       1,4 %
1856  Røst SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Bodø kemnerkontor                       2,2 %
1857  Værøy SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Vågan og Værøy skatteoppkreverkontor 3,2 %
1859  Flakstad SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Flakstad skatteoppkreverkontor          4,6 %
1860  Vestvågøy SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren i Vestvågøy kommune   5,2 %
1865  Vågan SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Vågan og Værøy skatteoppkreverkontor 2,4 %
1866  Hadsel SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Hadsel skatteoppkreverkontor            2,8 %



1867  Bø (Nordl.) SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Bodø kemnerkontor                       4,7 %
1868  Øksnes SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Øksnes skatteoppkreverkontor            2,2 %
1870  Sortland SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Sortland og Lødingen skatteoppkreverkontor          3,4 %
1871  Andøy SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Andøy skatteoppkreverkontor             5,0 %
1874  Moskenes SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Moskenes skatteoppkreverkontor          5,7 %
1902  Tromsø SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Tromsø kemnerkontor                     5,0 %
1903  Harstad SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Harstad kemnerkontor                    4,9 %
1911  Kvæfjord SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kvæfjord skatteoppkreverkontor          4,1 %
1913  Skånland SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skånland skatteoppkreverkontor          2,5 %
1917 Ibestad SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Ibestad kommunekassererkontor           0,0 %
1919  Gratangen SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Astafjord kemnerkontor                  4,5 %
1920  Loabák – Lavangen SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Astafjord kemnerkontor                  4,5 %

1922  Bardu Midt-Troms Bardu skatteoppkreverkontor 1,2 %
1923  Salangen SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Astafjord kemnerkontor                  4,5 %

1924  Målselv Midt-Troms Målselv skatteoppkreverkontor 1,2 %

1925  Sørreisa Midt-Troms Sørreisa skatteoppkreverkontor          1,2 %

1926  Dyrøy Midt-Troms Dyrøy skatteoppkreverkontor 1,2 %

1927  Tranøy Midt-Troms Tranøy skatteoppkreverkontor 1,2 %

1928  Torsken Midt-Troms Torsken skatteoppkreverkontor 1,2 %

1929  Berg Midt-Troms Berg skatteoppkreverkontor 1,2 %

1931  Lenvik Midt-Troms Lenvik kemnerkontor                     1,2 %
1933  Balsfjord SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Balsfjord skatteoppkreverkontor         5,2 %
1936  Karlsøy SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Karlsøy skatteoppkreverkontor           0,0 %

1938  Lyngen Kåfjord  Lyngen kommunekassererkontor            1,3 %

1939  Storfjord – Omasvuotna – Omasvuono Kåfjord  Storfjord skatteoppkreverkontor         3,2 %

1940  Gáivuotna – Kåfjord – Kaivuono Kåfjord  Kåfjord/Gáivuotna kommunekassererkontor 1,8 %

1941  Skjervøy Kåfjord  Skjervøy skatteoppkreverkontor          1,6 %

1942  Nordreisa Kåfjord  Nordreisa skatteoppkreverkontor         1,6 %
1943  Kvænangen SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kvænangen skatteoppkreverkontor         3,8 %
2002  Vardø SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Vardø skatteoppkreverkontor             0,0 %
2003  Vadsø SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Vadsø kommunekassererkontor             0,0 %
2004  Hammerfest SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Hammerfest skatteoppkreverkontor        5,3 %
2011  Guovdageaidnu –Kautokeino SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kautokeino/Guovdageaidnu skatteoppkr.kontor 5,0 %
2012  Alta SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Alta skatteoppkreverkontor              2,9 %
2014  Loppa SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Loppa skatteoppkreverkontor             2,7 %
2015  Hasvik SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Hasvik skatteoppkreverkontor            5,8 %
2017  Kvalsund SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Hammerfest skatteoppkreverkontor        5,3 %
2018  Måsøy SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Måsøy skatteoppkreverkontor             0,0 %
2019  Nordkapp SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Bodø kemnerkontor                       2,1 %
2020  Porsanger – Porsáŋgu – Porsanki SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Porsanger/Porsagu skatteoppkreverkontor 2,9 %
2021  Kárášjohka – Karasjok SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Karasjok/Karasjohka skatteoppkreverktr. 4,9 %
2022  Lebesby SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Lebesby skatteoppkreverkontor           4,8 %
2023  Gamvik SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Gamvik skatteoppkreverkontor            4,3 %
2024  Berlevåg SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Berlevåg kommunekassererkontor          6,8 %
2025  Deatnu Tana SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Tana/Deatnu skatteoppkreverkontor       0,5 %
2027  Unjárga – Nesseby SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Nesseby/Unjárga skatteoppkreverkontor   ikke rapp. iht. frist
2028  Båtsfjord SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Båtsfjord skatteoppkreverkontor         2,7 %
2030  Sør-Varanger SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Sør-Varanger skatteoppkreverkontor      5,3 %

5001 Trondheim Trondheimsregionen og Fosen Kemneren i Trondheimsregionen           5,6 %



5004 Steinkjer SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Inntrøndelag skatteoppkreverkontor 3,8 %

5005 Namsos Midtre Namdal Midtre Namdal skatteoppkreverkontor     5,6 %

5011 Hemne Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag Hemne kemnerkontor                      5,3 %

5012 Snillfjord Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag Kemnerkontoret i Orkdalsregionen        3,4 %

5013 Hitra Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag Kemnerkontoret i Orkdalsregionen        4,8 %

5014 Frøya Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag Kemnerkontoret i Orkdalsregionen        4,2 %

5015 Ørland Trondheimsregionen og Fosen Kemnerkontoret for Fosen                5,0 %

5016 Agdenes Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag Kemnerkontoret i Orkdalsregionen        4,9 %

5017 Bjugn Trondheimsregionen og Fosen Kemnerkontoret for Fosen                5,0 %

5018 Åfjord Trondheimsregionen og Fosen Kemnerkontoret for Fosen                5,0 %

5019 Roan Trondheimsregionen og Fosen Kemnerkontoret for Fosen                5,0 %

5020 Osen Trondheimsregionen og Fosen Kemnerkontoret for Fosen                5,0 %

5021 Oppdal Nordmøre kemnerkontor Skatteoppkreveren i Oppdal og Sunndal   4,9 %

5022 Rennebu Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag Rennebu skatteoppkreverkontor           5,0 %

5023 Meldal Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag Kemnerkontoret i Orkdalsregionen        5,3 %

5024 Orkdal Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag Kemnerkontoret i Orkdalsregionen        5,4 %

5025 Røros Fjellregionen Kemneren i Røros - Os - Tolga - Holtålen 0,3 %

5026 Holtålen Fjellregionen Kemneren i Røros - Os - Tolga - Holtålen 2,5 %

5027 Midtre Gauldal Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag Melhus, Skaun og Midtre Gauldal kemnerkontor 4,6 %

5028 Melhus Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag Melhus, Skaun og Midtre Gauldal kemnerkontor 4,6 %

5029 Skaun Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag Melhus, Skaun og Midtre Gauldal kemnerkontor 4,6 %

5030 Klæbu Trondheimsregionen og Fosen Kemneren i Trondheimsregionen           5,6 %

5031 Malvik Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag Værnesregionen skatteoppkreverkontor    4,7 %

5032 Selbu Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag Værnesregionen skatteoppkreverkontor    4,7 %

5033 Tydal Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag Værnesregionen skatteoppkreverkontor    4,7 %
5034 Meråker SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Meråker skatteoppkreverkontor           4,9 %

5035 Stjørdal Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag Værnesregionen skatteoppkreverkontor    4,7 %

5036 Frosta Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag Værnesregionen skatteoppkreverkontor    4,7 %
5037 Levanger SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kemneren i Innherred kommunesamarbeid   5,1 %
5038 Verdal SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kemneren i Innherred kommunesamarbeid   4,9 %
5039 Verran SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Inn-Trøndelag skatteoppkreverkontor     3,8 %

5040 Namdalseid Midtre Namdal Midtre Namdal skatteoppkreverkontor     5,6 %
5041 Snåase - Snåsa SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Inntrøndelag skatteoppkreverkontor 3,8 %

5042 Lierne Midtre Namdal Midtre Namdal skatteoppkreverkontor     5,6 %

5043 Raarvihke - Røyrvik Midtre Namdal Midtre Namdal skatteoppkreverkontor     5,6 %
5044 Namsskogan SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Namsskogan kommunekassererkontor        6,1 %
5045 Grong SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Inntrøndelag skatteoppkreverkontor 3,8 %

5046 Høylandet Midtre Namdal Midtre Namdal skatteoppkreverkontor     5,6 %

5047 Overhalla Midtre Namdal Midtre Namdal skatteoppkreverkontor     5,6 %

5048 Fosnes Midtre Namdal Midtre Namdal skatteoppkreverkontor     5,6 %

5049 Flatanger Midtre Namdal Midtre Namdal skatteoppkreverkontor     5,6 %

5050 Vikna Midtre Namdal Ytre Namdal skatteoppkreverkontor       1,3 %

5051 Nærøy Midtre Namdal Ytre Namdal skatteoppkreverkontor       1,3 %

5052 Leka Midtre Namdal Ytre Namdal skatteoppkreverkontor       1,3 %
5053 Inderøy SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Inntrøndelag skatteoppkreverkontor 3,8 %

5054 Indre Fosen Trondheimsregionen og Fosen Kemnerkontoret for Fosen                5,0 %

5061  Rindal Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag Kemnerkontoret i Orkdalsregionen        5,3 %



Antall 
kommuner

422
Antall SKO-kontor

422

Antall 
kommuner i 
AGK-ordning

235
Landsprosent av manuelt innrapporterte
resultater iht. grunnlag (opplysningspliktige) 4,7 %

Antall 
kommuner med 
egen AGK

187



Fylkesmannen i Trøndelag

Trøndelag  Helse, omsorg og sosialtjenester  Nyheter Helse og omsorg

 Ber kommunene gå gjennom egen smittevernplan

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 

STEINKJER

Telefon: 74 16 80 00

E-postadresse: fmtlpost@fylkesmannen.no

Organisasjonsnummer: 974 764 350

Ansvarlig redaktør: Frank Jenssen

Trøndelag

Ber kommunene gå gjennom egen smittevernplan - Fylkesmannen i Trøndelag
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Dag 1 
 

 

Tirsdag 3. juni 2020 

 

 
09.00  

 

 

Registrering med enkel frokost for tilreisende samme dag 

 

 
10.00  

 

 
Velkommen til fagkonferansen  
 
Styreleder Benedikte Muruvik Vonen, FKT 

 

 
10.05  
 

 
Åpningsinnlegg 
 
Ikke avklart 
 

 
10.30 
(inkl. tid til spørsmål) 

 
Norsk barnevern i internasjonalt søkelys  
 
Direktør Mari Trommald, Bufdir  
 

 
11.20 

 
Pause 

 
11.30 
 

 
Kontrollutvalet – restavfall etter kommunevalet? 
 
 
Kontrollutvalgsleder Ivar Mork, Ulstein kommune 
 

 
12.00  

 

Lunsj 

 

 
13.00  
 

 

 
Kontrollutvalget og ordføreren  

 

 
Ordfører Jon Ivar Nygård, Fredrikstad kommune  
 

 

13.30  

 

 
Kontrollutvalget og rådmannen  

 

 
Rådmann og nestleder i Norsk Rådmannsforum Tone Marie Nybø Solheim 
 

 
14.00 

 

Pause 

 

 
14.10  

 

 

Paneldebatt: kontrollutvalgsleder, tidl. ordfører og rådmann 

 

Debattleder Marit Gilleberg, Tolga kommune 
 

 
14.30 

 

Pause før årsmøtet 

http://www.fkt.no/


www.fkt.no  

  

ÅRSMØTE 2020 I FKT 

 

14.30 – 14.45 Pause og registrering til årsmøte 2020 

 

14.45 – 16.30 Årsmøte 2020 

 

17.00 – 20.00 Utflukt til Eidsvollsbygningen 

 

Aperitiff: ca. 20.15 
Middag: 20.30 

Felles middag på hotellet 

 

 

 

 
 
Dag 2 

 
Onsdag 4. juni 2020 
 

09.00  
(inkl. spørsmål fra 
salen) 

 
Kommunene og arbeidsmiljøloven  
 
Direktør Trude Vollheim, Arbeidstilsynet  

 
09.45 
 

 
Pause 
 

10.00  
(inkl. spørsmål fra 
salen) 

 
Hvordan kan vi få til bedre samordning mellom statlig tilsyn og 
forvaltningsrevisjon? 
 
Fagdirektør Petter Lodden, fylkesmannen i Vestfold og Telemark  
 

 
10.45 
 

 
Pause/utsjekking 
 

11.00  
(inkl. spørsmål fra 
salen) 

 
Selskapskontroll av et regionalt bompengeselskap (Ferde AS) 
Manager Frode Løvlie, Deloitte 
 

11.45 
 
Pause 
 

 
12.00  

 
Et skråblikk på kontroll og tilsyn 
 
Tidl. fylkesmann Sigbjørn Johnsen 
 

 
12.50  

 
Avslutning 
 
Styreleder Benedikte Muruvik Vonen, FKT 
 

13.00  
 

Lunsj 
 

http://www.fkt.no/
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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 

 

  

http://www.fkt.no/
mailto:Frank.willy.djuvik@gmail.com
http://www.fkt.no/
mailto:fkt@fkt.no
https://www.nordicchoicehotels.no/hotell/norge/oslo-airport/quality-airport-hotel-gardermoen/?gclid=EAIaIQobChMIsqiRuufD5QIVxE0YCh3Bqw9uEAAYASAAEgLfL_D_BwE&gclsrc=aw.ds


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 

 

 

 

http://www.fkt.no/
www.fkt.no


Verdal kommune 
Rådmannen

Postadresse: Saksbehandler: Organisasjon: 
Postboks 24  
7650 Verdal 
 

Line Therese Ertsås Organisasjonsnr.  938587418 
7651  VERDAL line.ertsaas@verdal.kommune.no E-post:  postmottak@verdal.kommune.no 
Tlf.  74 04 82 00 Tlf.  47692392 Web: https://www.verdal.kommune.no 

 
 
 
 
KONSEK TRØNDELAG IKS 
Seilmakergata 2 
7725 STEINKJER 
 
  

 
Deres ref:  Vår ref: LIER  2018/4675 Dato: 25.02.2020 

Melding om vedtak: Rapport fra kontrollutvalgets virksomhet for 
valgperioden 2015-2019 

Verdal kommunestyre behandlet nevnte i sak i møte 24. februar 2020 og vedtok følgende: 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets rapport til orientering.  
 
Samlet saksframstilling av saken følger vedlagt.  
 
Dette til underretning.  
 
 
Med hilsen 
 
 
Line Therese Ertsås 
Formannskapssekretær 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
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Verdal kommune 
Samlet saksframstilling 

 

 
 

Rapport fra kontrollutvalgets virksomhet for valgperioden 2015-2019 
 
 

Saksbehandler:  
E-post:  
Tlf.:  

Jostein Grimstad 
jostein.grimstad@verdal.kommune.no 
958 48 148 
 

Arkivref: 
 2018/4675 - /  
 
 Saksordfører: (Ingen) 

 
Utvalg  Møtedato  Saksnr. 
Kommunestyre 24.02.2020 16/20 

Saksprotokoll i Kommunestyre - 24.02.2020 - 16/2020  

BEHANDLING: 
Ved votering ble kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.  
 
VEDTAK: 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets rapport til orientering.  
 
 
 
 

Kontrollutvalgets innstilling: 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets rapport til orientering.  
 
 

Vedlegg: 
Rapport fra kontrollutvalgets virksomhet for valgperioden 2015-2019.  
 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 

Saksopplysninger: 
Behandling i kontrollutvalget 14.10.2019: 
 
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Kontrollutvalget tar rapporten fra kontrollutvalgets 
virksomhet for valgperioden 2015-2019 til orientering og legger den frem for nytt 
kommunestyre med følgende innstilling: 
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Kommunestyret tar kontrollutvalgets rapport til orientering. 
 
Vedlegg 
0005 Vedlegg - Rapport fra kontrollutvalgets virksomhet for valgperioden 2015-2019 
 
Behandling: 
Oversikt over saker behandlet i perioden oversendes utvalgets medlemmer og blir vedlagt 
rapporten. 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar rapporten fra kontrollutvalgets virksomhet for valgperioden 2015-2019 
til orientering og legger den frem for nytt kommunestyre med følgende innstilling: 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets rapport til orientering. 
 
Saksutredning 
Kontrollutvalget utøver tilsynsfunksjonen på vegne av kommunestyret. Av de mest sentrale 
føringene som ligger til grunn for utvalgets arbeid er kommuneloven og forskrift om 
kontrollutvalg. 
 
Kontrollutvalget rapporterer løpende til kommunestyret om arbeidet de utfører, både 
gjennom årsmeldinger og ved framleggelse av rapporter om forvaltningsrevisjon og 
selskapskontroll. I tillegg publiseres saksdokumenter og protokoller fra kontrollutvalgets 
møter på kontrollutvalgets hjemmeside. 
 
Kontrollutvalgets virksomhet i årene 2015-2019 er oppsummert i en egen rapport. Formålet 
er å gi en oversikt over saker, herunder gjennomførte forvaltningsrevisjoner og 
selskapskontroller, orienteringer, årsmeldinger, uttalelser til årsregnskap, kursdeltakelse med 
mer som er behandlet av kontrollutvalget for perioden 2015 –2019. 
 
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon 
Kontrollutvalgets sekretariat viser til vedlagt rapport om utvalgets virksomhet i valgperioden 
2015-2019. Eventuelle forslag til endringer i rapporten som fremkommer i kontrollutvalgets 
møte, innarbeides før de legges frem for endelig behandling i kommunestyret. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Forvaltningsrevisjon Hjemmetjenesten - Prosjektplan  

Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Verdal kommune 09.03.2020 07/20 
 
Saksbehandler Liv Tronstad 
Arkivkode FE - 033, TI - &32 
Arkivsaknr 20/96 - 2 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget slutter seg til prosjektplan for prosjektet. 
 
Vedlegg 
Prosjektplan Hjemmetjenesten 
Egenerklæring uavhengighet Eirik Gran Seim 
 
Saksopplysninger 
Viser til kontrollutvalgets vedtak i sak 39/19: 

 
Kontrollutvalget bestiller en undersøkelse fra RMN om arbeidsmiljøet og 
tjenestetilbudet i hjemmetjenesten er forsvarlig. 
Kontrollutvalget ber revisor legge frem en prosjektplan til kontrollutvalgets neste møte. 

 
En har nå mottatt utkast til prosjektplan fra Revisjon Midt-Norge. Prosjektplanen beskriver 
bl.a. mandatet for prosjektet og hvordan hjemmetjenesten er organisert i kommunen. 
 
Det er utarbeidet en problemstilling med underpunkt for prosjektet: 

Er Verdal kommunes arbeid med arbeidsmiljøet i hjemmetjenesten tilfredsstillende? 
Herunder blant annet:  

- Arbeidspress, bemanning og kompetanse, herunder bruk av vikarer kontra faste 
ansatte 
- Oppfølging og håndtering av sykefravær 
- Sykepleierdekning/kompetansesammensetning av teamene 
- Medvirkning på arbeidsplassen 
- Arena for samhandling/møteplass (både sosiale og arbeidsmessige) 
- Rutiner for konfliktbehandling 

 
Prosjektplanen beskriver også hvordan prosjektet er tenkt avgrenset, kilder til 
revisjonskriterier og metoder for innsamling av data.  
 
Revisor har også vurdert sin uavhengighet for dette prosjektet. 
 
Det er et estimert timeforbruk på 250 timer. Rapporten forventes levert kontrollutvalget innen 
1. juni 2020. 
 
 
Vurdering 
Prosjektplanen vil bli gjennomgått av revisor i møtet, og kontrollutvalget har mulighet til å 
komme med innspill og forslag til endinger i prosjektplanen.  
 
Dersom utvalget er av den oppfatning at prosjektplanen er dekkende, anbefales det 
kontrollutvalget å slutte seg til denne. 
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1 SAMMENDRAG AV PROSJEKTPLAN 
 

Problemstilling Er Verdal kommunes arbeid med arbeidsmiljøet i 
hjemmetjenesten tilfredsstillende? 

Herunder blant annet:  

- Arbeidspress, bemanning og kompetanse, 

herunder bruk av vikarer kontra faste ansatte 

- Oppfølging og håndtering av sykefravær 

- Sykepleierdekning/kompetansesammensetning 

av teamene 

- Medvirkning på arbeidsplassen 

- Arena for samhandling/møteplass (både sosiale 

og arbeidsmessige) 

- Rutiner for konfliktbehandling 

Kilder til kriterier - Arbeidsmiljøloven 

- Hovedtariffavtalen KS 

- Evt. personalpolitiske retningslinjer 

- Intern dokumentasjon relevant for hjemmetjenesten i Verdal 
kommune 

- Evt. varslingsrutiner 

 

Metode Undersøkelsen vil gjennomføres ved intervju av rådmannen, 

kommunalsjef velferd, verneombud, hovedvernombud, 

tillitsvalgt, og eventuelt andre parter. Revisjonen vil dessuten 

gjennomgå intern dokumentasjon i kommunen som er 

relevant for problemstillingene. Dette kan være interne rutiner 

eller reglementer, avviksmeldinger, instrukser, møtereferater 

osv.  

Tidsplan • 250 timer 

• Levering 01. juni 

Prosjektteam Oppdragsansvarlig revisor: Eirik Gran Seim 

Prosjektmedarbeider: Anna Dalslåen 

Styringsgruppe: 



 

 

• Marit Ingunn Holmvik 

• Mette Sandvik 

Eventuelt ekstern bistand 

Uavhengighetserklæring Ingen av de involverte revisorer vil få habilitetsproblemer ved 

gjennomføringen av prosjektet.  

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors 

uavhengighetserklæring er vedlagt prosjektplanen.  

Kontaktperson Verdal 

kommune 

Kommunedirektør Jostein Grimstad eller den som 

kommunedirektøren delegerer. 

 

 

 

 

 



 

 

2 MANDAT 
I dette kapittelet vil bestillingen bli utdypet og bakgrunnsinformasjon for prosjektet 

gjennomgått.  

2.1 Bestilling 
Kontrollutvalget bestilte i sitt møte 25.11.19 en undersøkelse om arbeidsmiljøet og 

tjenestetilbudet i hjemmetjenesten er forsvarlig.  

2.2 Bakgrunnsinformasjon 
Kontrollutvalget i Verdal kommune har mottatt flere henvendelser fra ansatte i 

hjemmetjenesten, herunder verneombud og hovedverneombud, vedrørende kritikkverdige 

forhold i hjemmetjenesten. Det pekes blant annet på avvik og feilmedisinering, og at avvikene 

er en følge av høy arbeidsbelastning. Varslerdokumentene kontrollutvalget har mottatt, daterer 

seg fra tidsrommet august 2018 til oktober 2019.  

Hjemmetjenesten har også fått oppmerksomhet i media etter et leserinnlegg fra ansatte i 

hjemmetjenesten i kommunen. Det pekes på grunnbemanning som er lavere enn behovet, 

mye bruk av planlagt innleie av vikarer, lav sykepleierdekning og høyt sykefravær. Det pekes 

også på at det har vært en del utskiftinger i ledelsen og lite kontinuitet som følge av dette.  

2.3 Kommunens organisering 
Hjemmetjenesten samt helse- og omsorgtjenestene ellers, rapporterer til kommunalsjef 

velferd. 

Hjemmetjenesten er organisert med en virksomhetsleder, stab med to ansatte, samt tre 

avdelinger på henholdsvis Vinne, Øra og Vuku. Hver avdeling har en lokal avdelingsleder. 

Organiseringen er fremstilt i organisasjonskart nedenfor. 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 PROSJEKTDESIGN 
I kapittel 3 vil revisor avgrense prosjektet og gå nærmere inn på problemstillingene i 

prosjektet. Revisjonskriteriene vil bli gjennomgått og metode for innsamling av data vil bli 

beskrevet.  

 

3.1 Avgrensing 
Revisjonen vil fokusere på arbeidsmiljøet og bemanningen i hjemmetjenesten i Verdal 

kommune, siden revisjonen vurderer dette som en sentral del av innholdet i henvendelsene 

fra hjemmetjenestens ansatte. Dersom arbeidsmiljøet og bemanningen ikke er tilfredsstillende, 

kan dette påvirke tjenestene til brukerne. Revisjonen vil ikke direkte undersøke kvaliteten på 

tjenestene til brukerne, etter avklaring med kontrollutvalgssekretær. 

 

3.2 Problemstilling 

Er Verdal kommunes arbeid med arbeidsmiljøet i hjemmetjenesten tilfredsstillende? 

Herunder blant annet:  

- Arbeidspress, bemanning og kompetanse, herunder bruk av vikarer kontra faste 

ansatte 

- Oppfølging og håndtering av sykefravær 

- Sykepleierdekning/kompetansesammensetning av teamene 

- Medvirkning på arbeidsplassen 

- Arena for samhandling/møteplass (både sosiale og arbeidsmessige) 

- Rutiner for konfliktbehandling 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

3.3 Kilder til kriterier 
- Arbeidsmiljøloven 

- Hovedtariffavtalen KS 

- Evt. personalpolitiske retningslinjer 

- Intern dokumentasjon relevant for hjemmetjenesten i Verdal kommune 

- Evt. varslingsrutiner 

 

3.4 Metoder for innsamling av data 
Undersøkelsen vil gjennomføres ved intervju av rådmannen, kommunalsjef velferd, 

verneombud, hovedvernombud, tillitsvalgt, og eventuelt andre parter. Revisjonen vil dessuten 

gjennomgå intern dokumentasjon i kommunen som er relevant for problemstillingene. Dette 

kan være interne rutiner eller reglementer, avviksmeldinger, instrukser, møtereferater osv.  

 

Steinkjer, 19.02.20 

 

 

Eirik Gran Seim       

Oppdragsansvarlig revisor       

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hovedkontor: Brugata 2, Steinkjer 

Tlf. 907 30 300 - www.revisjonmidtnorge.no 

 



                                                                                                                                                     

Prosjekt: Kommune: 
 

FR 1107  
Verdal 

Sak: 
Vurdering av uavhengighet - revisors egenvurdering i forbindelse med 
forvaltningsrevisjonsprosjekt: Hjemmetjeneste 
 

 

 

 

 

 

 

Hovedreferanse: 
Kommuneloven § 79 
Revisjonsforskriften kap. 6 
RS 200 - Formål og generelle prinsipper for revisjon av regnskaper pkt. 4 
RS 220 - Vilkår for revisjonsoppdrag pkt. 4, 12-13 
RS 300 - Planlegging av revisjon av regnskaper pkt. 6 
Standard for forvaltningsrevisjon RSK 001 pkt. 8 

 

 

 

 
Ansettelsesforhold Undertegnede har ikke ansettelsesforhold i andre stillinger enn Revisjon Midt-

Norge SA 
 

Medlem i styrende 
organer 

Undertegnede er ikke medlem av styrende organ i noen virksomhet som 
ovenfor nevnte kommune deltar i. 
 

Delta eller inneha 
funksjoner i annen 
virksomhet, som kan 
føre til 
interessekonflikt eller 
svekket tillit 
 

Undertegnede deltar ikke i eller innehar funksjoner i annen virksomhet som 
kan føre til interessekonflikt eller svekket tillit til rollen som revisor. 

Nærstående Undertegnede har ikke nærstående som har tilknytning til ovenfor nevnte 
kommune som har betydning for uavhengighet og objektivitet. 
 

Rådgivnings- eller 
andre tjenester som 
er egnet til å påvirke 
revisors habilitet 

Før slike tjenester utføres foretas en vurdering av rådgivningens eller 
tjenestens art i forhold til revisors uavhengighet og objektivitet. Dersom 
vurderingen konkluderer med at utøvelse av slik tjeneste kommer i konflikt 
med bestemmelsen i forskriften § 14, skal revisor ikke utføre tjenesten. Hvert 
enkelt tilfelle må vurderes særskilt. 
 
Revisor besvarer løpende spørsmål/henvendelser som er å betrakte som 
veiledning og bistand og ikke revisjon. Paragrafen sier at også slike 
veiledninger må skje med varsomhet og på en måte som ikke binder opp 
revisors senere revisjons- og kontrollvurderinger.  
 
Undertegnede har ikke ytet rådgivnings- eller andre tjenester overfor ovenfor 
nevnte kommune som kommer i konflikt med denne bestemmelsen. 
 

Tjenester under 
kommunens egne 
ledelses- og 
kontrolloppgaver 

Undertegnede har ikke ytet tjenester overfor ovenfor nevnte kommune som 
hører inn under kommunens egne ledelses- og kontrolloppgaver. 



 

 

Opptre som fullmektig 
for den 
revisjonspliktige 
 

Undertegnede opptrer ikke som fullmektig for ovenfor nevnte kommune. 

Andre særegne 
forhold 

Undertegnede kjenner ikke til andre særegne forhold som er egnet til å svekke 
tilliten til uavhengighet og objektivitet. 

 
 
 
 
 
Steinkjer, 16.01.20 
 
 
 

--------------------------------------- 
Eirik Gran Seim 
Prosjektleder      
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

Orientering til kontrollutvalget - Bevilgninger til private lag og 
foreninger  

Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Verdal kommune 09.03.2020 08/20 
 
Saksbehandler Liv Tronstad 
Arkivkode FE - 033 
Arkivsaknr 20/229 - 2 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering. 
 
Vedlegg 
Svar på forespørsel om oversikt over tilskudd til lag og foreninger 
 
Saksopplysninger 
Ifm kontrollutvalgets behandling av sak 01/20 Referatsaker i møte den 27/1-2020 gjorde 
kontrollutvalget slikt vedtak: 
 

1. Referatsakene tas til orientering  
2. Sekretær bes ta kontakt med rådmannen for å få klarhet i bevilgninger fra kommunen 
og oppfølging av disse 

 
Til punkt 2 ønsker kontrollutvalget en skriftlig orientering fra rådmannen på hvordan 
kommunen følger opp bevilgninger gjort til private lag og foreninger. 

1.          Hva er omfanget av kommunens bevilgninger gitt til private lag og foreninger 
på år 
2.          Kontrollutvalget ønsker også svar på om kommunen: 

a)          stiller betingelser ved bevilgninger gitt til lag og foreninger: 
a.          på hva bevilgningene skal brukes til 
b.          om tilbakerapportering på at bevilgninger er brukt til gitt(e) formål 
c.          med krav om tilbakebetaling dersom bevilgning ikke er brukt til gitt(e) 
formål 

b)          stiller ulike betingelser avhengig av:  
a.          beløpets størrelse  
b.          hvem som mottar bevilgningen 

c)          har sikret seg innsynsrett for å følge opp at bevilgninger er brukt til gitt(e) 
formål 
d)          mottar årsregnskap fra lag og foreninger som mottar tilskudd 

a)          Hva bruker kommunen i så fall årsregnskapene til  
 
Det ble bedt om skriftlig svar på dette innen fredag 28.02.2020. Kommunens svar er vedlagt 
saken. 
 
Kommunens svar viser at det til sammen er gitt tilskudd for litt over 2,2 mill. kroner i 2019. Av 
det totale beløpet er ca. 2 mill. kroner gitt som samlet tilskudd til nærmiljøtiltak, 
frivillighetssentralen og idrettslag/anlegg i kommunen, se liste. Det går også frem at 
kommunen har en form for oppfølging av tilskuddene.  
 
Kommunens tilbakemelding svarer langt på veg ut de spørsmålene som er stilt. Det kunne 
imidlertid gått klarere frem av besvarelsen om kommunen vurderer å stille krav om 
innsynsrett ved bevilgning, og kreve tilskuddet helt eller delvis tilbakebetalt dersom 
kommunen ser at bevilgning ikke er brukt til gitt(e) formål. 
 
Rådmannen ved kommunalsjef næring og samfunnsutvikling vil være til stede i møtet for ev. 



å supplere opplysningene.  
 
Vurdering 
På bakgrunn av kommunens svar og ev. suppleringer i møtet anbefales det at 
kontrollutvalget tar informasjonen til orientering. 
 
 
 
 
 
 



Verdal kommune 
Rådmannen

Postadresse: Saksbehandler: Organisasjon: 
Postboks 24  
7650 Verdal 
 

Trond Selseth Organisasjonsnr.  938587418 
7651  VERDAL trond.selseth@verdal.kommune.no E-post:  postmottak@verdal.kommune.no 
Tlf.  74 04 82 00 Tlf.  907 19 211 Web: https://www.verdal.kommune.no 

 
 
 
 
KonSek IKS Trøndelag 
 
  
 
  

 
Deres ref:  Vår ref: TRSE  2020/907 Dato: 25.02.2020 

Svar på forespørsel om oversikt over tilskudd til lag og foreninger 

Det vises til forespørsel til rådmannen i epost av 17. februar angående oversikt over 
kommunale tilskudd til lag og foreninger. 
 
Nedenfor vises et uttrekk av poster i regnskapet for 2019 som omhandler tilskudd til lag og 
foreninger. 
 
1110 Rådmannen                                     28 818  

FFO VERDAL                                     12 000  
LO I VERDAL - 17.mai                                     16 818  

1250 Kulturtjenesten                               1 312 789  
FRIVILLIGHETSSENTRALEN                                   688 000  
HAGERGRYNKOMPANIET                                     30 000  
LEIRÅDAL SPELLAG                                     10 000  
LIONS CLUB VERDAL JUBILEUMSSKRIFT                                     10 000  
MIDTVINTERDANSEN 2019                                     40 000  
SAGAMARSJEN                                     15 000  
STIKLESTAD 4H DELTAKELSE STYREVERVKURS                                       2 800  
Ti på topp Verdal                                     25 000  
VERDAL HELSESPORTSLAG JUB.BERETNING                                     10 000  
Tilskudd idrettslag/anlegg                                   410 989  
VERDAL IDRETTSRÅD jub.skrift                                     15 000  
VERDAL PENSJONISTLAG                                     20 000  
Verdalsleikan                                       2 000  
VINNE SKILAG skiskole                                       4 000  
VUKU PENSJONISTLAG                                                                                                                                                                                         15 000  

     INNHERRED SENIORFORUM 15 000 
1800 Felles utgifter                                   900 000  

HELGÅDAL IL - nærmiljøtiltak                                   260 000  
LEKSDAL IL - nærmiljøtiltak                                   340 000  
NESS IL - nærmiljøtiltak                                   300 000  

Totalsum                               2 241 607  
 



Verdal kommune - Rådmannen Side 2 av 3 
 

Postadresse: Saksbehandler: Organisasjon: 
Postboks 24 Trond Selseth Organisasjonsnr.  938587418 
7651  VERDAL trond.selseth@verdal.kommune.no E-post:  postmottak@verdal.kommune.no 
Tlf. 74 04 82 00 Tlf.  907 19 211 Web: http://www.verdal.kommune.no 

Til sammen er det gitt tilskudd for litt over 2,2 mill. kroner i 2019. Av det totale beløpet er 
ca. 2 mill. kroner gitt som samlet tilskudd til nærmiljøtiltak, frivillighetssentralen og 
idrettslag/anlegg i kommunen. 
 
Nærmiljøtiltak. 
Kommunestyret gjorde i møte 28. oktober 2019, sak 92/19 vedtak om å bevilge til sammen 
900.000 kroner til tre ulike oppgaveutvalg i kommunen. Oppgaveutvalgene fikk i samme sak 
myndighet til å fordele midlene i sitt lokalsamfunn. Pengene ble overført oppgaveutvalgene i 
2019 og vil bli brukt utover året 2020. Kommunestyret forutsatte at ordningen blir evaluert. 
Videre er det bedt fra administrasjonen at alle utvalgene fører et enkelt regnskap over 
hvordan midlene blir brukt og sammen med regnskapet skriver en kort rapport om sitt 
arbeid. 
 
Tilskudd frivillighetssentralen. 
Tilskuddet til frivillighetssentralen har vært egen post i budsjett i en periode på 12-15 år. I 
2019 var det avsatte på 688.000 kroner. Det er inngått en samarbeidsavtale mellom 
kommunen og Frivillighetssentralen som sier noe om hvilke forventninger kommunen har til 
omfang og innhold. 
Frivillighetssentralen skal hvert år levere regnskap og rapport over hvordan drifta har vært 
og hvilke ulike tiltak som er gjennomført. Dette skal igjen danne grunnlag for eventuelle 
endringer i avtalen mellom kommunen og frivillighetssentralen. 
 
Tilskudd idrettslag/anlegg. 
Det har siden tidlig på 1990-tallet eksistert en tilskuddsordning for idrettsanlegg eid av 
idrettslag. Kommunen har (jfr samarbeidsavtale) delegert til Verdal idrettsråd å administrere 
tilskuddsordningen. Dette gjør de etter tildelingskriterier som er politisk vedtatt. 
Anleggseierne må som grunnlag for fordelingen rapportere inn eventuelle endringer i 
anleggssituasjonen. Idrettsrådet sender til kulturkontoret oversikt over tilskuddsfordelingen. I 
2019 var potten til fordeling på kr 400.000. Kr 10.989 er tilskudd til drift av Verdal 
idrettsråd som er forankret i samarbeidsavtale mellom kommunen og idrettsrådet, og 
grunnlaget er kr 1,50 pr medlem idrettslagene i Verdal. 
 
Samarbeidsavtaler med seniororganisasjoner. 
Kulturtjenesten har inngått samarbeidsavtaler med Hagergrynkompaniet, Verdal 
pensjonistlag, Vuku pensjonistlag og Innherred seniorforum. Til sammen utgjør disse fire 
avtalene tilskudd på 80.000 kroner. Avtalene gjelder for et år av gangen og i forbindelse med 
inngåelse av avtalene har Kulturtjenesten møte med hver enkelt organisasjon hvor de 
orienterer som sin aktivitet og hvor en blir enige om hva samarbeidet skal innebære i 
kommende år. 
 
Andre mindre tilskudd. 
Gjelder resterende tilskudd vist i tabellen foran. Dette gjelder i det vesentligste tilskudd til 
enkelt arrangement og andre mindre prosjekt som jubileumsskrifter mm. Midtvinterdansen 
og Ti på topp oversender rapport etter gjennomført tiltak. For de øvrige er det ikke lagt krav 
fra kommunens side om regnskap eller rapport om bruken av midlene. Det kontrolleres at 
tiltakene gjennomføres og ved utgivelse av jubileumsskrifter o.l. får Kulturtjenesten tilsendt 
eksemplarer av det utgitte produktet. 
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Postadresse: Saksbehandler: Organisasjon: 
Postboks 24 Trond Selseth Organisasjonsnr.  938587418 
7651  VERDAL trond.selseth@verdal.kommune.no E-post:  postmottak@verdal.kommune.no 
Tlf. 74 04 82 00 Tlf.  907 19 211 Web: http://www.verdal.kommune.no 

Håper dette gir svar på de spørsmålene dere stilte i epost. Skulle det være behov for 
ytterligere opplysninger er det bar å ta kontakt med undertegnede. 
 
Med hilsen 
 
 
Trond Selseth 
Kommunalsjef næring og samfunnsutvikling 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
 
 
 
 
 
 



  

Plan for forvaltningsrevisjon - Risiko- og vesentlighetsvurdering  

Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Verdal kommune 09.03.2020 09/20 
 
Saksbehandler Liv Tronstad 
Arkivkode FE - 217, TI - &30 
Arkivsaknr 20/48 - 5 

 
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.  

2. Kontrollutvalget vil prioritere følgende områder/tema: 

* ·  
*… 

 
Vedlegg 
Revisors risiko- og vesentlighetsvurdering 
 
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 02/20, 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 09.03.20. Dokumentet utarbeides innenfor en 
ressursramme på 60 timer og oversendes sekretariatet innen 24.02.20. 

 
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 10:15           Administrasjonen 
Kl 11:15           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, og oversendes 
kommunestyret. 
 
 
 
 
 



 

 

 

Revisors risiko- og vesentlighetsvurdering 

Verdal kommune 

pr 31.12.2019 
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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 forvaltnings-

revisjon. Med risiko og vesentlighet menes her sannsynligheten for at et forhold kan inntreffe 

og konsekvensen dersom angjeldende forhold inntreffer. Rød, gul og grønn fargekode 

indikerer at revisors samlede vurdering av risiko og vesentlighet tilsier at behovet for 

forvaltningsrevisjon er henholdsvis høyt, middels og lavt.  

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 Verdal kommune innenfor kommune-

organisasjon 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 

Økonomi Offentlige anskaffelser Økonomisk internkontroll 

Finans IKT Budsjettprosesser 

Omstilling, effektivisering, 
HMS, IA, etikk 

Kvalitetssikring Kommunal boliger 

Arkiv Pedagognorm og 
bemanningsnorm i 
barnehager 

Plan- og byggesak 

Kvalitet i skole PPT Renovasjon 

Legevakt  Økonomisk sosialhjelp Brann og redning 

Barnevern Sykehjem Næring 

 Hjemmetjenesten  

 Rusomsorg  

 Flyktninger  

 

Risikovurderinger knyttet til kommunen sine eierinteresser er oppsummert i tabell 2. Revisors 

vurdering er at kommunen bør ha en generell eierskapskontroll av sine eierinteresser. 
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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 

Innherred interkommunale 
legevakt IKS 

Veksttorget AS Resterende selskaper 

Nord-Trøndelag Krisesenter 
IKS 

Verdal boligselskap AS  

 Kinobygget AS  
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1 INNLEDNING 

Formålet med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å gi kontrollutvalget og kommunestyret et 

overordnet verktøy til å velge områder innen kommunens virksomhet hvor det kan være aktuelt 

å gjennomføre et forvaltningsrevisjonsprosjekt eller en eierskapskontroll. Risiko- og 

vesentlighetsvurderingen skal danne grunnlag for kontrollutvalgets og 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 syste-

matiske 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 eller fylkestingets vedtak eller anerkjente prinsipper for eierstyring. 

På samme måte som for forvaltningsrevisjoner, skal det utarbeides en plan basert på risiko- 

og 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 utarbeider risiko- og vesentlighetsanalyser i sine kommuner, inklusive 

fylkeskommunen. Analysen gjennomføres i samarbeid med oppdragsansvarlig revisor på 

finansiell revisjon. Risiko- og vesentlighetsvurderinger utarbeides ved starten av ny 

valgperiode og vurderingen oppdateres årlig med nytt tallmateriale og eventuelt nye 

vurderinger ved behov. 

Analysen er viktig for at revisorene innen finansiell og forvaltningsrevisjon skal kunne ha 

forståelse for risikoene i organisasjonen og hvor det er mest behov for å rette oppmerksom-

heten i revisjonsarbeidet. For forvaltningsrevisjon betyr det at revisor, sammen med 

kontrollutvalget, effektivt kan konkretisere problemstillinger og gjennomføre undersøkelser 

målrettet, og der det er mest behov for å gå inn med forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. 

Analysen skal ligge til grunn for kommunens Plan for forvaltningsrevisjon og Plan for 

eierskapskontroll.  
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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 Sentral-

byrås (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 for energi-

forsyning og beredskap. Det er derfor viktig at klimarisiko tas inn i den kommunale 
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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 kom-

munens forhold til eksterne endrer seg gjerne. Dette gjelder for eksempelvis avtaler og 

anskaffelser, men også endrede sammensetninger i interkommunale selskaper eller verts-

kommunesamarbeid. 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 

 

 

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

normer og lignende (Brandtzæg et al, 2019) 

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. 
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3 VERDAL KOMMUNE 
 

3.1 Utviklingstrekk i Verdal kommune 

Tabell 3. Om kommunen 

Nøkkeltall  
Verdal  

KOSTRA-
gruppe 8 

Landet 
uten Oslo  

2016 2017 2018 2018 2018 
Innbyggere (antall) 14849 14941 14933 304392 4647141 
Fødte per 1000 innbyggere 9,5 9,4 9,5 10,3 9,9 
Døde per 1000 innbyggere  7,1 7,7 8,3 7,2 8,0 
Netto innflytting (antall) -76 71 -30 -47 15891 
Andel skilte og separerte 16-66 år (prosent) 9,8 9,6 9,3 10,4 10,7 
Andel enslige innbyggere 80 år og over 
(prosent) 

64,8 64,5 63,7 60,3 62,0 

Andel enslige forsørgere med stønad fra 
folketrygden (prosent) 

1,9 1,6 1,4 1,0 0,9 

Andel uførepensjonister 16-66 år (prosent) 12,6 12,8 13,2 10,5 10,0 
Registrerte arbeidsledige i prosent av 
befolkningen i alderen 15-74 år (prosent) 

2,2 1,6 1,5 1,5 1,5 

Andel innvandrerbefolkning (prosent) 7,1 7,5 7,7 .. .. 
Forventet levealder ved fødsel, kvinner (år) 84,0 84,0 .. 69,4 74,4 
Forventet levealder ved fødsel, menn (år) 79,8 79,8 .. 66,0 70,7 
Innbyggere som bor i tettsteder per 1.1. 
(antall) 

9944 9971 10074 239684 3659199 

Reisetid til kommunesenteret (minutter) 89912 .. .. 0 0 
Pendler ut av bostedskommunen (antall) 2465 .. .. 0 0 

Kilde: SSB 

Tabell 3 viser at Verdal kommune har en større andel enslige innbyggere over 80 år, høgere 

forventet levealder, større andel enslige forsørgere og en større andel uførepensjonister i 

alderen 16-66 år, enn resten av KOSTRA gruppen og landet utenom Oslo. Dette er forhold 

som kan påvirker etterspørsel etter eldreomsorg og sosiale tjenester. 

Endringene i befolkningsutvikling gir kommunen en del utfordringer i drift og tilpasninger av 

kommunal infrastruktur. Tjenester må tilpasses endringene og endringene slår også inn i 

inntektssystemet. Prognosene er at andelen eldre, over 70 år stiger, mens andelen barn og 

unge synker. (Økonomiplan 2020-2023)  

I Kommunebarometret for Verdal 2019 er det på områdene sosial og økonomi at kommunen 

er relativt lavest rangert av norske kommuner. De siste to årene er også kommunen rangert 

lavt på vann og avløp og på pleie og omsorg i 2019. 



Revisjon Midt-Norge SA 

 - Revisors risiko- og vesentlighetsvurdering – VERDAL - 11 

Folkehelsebarometeret for 2019 viser at det er signifikant flere barn av enslige forsørgere. I 

tillegg har Verdal kommune signifikant høgere andel av skader i befolkningen som behandles 

på sykehus, psykiske sykdommer og lidelser i alderen 15-29 år, muskel og skjelettplager og 

overvekt og fedme hos 17 åringer og antibiotika på resept. Kommunen har signifikat lavere 

andel hjerte og karsykdommer. En signifikant større andel av ungdommene i 

ungdataundersøkelsen hadde skjermtid over fire timer daglig. 

3.2 Kommuneorganisasjonen 
Kommuneorganisasjonen ledes av kommunedirektør Jostein Grimstad. Kommuneorganisa-

sjonen framgår av organisasjonskartet i figur 1. 

 

Figur 1. Organisasjonskart 

3.2.1 Kommunesamarbeid 

Verdal kommune har flere §27 samarbeid, som etter hvert må finne en annen 

organisasjonsform som følge av endringene i kommuneloven. Dette gjelder: 

 Brann og redning 

 Kemner og kommuneadvokat 

 Geodata og oppmåling 

 Regnskap, innfordring og lønn 

 Innherred innkjøp 
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3.2.2 Investeringsplaner 

I økonomiplan for 2020-2023 framgår det at i neste 4-årsperiode planlegges det flere store 

investeringer, både innenfor helse og velferd og oppvekstsektoren. De største prosjektene er 

rehabilitering og nybygg ved Ness og Vinne skole, Verdal Bo- og Behandlingssenter og 

Stiklestad skole. Det er heller ikke usannsynlig at den pågående barnehageutredningen vil 

anbefale et eller flere nybygg for de kommunale barnehagene. Innenfor de avgiftsfinansierte 

investeringene er rehabilitering av vannrenseanlegget i Hallemsåsen størst av de prioriterte 

tiltakene i økonomiplanperioden. 

I 2018 ble Vuku barnehage bygd og det ble gjennomført til dels store prosjekter innenfor veg, 

vann og avløp. (Årsberetning 2018)  

3.3 Tidligere revisjoner og tilsyn 
Forrige risiko og vesentlighetsanalyse i Verdal kommune, fra 2016, vurderte følgende områder 

som risikofylte og vesentlige (KomRev 2016):  

1. Pleie og omsorg 

a. Tidlig innsats for å bidra til egenmestring 

b. Innhold og kvalitet i tjenestene (ernæring og trivselsfremmende tiltak) 

c. Kriterier for tildeling av tjenester 

2. Oppvekst 

a. I hvilken grad kommunen har lyktes med vridning over fra spesialundervisning 

til tilpasset opplæring? 

b. Systemrettet arbeid for å bedre skoleresultater 

c. Psykososialt elevmiljø  

3. Vedlikehold av kommunal bygningsmasse ut over løpende vedlikehold. Realismen i 

vedlikehold- og utviklingsplaner, eks oppfølging av skolebygg i planperioden. 

 

Verdal kommune har de siste fem år hatt følgende forvaltningsrevisjonsprosjekt: 

- Økonomisk internkontroll 2015 

- Kommunen som arbeidsgiver 2016 

- Enhet teknisk drift 2018 

- Vold og trusler i skolen 2019 

- Kommunal anskaffelse av bil 2019 

- Hjemmetjenesten – oppstart i 2020 

Verdal kommune har de siste fem år hatt følgende selskapskontroller:  
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- Selskapskontroll Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS 2017 

- Selskapskontroll Innherred Renovasjon IKS 2018 

Fylkesmannen har de siste årene hatt følgende tilsyn: 

 Tilsyn med skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen, 2017. Det ble 

avdekket tre brudd på regelverket 

 Tilsyn med Verdal kommune som barnehagemyndighet, 2019 

Fylkesmannen har meldt tilsyn med tilskuddsforvaltning på landbruksområdet i Verdal 

kommune 2019, som er planlagt startet opp høsten 2019. 
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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, gul og 

grønn fargekode indikerer at revisors samlede vurdering av risiko og vesentlighet tilsier at 

behovet for forvaltningsrevisjon er henholdsvis høyt, middels og lavt.  

4.1 Kommuneorganisasjonen 
Figur 1 er en oppsummering av risikovurderingene som er gjort relatert til økonomi og i 

fortsettelsene presenteres bakgrunnen for vurderingene. 

 

Figur 2. Risikovurdering økonomi 

 

Revisor vurderer at kommunen har en utfordrende driftsøkonomi som krever endringer og 

effektivisering. Planlagte investeringer sammen med relativt stor gjeld og liten egenfinansiering 

gjør at finansieringskostnader på sikt vil påvirke driftsøkonomien. I tillegg har kommunen en 

alderssammensetning som gjør at overføringene fra staten ikke vil bedres relativt sett. Økende 

andel eldre legger også press på tjenesteytingen. 

Kommunen har endrede rutiner på budsjettoppfølging som ser ut til å gi kommunen bedre 

kontroll over den økonomiske utviklinga. 

Innkjøpssamarbeidet i Innherred innkjøp har et potensial for mer effektive innkjøp. Her ligger 

det en utfordring i at samarbeidet er nytt og må finne sin form samt at den valgte løsningen 

med §27-samarbeid må finne en annen løsning etter hvert. Det er også risiko knyttet til at flere 

kommuner sitt innkjøp skal samordnes i et eget selskap. 

 

Økonomi

Finans

Offentlige anskaffelser

Økonomisk internkontroll

Budsjettprosesser
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4.1.1 Økonomi 

Økonomi i kommunen 

Tabell 4. Økonomisk situasjon  

Økonomisk situasjon 
Verdal 

KOSTRA-
gruppe 8 

Landet 
uten Oslo  

2016 2017 2018 2018 2018 
Netto driftsresultat i prosent av brutto 
driftsinntekter  

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

Årets mindre/merforbruk i driftsregnskapet i 
prosent av brutto driftsinntekter  

2,1 2,3 0,8 1 1,2 

Arbeidskapital ex, premieavvik i prosent av 
brutto driftsinntekter  

10,5 13,4 10,8 21,6 21,8 

Netto renteeksponering i prosent av brutto 
driftsinntekter  

60,8 62,1 61,1 55,1 42,3 

Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i 
prosent av brutto driftsinntekter 

119,4 122,5 124,3 120,2 105,6 

Frie inntekter per innbygger (kr) 51368 52245 53973 53000 55124 
Fri egenkapital drift i prosent av brutto 
driftsinntekter  

2,9 4,3 5,1 10,1 11,2 

Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto 
driftsinntekter  

16,1 11,8 11,1 16,3 15,2 

Egenfinansiering av investeringene i prosent 
av totale brutto investeringer  

17,7 -4,9 -2,8 23,4 25,8 

Kilde: SSB 

Teknisk beregningsutvalg anbefaler et netto driftsresultat på 1,75 prosent av brutto 

driftsinntekter. Verdal kommune hadde i 2018 et netto driftsresultat på -0,4 prosent. Verdal 

kommune kommer også dårlig ut i forhold til KOSTRA gruppa og landet når det gjelder 

arbeidskapital, renteeksponering, fri egenkapital og egenfinansiering av investeringer. 

Verdal kommune har som økonomisk styringsmål å ha en årlig driftsmargin på 2 prosent og et 

disposisjonsfond som planmessig styres mot et nivå på 6 prosent (i forhold til kommunen totale 

driftsinntekter). I økonomiplanen for 2020-2023 går det fram at ikke nås i planperioden. 

Økonomiplanen for 2020-2023 peker på at endringsbehov forsterkes, som følge av svært lav 

vekst i kommunens økonomi i Statsbudsjettet for 2020. Lavere fødselstall og den demografiske 

utviklingen preger økonomien. Handlingsrommet låses av normtall på enhetsnivåene i skole 

og barnehage. En konsekvens av dette er at det er vanskelig å vri økonomiske ressurser etter 

demografisk utvikling, blant annet for å møte veksten i den eldste delen av befolkningen. Det 

økonomiske utfordringsbilde forsterker behovet for utvikling og økt endringstakt ytterligere. 
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Økonomisk ubalanse er større i økonomiplan 2020-2023 enn tidligere. Dette skyldes i 

hovedsak en kombinasjon av endringer i rammevilkår, nytt regelverk for avdragsbetaling, økte 

anslag for investeringskostnader og mindre bruk av oppsparte midler fra disposisjonsfondet. 

Det oppsummeres at utvikling i gjeld er krevende og øker risikoen for merforbruk i 

driftsbudsjettet. (Økonomiplan 2020-2023) 

Finans  

Tabell 5 viser at Verdal kommune ligger litt lavere enn KOSTRA gruppa og landet når det 

gjelder andre statlige tilskudd til driftsformål, merverdiavgiftskompensasjon i driftsregnskapet 

og skatt på inntekt og formue. Verdal kommune har høgere eiendomsskatt på boliger og 

fritidseiendommer enn sammenligningsgruppene. 

Tabell 5. Finansiering av driften 

Finansiering 
Verdal 

KOSTRA-
gruppe 8 

Landet 
uten Oslo  

2016 2017 2018 2018 2018 
Andre driftsinntekter, ekskl. mva-
kompensasjon 

12,4 13,4 14,4 13,9 11,7 

Andre statlige tilskudd til driftsformål 3,5 3,7 3,2 4,1 4,8 
Brutto inntekt fra konsesjonskraft, 
kraftrettigheter og annen kraft for videresalg, 
eks. mva-kompensasjon 

0 0 0 0,1 0,4 

Eiendomsskatt totalt 3 3 3,1 2,5 3,2 
- herav Eiendomsskatt annen eiendom 0,8 0,8 0,8 0,9 1,4 
- herav Eiendomsskatt boliger og 
fritidseiendommer 

2,2 2,2 2,3 1,5 1,7 

Kompensasjon for merverdiavgift i 
driftsregnskapet 

1,4 1,4 1,4 1,9 2,1 

Rammetilskudd 40,1 38,9 38,4 31,3 30,3 
Salgs- og leieinntekter i driftsregnskapet 13,1 12,7 12,3 12,8 14,4 
Skatt på inntekt og formue inkludert 
naturressursskatt 

26,5 26,9 27,2 33,4 33,5 

- herav Naturressursskatt 0 0 0 0,1 0,3 
Kilde: SSB 

Kommunene har et forholdsvis høgt gjeldsnivå på 124,3 prosent av driftsinntektene, og dette 

før en rekke planlagte investeringer. Et høgt gjeldsnivå kombinert med høg renteeksponering 

og varslede renteøkninger vil innebære betydelige økte renter og avdrag i årene framover. 

(Årsberetning 2018) 

Verdal kommune har i mange år hatt lavere avdragsbetaling enn verditapet på anleggsmidler 

som er finansiert med lån. Dette er ikke lov lengre fra 2020. Tidligere har dette frigitt midler til 
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drift og forskjøvet behovet for effektivisering av drifta. Konsekvensen av lav avdragsbetaling 

er at kommunen har forholdsmessig mye ubetalt gjeld i forkant av de store investeringene som 

er planlagt i årene fra 2020 og fremover. (Økonomiplan 2020-2023) 

Verdal kommune betaler betydelige beløp i rentesikring. (Økonomiplan 2020-2023) 

Gjennomsnittlig porteføljerente ved utgangen av 2018 var 2,36 prosent inkludert rentesikring. 

26 prosent av lånenes totalvolum er rentesikret. (Årsberetning 2018) 

Kommune-Norge samlet bruker 0,5 prosent av brutto inntekter på å dekke netto finansutgifter, 

før vi tar hensyn til avdrag. Verdal bruker hele 2,2 prosent av inntektene på å betjene gjelda, 

før avdrag. (Kommunebarometeret 2019) 

Budsjetteringsprosessen og budsjettoppfølging  

I løpet av 2018 er det innført månedlig budsjettoppfølging. Gjennom 2018 er det gjort 

budsjettjusteringer som har gitt virksomhetene lavere budsjettrammer og det er variabelt i hvor 

stor grad virksomhetene har klart å tilpasse driften til reduserte rammer. (Årsberetning 2018). 

Økonomisk internkontroll  

Verdal kommune har de siste årene brukt mindre enn KOSTRA gruppa og landet utenom Oslo 

til politisk styring. Verdal har brukt mer på kontroll og revisjon i 2016 og 2017 og mindre i 2018 

enn KOSTRA gruppa og landet, jfr. tabell 6. 

Tabell 6. Økonomisk internkontroll  

Økonomisk internkontroll 
Verdal 

KOSTRA-
gruppe 8 

Landet 
uten Oslo  

2016 2017 2018 2018 2018 
Andel av totale utgifter for politisk styring 0,4 0,3 0,5 0,7 0,7 
Andel av totale utgifter for kontroll og revisjon 0,4 0,4 0,1 0,2 0,2 

Kilde: SSB 

Offentlige anskaffelser 

Nøkkeltallene for kjøp av varer og tjenester til kommunal produksjon og til erstatning for 

kommunal produksjon viser en svak nedgang fra 2017 til 2018, men dette bildet er komplisert 

av opphør av kjøp av tjenester fra Samkommunen og i 2018 kjøp av tjenester fra §27 

samarbeid. Vurderingen er at nedgangen først og fremst er en omfordeling mellom kjøpt 

tjeneste og egne lønnsutgifter. (Årsberetning 2018) 

I 2019 har Verdal kommune sammen med nabokommunene Levanger, Inderøy, Steinkjer, 

Verdal og Verran opprettet et interkommunalt innkjøpssamarbeid. 
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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. 

 

Figur 3. Risikovurdering organisasjon 

 

Revisor vurderer at det innenfor personalområdet er risikoer knyttet til kommunens store 

omstillingsbehov som vil berøre ansatte sin arbeidssituasjon og som kan ha sammenheng med 

sykefravær. I tillegg har kommunen en stor andel ansatte som nærmer seg pensjonsalderen 

og hvor rekruttering av kompetanse i neste omgang kan være kritisk for å ivareta pålagte 

oppgaver og sikre tjenestetilbudet. Kommunen selv har pekt på forbedringsmuligheter innenfor 

HMS og IA arbeidet, og status på etiske retningslinjer er uklar for revisor. Kommunen holder 

på å utarbeide ny arbeidsgiverpolitikk som kan være gjenstand for revisjon en stund etter at 

den er iverksatt. 

Kommunens egen beskrivelse av arkiv tyder på at det er sterkt ønskelig med et nytt 

arkivsystem og i dette kan det ligge en risiko for at det er svakheter i dagens arkivsystem. 

Arkivsystemet er også relatert til IKT-løsninger med styring av tilganger og regelverket rundt 

GDPR og eksempelvis håndtering av personopplysninger. 

Kommunen benytter kvalitetssikringssystemet Compilo og endringene i systemet vurderes å 

ha en moderat risiko. Det er også en risiko for at ansatte ikke kjenner til og følger rutinene samt 

at avvik ikke meldes. Ansattes praksis er mer relevant å vurdere innenfor de enkelte 

tjenesteområdene. 

Organisering 

Samkommunen ble oppløst 31.12.2018. Flere av de felles områdene har etter den tid blitt §27-

samarbeid. I økonomiplanen for 2020-2023 forventes det at kommunesamarbeid bidrar i 

prosesser som effektiviserer drift hos Verdal kommune og det forventes at kommune-

Omstilling, effektivisering, HMS, IA, etikk

Arkiv

IKT

Kvalitetssikring
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samarbeidene effektiviserer egen drift innenfor de krav som stilles av eierkommunene i 

fellesskap.  

I økonomiplan for 2020-2023 pekes det på at omstillingsbehovet er stort for å tilpasse 

organisasjonen til de økonomiske rammene og mange ansatte vil bli berørt av omstilling og 

endringsprosesser.  

Kommuneledelsen mener det er avgjørende å utvikle bedre kommunale måltall for styring av 

forbruk av årsverk i kommunen samt behov for å forbedre rutiner og system. (Årsberetning 

2018)  

I økonomiplan for 2020-2023 går det fram at Verdal kommune har sluttet seg til 

samhandlingsstrategien for digitalisering i Trøndelag. Behovet for utvikling i kommunen krever 

at kommuneorganisasjonen blir en lærende organisasjon.  

Arbeidsgiverpolitikk, ledelse og kompetanseutvikling  

I årsberetningen for 2018 heter det at kommunen skal ha et sterkere fokus på nærvær og 

utvikling av helsefremmende arbeidsplasser, som en del av den nye arbeidsgiverpolitikken. I 

2019 er det arbeidet med grunnlaget for en utvikling av arbeidsgiverpolitikken. Ny 

arbeidsgiverpolitikk skal resultere i økende nærvær. Kommunen arbeider med å forbedre 

kvaliteten på HMS og IA arbeidet. I planperioden vil det bli mye fokus på implementering av ny 

arbeidsgiverpolitikk. (Økonomiplan 2020-2023)  

Rådmannen har fått i oppdrag å gjøre tiltak i forhold til uønsket deltid. Videre pekes det på at 

flere heltidsstillinger som sykepleiere og vernepleiere gir utfordringer med å dekke opp turnus 

på helger. (Årsberetning 2018) Analyse av alderssammensetningen i bemanningen viser at 

kommunen har mange seniorer, og antallet vil øke fremover planperioden. Det er også mange 

på deltid, og kommunen har ikke nådd opp til målsettingen om at ingen ansatte skal ha under 

50 % stilling. (Økonomiplan 2020-2023) 

Internkontroll og kvalitetssikring 

Kommunen bruker kvalitetssystemet Compilo. Det framgår av protokoller fra arbeidsmiljø-

utvalget høsten 2019 at det har skjedd forbedringer av Compilo. Fra møtet 13.11.2019 går det 

fram at en ny versjon iverksettes 28.11.2019. Her framgår det at i den nye versjonen er 

avvikskoder redusert fra 400 til 100 og antall rutiner og dokumenter som ligger i 

dokumentarkivet er redusert til det halve. 
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Helse miljø og sikkerhet (HMS)  

Tabell 7. Sykefravær  

 

Sykefravær 

Verdal  
Kommuner 

samlet 

4.kvartal 
2015-3. 
kvartal 
2016 

4.kvartal 
2016-3. 
kvartal 
2017 

4.kvartal 
2017-3. 
kvartal 
2018 

4.kvartal 
2018-3. 
kvartal 
2019 

4.kvartal 
2018-3. 
kvartal 
2019 

Samlet sykefravær 9,25 9,91 .. 10,18 9,83 

Legemeldt sykefravær 8,90 8,65 .. 9,08 8,49 

Sykefravær undervisning 8,40 8,34 .. 9,21 8,69 

Sykefravær barnehager 9,34 11,12 .. 11,5 12,24 

Sykefravær helse, pleie og 
omsorg 

10,62 11,09 .. 11,79 11,01 

Kilde: KS 

Det er fremdeles et potensial for forbedring av HMS-arbeidet. Systemet viser at det meldes 

avvik, men praksisen for melding og håndtering av avvik er for ujevn. (Årsberetning 2018) 

Etikk og varsling  

Ved søk på kommunens hjemmesider finner ikke revisor etisk reglement. Ved google-søk 

finner revisor etiske retningslinjer for Levanger kommune, Verdal kommune og Innherred 

samkommune, som er revidert 07.04.2017, hvor det ble lagt til en lenke for varslings-

prosedyrer. Levanger kommune har senere behandlet ny etisk plattform for ansatte og 

folkevalgte i Levanger kommune i kommunestyret 20.06.2018. Det er linket til Levanger 

kommune sitt dokument på hjemmesiden til Verdal kommune under ofte-stilte-spørsmål på 

denne nettsiden www.verdal.kommune.no/Tjenester-a-a/Omsorg-trygd-og-sosiale-tjenester/ 

Ofte-stilte-sporsmal/.  

På kommunens hjemmesider finnes det en varslingsrutine jfr. Etiske retningslinjer. Denne 

rutinen er revidert 2.6. 2016. 

Arkiv 

Arkivfunksjonen er i stor endring, og utviklingen må sees i sammenheng med den pågående 

digitaliseringen. Digitaliseringen forandrer måtene kommunikasjon skjer på og hvordan 

informasjon oppstår, blir brukt, tolket og lagret. Det genereres data og informasjon i et volum 

og med en hyppighet som man ikke så for seg for få år siden. Dette utfordrer oss til å tenke 
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nytt om hvordan vi kan identifisere og sikre de arkivfaglige verdiene i den nye digitale 

hverdagen. (Økonomiplan 2020-2023) 

Kommunen har et etterslep av papirdokumentasjon som ikke er overført til langtidsbevaring, 

digital dokumentasjon som det ikke er gjort uttrekk fra og teknologiske utfordringer med et 

gammelt sak- og arkivsystem. (Økonomiplan 2020-2023) 

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi  

I økonomiplan for 2020-2023 går det fram at Verdal kommune har sluttet seg til 

samhandlingsstrategien for digitalisering i Trøndelag.  

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. 

 

Figur 4. Risikovurdering oppvekst 

 

Revisor vurderer at kvalitet i opplæringen i skole kan være et risikoområde. Dette begrunnes 

med relativt lave mestringsnivå samtidig med at kommunen bruker mer ressurser på skolen 

enn hva et beregnet utgiftsnivå skulle tilsi, samt at andelen lærer med pedagogisk utdanning 

er høg i kommunen. Dette er også forhold som berøres av endringer som følge av 

lærernormen. 

Innenfor barnehagene er det en viss risiko knyttet til oppfylling av pedagognormen og 

bemanningsnormen. Det kan være utfordringer knyttet til hvordan normene løses innenfor 

barnehagenes åpningstid. 

Kvalitet i skole

Barnevern 

Pedagognorm og bemanningsnorm i barnehager

PPT
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Nedskalering i PPT kan innebære en risiko for at utredninger og sakkyndigvurderinger som 

gjøres overfor skoler og barnehager tar lengre tid og at disponibel tid til systemarbeid gjør at 

skoler og barnehager får mindre bistand fra PPT.  

Revisor vurderer at det er risiko knyttet til barnevernstjenesten på bakgrunn av at netto 

driftsutgifter har økt betydelig de siste årene og at sektoren blir berørt av en strukturreform 

samt at andelen barn med melding og barnevernstiltak er stor i forhold til KOSTRA gruppa og 

landet utenom Oslo. 

Opplæring 

Kommunens KOSTRA-analyse fra sak 26.08.2019 viser at kommunen bruker mer på både 

skole og barnehage enn hva det beregnede utgiftsbehovet skulle tilsi. Den samme analysen 

viser også at Verdal kommune har en større andel av sine ansatte i skole enn andre 

kommuner. 

Tabell 8. Oppvekst  

Skole 
Verdal 

KOSTRA-
gruppe 8 

Landet 
uten Oslo  

2016 2017 2018 2018 2018 
Andel elever med spesialundervisning  9,7 10,3 9,8 7,9 7,9 
Gruppestørrelser 16,7 16,1 16,5 17,2 16,2 
Gjennomsnittlige grunnskolepoeng 41,3 41,6 42,2 41,9 41,7 
Mestringsnivå 3-5 NP: regning 8, trinn 66,7 66,5 60,5 70,4 69,6 
Mestringsnivå 3-5 NP: lesing 8, trinn 68 75,3 63,6 73,3 73,5 
Andel lærere med universitets-
/høgskoleutdanning, med pedagogisk 
utdanning 

98 98,8 95,5 80 77,6 

Andel lærere med universitets-
/høgskoleutdanning, uten pedagogisk 
utdanning 

: : 4,5 13 14,4 

Andel lærere med videregående utdanning 
eller lavere  

: : 0 7 8 

Kilde: SSB 

Tabell 8 viser at Verdal kommune har en større andel elever med spesialundervisning. Om 

man beregner et forholdstall på antall elever som får spesialundervisning pr avtalte årsverk, 

ligger Verdal noe lavere enn gjennomsnittet av KOSTRA gruppa. Altså er det er mange som 

får spesialundervisning, men hver elev får få timer. (KOSTRA analyse 2019)  

Tabell fem viser også at elever i Verdal har en lavere andel av elevene på mestringsnivå 3-5 

enn KOSTRA gruppa og landet utenom Oslo. Mestringsnivå 3-5 er de høgeste 

mestringsnivåene. I folkehelseprofilen 2019 går det fram at en signifikant større andel av 
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elevene ligger på laveste mestringsnivå i lesing. Tabell fem viser også at andelen lærere med 

pedagogisk utdanning er høg sammenlignet med KOSTRA gruppa og landet. 

Økonomiplan for 2020-2023 viser at det er en markant nedgang i antall barn i barnehage og 

skolealder og trenden er delvis synkende. Dette kan aktualisere strukturspørsmål som 

grensejusteringer mellom skolekretser. Lærernormen i skolen vil øke antallet klasser og presse 

utgiftsnivået på lærerpersonell opp og vil medføre nedskaleringsbehov inn mot andre 

yrkesgrupper i skolen. Lærernormer endrer premissene for hvordan struktur i skolen tenkes. 

Skolene skal i planperioden arbeide med innføring av ny læreplan (fagfornyelse), arbeide med 

skolebygg og vedtatte strukturendringer/sammenslåinger. Framtidige skolebygg må 

dimensjoneres ut fra det kommunen vet om elevtall og hva som er strategisk med tanke på å 

ha fleksibilitet. Det vises til et nedskaleringsbehov på 20 årsverk i skole/SFO og det vil ikke 

være mulig å opprettholde dagens omfang og kvalitet på tjenesteleveransen framover. 

(Økonomiplan 2020-2023) 

Sterk vekst i 2017, moderasjon igjen i 2018, men fortsatt høyere ressursbruk pr SFO-bruker 

enn kommuner Verdal sammenligner seg med. Verdal kommune har en forholdsvis lav andel 

av den primære målgruppen (innbyggere 6-9 år) som benytter seg av SFO. (KOSTRA analyse 

2019) 

Tabell 9. Barnehage 

Barnehage 
Verdal 

KOSTRA-
gruppe 8 

Landet 
uten Oslo  

2016 2017 2018 2018 2018 
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold 
til innbyggere 1-5 år (prosent) 

94,7 93,7 94,4 92 92,1 

Andel barnehagelærere i forhold til 
grunnbemanning (prosent) 

46,2 50,4 50,4 42,7 40,8 

Andel barn, eksklusive 
minoritetsspråklige, som får ekstra 
ressurser, i forhold til alle barn i 
kommunale barnehager (prosent) 

2,6 3,8 3 3,9 3,7 

Andel minoritetsspråklige barn i 
barnehage i forhold til innvandrerbarn 
1-5 år (prosent) 

82,6 90,5 92,3 81,9 81,9 

Netto driftsutgifter barnehager i 
prosent av kommunens totale netto 
driftsutgifter (prosent) 

13,4 13,8 13,4 16 14,3 

Netto driftsutgifter barnehager, per 
innbygger 1-5 år (kr) 

131121 138208 157697 151878 153538 

Kilde: SSB 



Revisjon Midt-Norge SA 

 - Revisors risiko- og vesentlighetsvurdering - 24 

Tabell 9 viser at andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning er høgere enn KOSTRA 

gruppa og landet. Tabellen viser også at netto driftsutgifter til barnehager i prosent av 

kommunens totale netto driftsutgifter er litt lavere enn i KOSTRA gruppa og landet. 

Fra å over tid være den kommunen som utpeker seg med spesielt lave utgifter, har bildet nå 

snudd til at vi har høyere netto driftsutgifter pr barn i målgruppen enn de kommunene eller 

gruppene vi sammenligner oss med, jfr siste linje i tabell seks. Det er forholdsvis få barn i 

barnehagene som får styrket tilbud, men at de som får styrkingstiltak, får relativt mye ressurser. 

(KOSTRA-analyse 2019) 

I økonomiplanen for 2020-2023 omtales nye moderasjonsordninger i barnehagene, slik som 

gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling og spesialpedagogiske tiltak.  

Pedagognormen og bemanningsnormen i barnehager er minimumsnormer, og i praksis er 

bemanning ofte lavere enn normene indikerer. Bemanning må fordeles etter pedagogisk 

vurdering i barnehagenes åpningstid som per dato er 10,25 timer. De fleste barna er i 

barnehagen store deler av åpningstida, og personale skal også avvikle møter med interne og 

eksterne samarbeidspartnere innenfor denne åpningstiden. Sammen med dette skal det også 

være rom for kompetanseheving. (Økonomiplan 2020-2023) 

Pedagogisk psykologisk tjeneste, PPT 

PPT er under reorganisering for i større grad å kunne imøtekomme de oppgaver som er tillagt 

tjenesten på systemnivå. PPT vil måtte nedskalere sin tjenesteleveranse. Det vil påvirke både 

den individrettede delen av jobben knyttet til utredninger og sakkyndigheter, og det som gjøres 

opp mot skoler og barnehager. I tillegg vil det foretas nedskaleringer av spesialpedagoger som 

jobber opp mot barnehager. (Økonomiplan 2020-2023) 

Barnevern  

Barnevernet har i 2018 blitt drevet økonomisk og effektivt, og med god kvalitet. Dette 

harmonerer med rangering i det foreløpige kommunebarometret, nr. 29 i landet, fjerde best i 

Trøndelag, selv om det har vært en nedgang på 8 plasser siden i 2017. Barnevernet scorer 

blant annet veldig bra på omsorgsplaner og saksbehandlingstid. Det er et godt resultat for 

saksbehandling når 96 prosent av sakene ble behandlet innen den ordinære 

tremånedersfristen i 2018. Verdal kommune har en høyere andel av kommunens barn knyttet 

til barnevernstiltak sammenlignet med KOSTRA gruppesnitt, mens netto utgift pr barn er lavere 

enn snitt og sammenlignbare kommuner. (KOSTRA-analyse) 
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Tabell 10. Barnevern 

Barnevern 
Verdal 

KOSTRA-
gruppe 8 

Landet 
uten Oslo  

2016 2017 2018 2018 2018 
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta 
per innbygger 0-22 år (kr) 

5891 7441 8143 8077 8319 

Barn med melding ift, innbyggere 0-17 år 
(prosent) 

6,4 7 5,7 4,7 4,5 

Barn med barnevernstiltak ift, innbyggere 
0-22 år (prosent) 

5 5,3 5,4 4,3 3,9 

Barn med undersøking eller tiltak per 
årsverk (funksjon 244) (antall) 

20,5 21 19,8 21,7 18,9 

Stillinger med fagutdanning per 1 000 
barn 0-17 år  

5,2 5,2 5,8 4,6 5 

Andel meldinger i alt som behandles 
innen 7 dager  

100 100 100 99,4 98,8 

Andel meldinger som går til undersøkelse 
innen 7 dager 

84,2 79,3 85,7 80,8 81,5 

ilde: SSB 

Tabell 10 viser at Verdal kommune har en høgere andel av barn med melding og 

barnevernstiltak enn KOSTRA gruppa og landet, mens netto driftsutgifter til barnevern-

tjenesten pr innbygger i alderen 0-22 år er noe lavere enn KOSTRA gruppa og landet, men 

har økt vesentlig de siste tre årene. 

I årsberetningen for 2018 går det fram at det har vært mangel på fosterheims plasser og 

kommunen har måttet kjøpe institusjonsplasser.  

Barnevernet står foran en strukturreform. Det betyr at oppgaver vil bli overført fra Bufetat til 

kommunen. Hvilke oppgaver det er og omfanget av dem er ennå noe usikkert. Det er allerede 

klare indikasjoner på at kommunen vil få det totale ansvaret for blant annet fosterheims-

området. Det vil være kritisk å finne tilstrekkelige ressurser til de nye oppgavene, og å skaffe 

tilstrekkelig kompetanse til å ivareta de nye oppgavene. (Økonomiplan 2020-2023) 

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  
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Figur 5. Risikovurdering velferd 

Revisor vurderer at det er moderat risiko knyttet økonomisk sosialhjelp og utfordringen ligger i 

økende antall unge sosialhjelpsmottakere og faren for at de forblir sosialhjelpsmottakere i 

mange år. Manglende oppfølging av flyktninger kan også etter hvert påvirke behovet for 

økonomisk sosialhjelp til denne gruppen hvis kommunen ikke lykkes med å få flyktningene i 

utdanning eller jobb. 

Økonomisk sosialhjelp  

Verdal har hatt høye driftsutgifter til sosialhjelp i perioden 2015-2018. Utviklingen i andel 

sosialhjelpsmottakere er positiv i den forstand at antall mottakere synker i perioden. Utvikling 

i 2019 er derimot mer bekymringsfull da innstramminger i regelverket for statlige 

arbeidsavklaringspenger og uføretrygd medfører overflytting av brukerne over på sosiale 

ytelser fra kommune i stedet (KOSTRA analyse 2019). 

Tabell 11. Økonomisk sosialhjelp 

Økonomisk sosialhjelp 
Verdal 

KOSTRA-
gruppe 8 

Landet 
uten Oslo  

2016 2017 2018 2018 2018 
Sosialhjelpsmottakere (antall) 412 391 391 7809 118964 
Antall barn i familier som mottok 
sosialhjelp (antall) 

90 114 140 3982 61467 

Kilde: SSB 

Tabell 11 viser at antall sosialhjelpsmottakere har vært stabilt, mens antall barn i familier som 

mottok sosialhjelp har økt. Folkehelsebarometeret for 2019 viser at det er signifikant flere i 

aldersgruppen 20-29 år som mottar stønad til livsopphold enn i landet for øvrig. 

Økonomiplan for 2020-2023 viser til at kvartalsrapporter for 2019 viser at aktivitetsnivået i NAV 

er høgere enn budsjettert.  

Økonomisk sosialhjelp

Flyktninger

Kommunale boliger
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Kommunal bolig 

Verdal kommune samarbeider med Verdal boligselskap AS med mål om å skape en 

boligmasse som er spredt og egnet for målgruppen som har behov for å leie kommunal bolig. 

Tabell 12. Kommunale boliger 

Kommunale boliger Verdal 
KOSTRA-
gruppe 

Landet 
uten Oslo  

 2016 2017 2018 2018 2018 
Totalt antall kommunalt disponerte boliger 
(antall) 

311 255 258 5290 97142 

Kommunalt disponerte boliger per 1000 
innbyggere (antall) 

21 17 17 17 21 

Brutto investeringsutgifter til boligformål per 
innbygger i kroner (kr) 

748 510 309 875 1526 

Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) 6846 6530 0 9553 9560 
Andel nye søkere som har fått avslag på 
kommunal bolig (prosent) 

78 16 43 28 29 

Antall boliger godkjent av kommunen for 
finansiering med startlån, per 1000 innbyggere 
(antall) 

2,9 3,2 2,7 1,7 1,4 

Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra 
Husbanken per 1000 innbyggere (antall) 

26,0 21,1 19,1 13,8 14,6 

Kilde: SSB 

Tilbudet av kommunale boliger i Verdal har gått noe ned fra 2015, antall søknader er 

tilsvarende svakt synkende i perioden. I 2018 ble 63 prosent av søknader om kommunal bolig 

innvilget. (KOSTRA analyse 2019) Dette er noe høgere enn det tallet revisor har funnet i 

KOSTRA, men begge ligger under andelen som er innvilget i KOSTRA gruppa og landet 

utenom Oslo. 

Tabell 12 viser også at brutto investeringsutgifter til boligformål pr innbygger har gått ned. Har 

kan fordelingen mellom Verdal boligselskap AS og kommunen påvirke tallene som 

framkommer i statistikken. Tabell 12 viser også at antall kommunale boliger har gått ned både 

totalt og i forhold til innbyggertallet. 

Flyktninger  

I 2020 bosettes det 15 personer, disse kommer i tillegg til de 140 personene som pr dags dato 

har oppfølging og mottar tjenester fra Verdal kommune. (Økonomiplan 2020-2023) I 

økonomiplanen som ble lagt fram høsten 2019 går det fram at det ikke vil være rom for den 

individuelle oppfølging av introduksjonsdeltakere slik det gjøres i dag, og slik myndighetene 
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krever. Konsekvensen er at mange ikke når målet om å bli kvalifisert til arbeid og utdanning, 

og bli økonomisk selvstendig. 

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. 

 

Figur 6. Risikovurdering helse og omsorg 

 

Revisor vurderer at utfordringene innenfor hjemmetjenesten utgjør en risiko både knyttet til 

tjenestetilbudet og arbeidsmiljø. I starten av 2020 settes det i gang en forvaltningsrevisjon 

innenfor hjemmetjenesten, som omhandler noen av risikoene. Et sterkt fokus på hjemme-

tjenesten kan gjøre at risikoer innenfor sykehjem ikke kommer like godt fram. Når det nye 

bygget er tatt i bruk er det risikoer knyttet til å etablere nye arbeidsrutiner og tjenesteutøvelse 

i nye omgivelser, som revisor vurderer å ha en moderat risiko. Rusomsorgen i Verdal har et 

stort ressursforbruk og er dermed et risikoområde. Det er også en risiko forbundet med at en 

relativt høg andel unge som har psykiske plager. 

Endringene som har skjedd i Innherred interkommunale legevakt utgjør en risiko for Verdal 

kommune. Risikoen er knyttet både til de endrede betingelsene for drifta de siste årene og 

usikkerhet knyttet til kompetanse. 

Helse og omsorg 

Kommunens KOSTRA-analyse som ble behandlet i kommunestyret 26.08.2019 peker på at 

kommunen bruker langt mindre ressurser på pleie og omsorg enn landsgjennomsnittet, til tross 

for at utgiftsbehovet tilsier at kommunen har større utfordringer på dette området enn 

gjennomsnittskommunen.  

Legevakt

Hjemmetjenesten

Sykehjem

Rusomsorg
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Tabell 13. Helse og omsorg  

Helse og omsorg 
Verdal 

KOSTRA-
gruppe 8 

Landet 
uten Oslo  

2016 2017 2018 2018 2018 
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten 
m/ helseutdanning (prosent) 

80 80 81 75 75 

Andel innbyggere 80 år og over som bruker 
hjemmetjenester (prosent) 

35 34 34 32 32 

Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år 
(prosent) 

47 54 54 36 48 

Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på 
sykehjem (prosent) 

11 11 10 9 12 

Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc 
(prosent) 

50 38 39 92 90 

Andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetstilbud 
(prosent) 

0,55 0,74 0,51 0,75 0,67 

Kilde: SSB 

Tabell 13 viser at Verdal kommune har over halvparten av brukerne av hjemmetjenesten i 

aldersgruppen 0-66 år, noe som er høgt sammenlignet med KOSTRA gruppa og landet 

utenom Oslo. Andelen innbyggere over 80 år som bruker hjemmetjenesten er litt høgere enn 

sammenligningsgruppene. Verdal kommune kommer dårlig ut når det gjelder andelen 

brukertilpassende enerom med eget bad/wc. I kommunens KOSTRA analyse 2019 går det 

fram at det er enerom, men at de ikke har eget bad/wc. Dette forventes å bedres når Verdal 

bo- og behandlingssenter står ferdig i 2021. 

I gjennomsnitt er 17,6 prosent av oppholdene på sykehjem i Norge korttidsopphold. Andelen 

har vært ganske stabil de siste årene. Nyeste data er fra 2017. Verdal kommune har ganske 

få korttidsopphold på sykehjem, med 7,4 prosent. (Kommunebarometeret 2019)  

Hjemmetjenesten 

Økonomiplan for 2020-2023 viser til at kvartalsrapporter for 2019 viser at aktivitetsnivået i 

hjemmetjenesten er høgere enn budsjettert. Det er store driftsutfordringer i hjemmetjenesten. 

Siden 2013 har målet vært å samordne hjemmetjenesten slik at Verdal kommune tilbyr 

innbyggerne koordinerte hjemmetjenester med samme kvalitet og omfang uavhengig av hvor 

de bor i kommunen. Dette arbeidet er ikke realisert. I hjemmetjenesten er det høgt sykefravær 

og stadig tidspress i å løse de daglige arbeidsoppgavene som skal leveres hele døgnet. 

Fram til 2017 har Verdal og Levanger meget høy brukerandel på de under 66 år i 

hjemmetjenesten. Dette nivået følger med videre ettersom brukerne blir eldre og utviklingen 

bør følges opp. (KOSTRA-analyse) 
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I årsberetningen for 2018 går det fram at det de siste to åene har vært en sterk vekst i antall 

brukere og antall vedtakstimer. I 2018 ble det innført årsturnus, noe som førte til økt 

grunnbemanning. Økning i vedtakstimer og nye brukere er i samsvar med prioritert dreining i 

tjenestetilbudet ved at flere får bistand fra hjemmetjenesten i eget hjem. Denne endringen er 

krevende for ledere og ansatte. Det er behov for tiltak som bidrar til dimensjonering av 

ressursbruken (økonomi og kompetanse) som er bedre i samsvar med brukerbehovene. Økt 

aktivitetsnivå har ikke ført til endret ressursfordeling innad i hjemmetjenesten og innleie av 

vikarer og ekstravakter har i løpet av året variert mellom ca. 8-14 månedsverk. (Årsberetning 

2018) 

Tabell 14. Kompetanse i helse og omsorg 

Kompetanse Verdal 
KOSTRA-
gruppe 8 

Landet 
uten Oslo  

Avtalte årsverk per 10 000 innbyggere  2016 2017 2018 2018 2018 
Geriatrisk sykepleier 6,34 6,77 6,77 3,72 4,12 
Sykepleiere med spes./videre utdanning 6,78 6,33 5,93 6,32 7,54 
Sykepleier uten 
spesialitet/videreutdanning 

44,19 42,24 43,84 43,51 47,22 

Hjelpepleier 68,98 61,87 60,51 40,84 48,2 
Ergoterapeut 0,03 , , 1,57 2,1 
Miljøterapeut og pedagog 2,31 3,5 5,59 3,23 2,93 
Aktivitør 1,89 2,66 2,25 2,12 2,16 
Omsorgsarbeider 9,46 9,62 10,07 10,09 9,03 
Helsefagarbeider 23,88 25,81 28,01 32,43 37,6 
Annet omsorgspersonell med 
helseutdanning 

7,08 6,27 13,54 12,17 14,57 

Pleiemedhj/ass, hjemmehj/praktisk bistand 
eller annen brukerrettet tjeneste 

48,12 44,88 48,96 55,67 63,37 

Årsverk helse og omsorg per 10 000 
innbygger (årsverk) 

292 283 300 278 312 

Årsverk per bruker av omsorgstjenester 
(årsverk) 

0,55 0,49 0,51 0,52 0,57 

Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere 
(årsverk) 

11 11 11 11 11 

Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 
innbyggere (årsverk) 

9 9 8 9 10 

Avtalte årsverk i helsestasjons- og 
skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 
0-20 år (årsverk) 

47 52 50 49 42 

Kilde: SSB 

I tabell 13 gikk det fram at Verdal kommune har en høg andel brukerrettede årsverk med 

helsefagutdanning sammenlignet med KOSTRA gruppa og landet utenom Oslo. Tabell 14 
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viser en oversikt innenfor ulike utdanningskategorier. I tabellen kommer Verdal kommune 

bedre ut når det gjelder geriatriske sykepleiere og hjelpepleiere, mens kommunen ligger lavt 

på helsefagarbeidere. Kommunen og KOSTRA gruppe ligger høgere enn landet utenom Oslo 

på avtalte årsverk i helsestasjons og skolehelsetjenesten. 

De ti siste årene har det blitt langt flere geriatriske sykepleiere i kommunene, men ifølge 

foreløpige KOSTRA-tall ble det færre i fjor. Landsgjennomsnittet er nå 8,9 årsverk per 1.000 

innbyggere over 80 år. I Verdal er det 16,3 årsverk med geriatrisk sykepleier per 1.000 

innbyggere over 80 år. (Kommunebarometeret 2019) 

Psykiatri / psykisk helsevern og rus 

Tabell 15. Psykiatri og rusomsorg 

Psykiatri og rusomsorg 
Verdal 

KOSTRA-
gruppe 8 

Landet 
uten Oslo  

2016 2017 2018 2018 2018 
Andel netto driftsutgifter til tilbud til personer 
med rusproblemer (prosent) 

14,9 21,4 20,7 11,1 12,4 

Årsverk av psykiatriske sykepleiere per 10 000 
innbyggere (helse- og omsorg) (antall) 

5,8 5,4 6,5 4 4,9 

Årsverk av personer med videreutdanning i 
psykisk helsearbeid per 10 000 innbyggere (helse 
og sosial) (antall) 

8,9 7,8 9,6 9,4 9,1 

Årsverk av personer med videreutdanning i 
rusarbeid per 10 000 innbyggere (helse og sosial) 
(antall) 

3,8 4,3 12,7 3,5 3 

Kilde: SSB 

Tabell 15 viser at Verdal kommune har en relativt høg andel netto driftsutgifter til personer med 

rusproblemer enn KOSTRA gruppa og landet utenom Oslo. Tabellen viser også at kommunen 

har litt større andel årsverk av psykiatriske sykepleiere og personer med videreutdanning i 

rusarbeid. 

I kommunens KOSTRA analyse fra 2019 pekes det også på at Verdal ligger meget høyt på 

netto driftsutgifter til personer med rusproblemer pr innbygger 18-66 år sammenlignet med 

nabokommuner og KOSTRA gruppe. Kompetanseløft innen rusomsorg i 2018 ligger bak 

økningen i antall årsverk med videreutdanning, jfr tabell 15. 

I Folkehelseprofilen (2019) går det fram at andelen i aldersgruppen 15-29 år som har psykiske 

symptomer og lidelser, er høyere enn i landet som helhet, vurdert etter data fra fastlege og 

legevakt. 
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Lege/ legevakt/ psykolog/ helsestasjon 

Legedekningen er stabil i Verdal kommune og ligger litt over gjennomsnittet i KOSTRA gruppa. 

Selv om legedekning er over snitt viser kommunebarometeret at det mangler leger til nærmere 

20 prosent av fastlegelistene. (KOSTRA analyse 2019) 

Verdal kommune deltar i Innherred interkommunale legevakt, som har driftsutfordringer som 

følge av etablering i nytt bygg, nye IKT-løsninger og nye nasjonale krav til kompetanse og 

bemanning i forbindelse med spesialisering for leger. Utviklingen utgjør en økonomisk risiko i 

perioden, men også kompetansemessig risiko ved at eventuelt økte krav til bemanning/ 

beredskap vil kunne forverre rekrutteringssituasjonen i legetjenesten. (Økonomiplan 2020-

2023) 

Helsestasjonen har over år fått utvidet sine oppgaver knyttet til barns utvikling og helse, og det 

presser fram tydeligere prioriteringer. Helsestasjonen vil måtte nedskalere enkelte deler av sin 

tjeneste for å kunne dekke det totale. (Økonomiplan 2020-2023) Tabell ti viser at antall årsverk 

på helsestasjon og i skolehelsetjenesten ligger over nivået for KOSTRA gruppa og landet 

utenom Oslo.  

4.2.4 Teknisk drift 

Figur 7 oppsummer risikovurderingene innenfor teknisk drift. Under følger en nærmere 

beskrivelse av data som er grunnlag for vurderingen. 

 

Figur 7. Risikovurdering teknisk 

 

Revisor vurderer plan og byggesak som områder med liten risiko, med unntak av tilsyn og 

ulovlighetsoppfølging. Dette begrunnes med at det ser ut til å mangle rapportering fra 

kommunen på tilsyn med byggesak. 

Eiendomsforvaltning

Tilsyn

Samferdsel

Plan og byggesak

Renovasjon

Brann og redning

Næring
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Kommunen har en stor bygningsmasse som er gammel og som har etterslep på vedlikehold. 

Det er stor risiko forbundet med å drifte stadig dårligere bygninger og samtidig ha en fornuftig 

fornyingstakt. Samtidig er det også risiko med å avhende gamle bygninger. 

Revisor vurderer samferdselsområdet til å ha en moderat risiko. Dette er knyttet til at 

kommunen har mange kilometer vei å vedlikeholde. I arbeidet med økonomiplan skisseres 

muligheten for å nedklassifisere veier, fra kommunal til privat, noe som berører tjenestetilbudet 

til innbyggerne. 

Planarbeid 

Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030 er felles med Levanger kommune og ble vedtatt i 

2014. 

Verdal kommune vedtok en planstrategi i kommunestyret 24.04.2017. Den 26.08.2019 ble 

Planprogram for revidering av Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel og revidering og 

utarbeidelse av kommunedelplaner vedtatt i sak PS 67/19. Det er igangsatt en prosess med 

revidering av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. 

Byggesak  

Tabell 16. Byggesak 

Byggesak 
Verdal 

KOSTRA-
gruppe 8 

Landet 
uten Oslo  

2016 2017 2018 2018 2018 
Byggesøknader i alt behandlet (antall) 312 329 224 4685 74668 
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for 
byggesaker med 3 ukers frist (dager) 

19 21 14 19 20 

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for 
byggesaker med 12 ukers frist (dager) 

36 21 20 34 37 

Andel av innvilgete byggesøknader som skjer 
gjennom vedtak om dispensasjon fra plan 
(prosent) 

16 5 13 18 18 

Kilde: SSB 

Tabell 16 viser at Verdal kommune hadde en nedgang i byggesaker i 2018. Dette året har 

kommunen lavere saksbehandlingstid for byggesaker med tre ukers frist og byggesaker med 

12 ukers frist. Andelen byggesaker som innvilges med dispensasjon fra plan er relativt lavere 

enn KOSTRA gruppa og landet utenom Oslo. I økonomiplan for 2020-2023 heter det at ved 

fortsatt lavt rentenivå og høy sysselsetting i regionen vil kommunen bli utfordret både på 

kapasitet og kvalitet innenfor byggesak og arealplan.  
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Ifølge kommunebarometeret er det ikke gjennomført tilsyn med byggesaker i kommunen. Dette 

kan skyldes manglende rapportering. 

Eiendomsforvaltningen  

Tabell 17. Eiendomsforvaltning  

Eiendomsforvaltning 
Verdal 

KOSTRA-
gruppe 8 

Landet 
uten Oslo  

2016 2017 2018 2018 2018 
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i 
prosent av samlede driftsutgifter (prosent) 

7 7,4 8,1 8,7 9 

Areal på formålsbygg per innbygger (m2) 5,56 4,68 4,94 4,65 5,12 
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) 457 558 603 577 562 
Formålsbygg areal totalt 82600 69900 73800 1414662 23780000 

Kilde: SSB 

Tabell 17 viser at Verdal kommune har litt lavere driftsutgifter til eiendomsforvaltning enn 

KOSTRA gruppa og landet utenom Oslo. Arealet til formålsbygg pr innbygger skiller seg ikke 

fra KOSTRA gruppa og landet, mens utgifter til vedlikehold har økt og ligger over KOSTRA 

gruppa og landet i 2018. 

Verdal kommune har i dag en stor bygningsmasse som har økt år for år. Med dagens 

økonomiske rammer er det viktig å få solgt en del bygg som er kjekt å ha, men som kommunen 

kanskje ikke har behov for. Det er krevende å se muligheter for å realisere store investeringer 

i bygg de neste årene uten at det samtidig reduseres på eksisterende bygningsmasse gjennom 

salg, riving eller fortetting. Det antas å være gevinster å hente på en bevisst fortettingsstrategi 

i kombinasjon med energibesparende tiltak. Volden skole er det eneste bygget som er 

avhendet. Fem bygg/eiendommer er planlagt avhendet i 2020 og 2021. 

I økonomiplanen for 2020-2023 pekes det på at behovet for fornying av bygningsmassen er 

stort fordi det er gamle bygg og bygg som ikke samsvarer med kravene. Det er begrensede 

midler til fornyelse og reparasjon av det som nødvendigvis ikke fungerer på de mange byggene 

som er fra 70-tallet. For kommunale bygg vil det bli svært begrenset vedlikehold. Det er ikke 

rom for å planlegge og gjennomføre systematiske vedlikeholdsoppgaver og oppgraderinger 

på eksisterende bygg med dagens rammer. (Økonomiplan 2020-2023)  

I økonomiplanen signaliseres det kutt på vaktmester- og renholdsida. Mindre vaktmester-

tjenester fører til redusert tilstedeværelse og dårligere service for brukere av byggene, og på 

sikt dårligere vedlikehold av bygningsmassen. Kutt på renholdsida fører til mindre renhold. 

I kommunens KOSTRA-analyse framlagt for kommunestyret 26.08.2019 viser det at både 

innenfor skole og administrasjon er en stor del av innsparingspotensialet knyttet til lokaler; til 
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sammen hele 12,4 millioner, hvorav 9,2 mill på skolelokaler og 3,2 på administrasjonslokaler. 

Dette gir indikasjoner på at kommunen har en lite effektiv/ dårlig utnyttet bygningsmasse, og 

at gamle bygg er kostbare å drifte. 

Selv om det er kommuner som er mer arealaffektive enn Verdal, har ikke kommunen uvanlig 

mye areal pr innbygger. Det som er mer tydelig er at kommunens arealer er særlig kostbare 

når det kommer til energiforbruk og kommunen bruker særdeles lite på vedlikehold av 

bygningene. Det er tvilsomt om vedlikeholdet er tilstrekkelig til å ivareta bygningsmassen over 

tid, også når det ses i sammenheng med normtall for vedlikehold av bygg. (KOSTRA analyse 

2019) 

Vann og avløp 

Tabell 18. Vann og avløp 

Vann og avløp Verdal 
KOSTRA-
gruppe 8 

Landet 
uten Oslo  

 2016 2017 2018 2018 2018 
Årsgebyr for vannforsyning – ekskl. mva.  2130 2455 2832 3109 3741 
Andel fornyet kommunalt ledningsnett, 
gjennomsnitt for siste tre år (prosent) 

1 1,05 1,29 .. 0,69 

Andel av total kommunal vannleveranse til 
lekkasje (prosent) 

20 .. 20 .. 29,5 

Årsgebyr for avløpstjenesten – ekskl. mva.  3574 3604 4216 3988 4146 
Andel fornyet kommunalt spillvannsnett, 
gjennomsnitt for siste tre år (prosent) 

0,33 0,24 1,16 .. 0,56 

Andel innbyggere tilknyttet anlegg der rensekrav 
er oppfylt (prosent) 

2,1 7,3 7,3 .. 51,3 

Kilde: SSB 

Tabell 18 viser at Verdal kommune har hatt økende vann og avløpsgebyr de siste årene, og 

vanngebyret ligger litt under KOSTRA gruppa og landet utenom Oslo, mens avløp ligger litt 

over det siste året. Tabellen viser også at Verdal kommune har en høgere fornyingstakt på 

vann og avløpsnettet enn landet utenom Oslo. I Verdal er en liten andel av innbyggerne 

tilknyttet anlegg der rensekravene er oppfylt.  

I økonomiplanen for 2020-2023 står det at innenfor vann og avløp opprettholdes aktiviteten på 

dagens nivå, som anses for akseptabelt. Innenfor vannforsyning begynner kommunen å nå 

kapasitetsgrensen for vannrenseanlegget. Ifølge kommunebarometeret 2019 er Verdal 

kommune blant de kommunene med lavest fornyelsestakt på vannledningsnettet, mens de har 

prioritert spillvannsnettet i større grad enn andre kommuner. Tabell 18 viser at fornying av 

ledningsnettet økte fra 2017 til 2018. 



Revisjon Midt-Norge SA 

 - Revisors risiko- og vesentlighetsvurdering - 36 

Renovasjon  

Verdal kommune får levert renovasjonstjenester av det interkommunale selskapet Innherred 

Renovasjon. 

Tabell 19. Renovasjon 

Renovasjon 
Verdal 

KOSTRA-
gruppe 8 

Landet 
uten Oslo  

2016 2017 2018 2018 2018 
Årsgebyr for avfallstjenesten – ekskl. mva. 
(gjelder rapporteringsåret+1) (kr) 

2657 2657 2763 2589 2854 

Andel levert til materialgjenvinning inkl. 
biologisk behandling (prosent) 

48,2 51,1 46,7 39,6 40 

Kilde: SSB 

Tabell 19 viser at Verdal kommune har et renovasjonsgebyr som ligger over KOSTRA gruppa, 

men lavere enn landet utenom Oslo. Materialgjenvinningsgraden ligger over KOSTRA gruppa 

og landet, men den ble redusert fra 2017 til 2018. 

Brann- og redningstjenester  

Brann og redningstjenester driftes i dag i et §27 samarbeid i Innherred brann og redning. 

Samferdsel (vei, park og idrettsanlegg)  

Kommunens KOSTRA analyse (2019) viser moderat til normalt forbruk i kr pr innbygger. Men, 

kommunen har betydelig flere kilometer kommunal vei og gate pr innbygger (11,32) enn for 

eksempel gjennomsnittet i KOSTRA gruppa (7,40), noe som gir svært lav utgift pr kilometer.  

Drift og vedlikehold av kommunens veger og parker har vært en utfordring på grunn av knappe 

økonomiske ressurser. Nedklassifisering av kommunale veger til private og slukking av gatelys 

foreslås som innsparingstiltak. (Økonomiplan 2020-2023) 

Næring 

Av økonomiplan for 2020-2023 går det fram at Verdal har en høg andel privat næringsliv, med 

et betydelig antall aktører som også konkurrerer i et internasjonalt marked. Dette betyr at 

Verdal kommune både må legge til rette for å ha et helt annet ambisjonsnivå for service og 

oppfølging av næringslivet enn gjennomsnittskommunen. Verdal kommune har løst dette 

basert på en tydelig uttalt og definert strategi der kommunen har valgt å konkurranseutsette 

første- og andrelinjetjenesten i næringsarbeidet og håndteres i dag av Proneo AS, hvor 

kommunen eier 12,99 prosent. 
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4.3 SELSKAPER HVOR KOMMUNEN HAR 
EIERINTERESSER  

I figur 8 er risikovurderingene knyttet til kommune sine eierinteresser oppsummert og grunn-

laget for vurderingene finnes i kapittel 4.3.1 og 4.3.2. 

 

Figur 8. Risikovurdering eierskap 

 

Kommunestyret i Verdal behandlet kommunens eierskapsmelding siste gang 24.09.2018, sak 

74/18. Eierskapsmeldingen inneholder overordnet eierskapspolitikk, motivasjon for kommunalt 

eierskap og eierstrategi. Eierskapsmeldingen gir en oversikt over eierskapsformer og 

selskapene som kommunen har eierandeler i. Selskapene som kommunen har eierinteresser 

i er listet opp under.  

Kommunale AS 

 Veksttorget AS (100%) 

 Verdal Boligselskap AS (100%) 

 Kinobygget AS (100%) 

 Stiklestad Nasjonale Kulturhus AS (50%) 

 Tindved Kulturhage AS (45,32%) 

 Regional Pligrimssenter Stiklestad AS (30,77%) 

 Proneo AS (12,99%) 

 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS (8,80%) 

 Naboer AS (5,9%) 

 Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS (0,2%) 

Interkommunalt samarbeid 

 Nord-Trøndelag Krisesenter IKS (10%)  

Innherred interkommunale legevakt IKS

Nord-Trøndelag Krisesenter IKS

Veksttorget AS

Verdal boligselskap AS

Kinobygget AS

Stiklestad Nasjonale Kulturhus AS

Resterende selskaper
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 Innherred Renovasjon IKS – (16,4 %) 

 Innherred Interkommunale legevakt IKS (31,4 %)  

 Interkommunalt arkiv IKS (2,94 %) 

 KonSek Trøndelag IKS (4%) 

 Trondheim Havn IKS (8 %) 

 Lierne Nasjonalparksenter IKS (5%) 

Andre 

 Revisjon Midt-Norge SA (4,29 %) 

Andre andeler i varig eie 

 Innherred boligbyggerlag 

 Biblioteksentralen SA 

 Trøndelag Reiseliv AS 

 Opplæringskontoret for byggfag Inn-Trøndelag 

I eierskapsmeldingen går det fra at det er utarbeidet egen eierstrategi for Vekst Torget AS og 

Verdal Boligselskap AS. 

4.3.1 Eierskapskontroll 

Alle heleide aksjeselskap er aktuelle for eierskapskontroll. Revisor vurderer at det kan være 

risiko knyttet til Vekst Torget AS, med bakgrunn i at det på dere hjemmesider opplyses at 

selskapet har fisjonert i 2019 og blitt oppdelt i tre ulike selskaper med egne organisasjons-

nummer. 

I tillegg vil revisor trekke fram Nord-Trøndelag Krisesenter IKS med bakgrunn i sent godkjent 

regnskap og økte kostnader. Innherred kommunale legevakt IKS vurderes også som aktuell 

for eierskapskontroll med begrunnelse i økte kostnader og underdekning, noe som må dekkes 

inn hos eierkommunene. 

Dagens §27 samarbeid må etter hvert finne andre selskapsformer og det er relevant å følge 

opp de nye selskapene med eierskapskontroll etter at de er opprettet og har begynt å fungere.  

4.3.2 Forvaltningsrevisjon i selskaper 

Vurdering av behovet for forvaltningsrevisjon i selskaper er basert på beskrivelse under 

tjenesteområdene og eller beskrivelse av eierskapet. 

Revisor vil her trekke fram risikoen knyttet til legevakt i kapittel 4.3.2. 
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VEDLEGG 1 METODE 

Datagrunnlag 

Kommunale dokumenter 

Det er hentet informasjon fra årsmeldingen for 2018, økonomiplan 2020-2023, kommunens 

egen KOSTRA analyse, folkehelseprofil for Verdal og kommunebarometer 2019 som er 

utarbeidet for Vedal kommune av kommunal rapport.  

Statistikk 

Det er hentet inn statistikk fra SSB basert på kommunene sin rapportering til KOSTRA. Bruken 

av KOSTRA tall sikrer er 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. 

Intervju i kommunene  

Kommuneledelsen ved rådmann og økonomisjef ble intervjuet høsten 2018. 

Forvaltningsrevisor har ikke deltatt på intervju høsten 2019, men regnskapsrevisor har jevnlig 

kontakt med kommuneledelsen. 

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 20. 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 21. Beskrivelse av konsekvens 

Valideringsord Beskrivelse Eksempel 
Ubetydelig 
konsekvenser 

Ufarlig Mindre feil, eller overtredelse av internt regelverk som på kort 
sikt ikke vesentlig truer kommunens produktivitet, 
måloppnåelse eller tjenester til borgerne. 

Mindre alvorlig 
konsekvenser 

Farlig/lite 
alvorlig 

Mangelfull forvaltning der konsekvensene ikke 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 
konsekvenser 

Kritisk/alvorlig Kun til dels alvorlige konsekvenser, men gjelder saker med 
prinsipiell eller stor betydning.  
Misligheter og lovbrudd 

Meget alvorlige 
konsekvenser 

Meget kritisk 
Meget alvorlig 

Meget alvorlige brudd på lov eller reglement, eller andre feil 
og mangler der summen av dette er så stor at dette må ansees 
som alvorlig i seg selv. 
Svindel og lovbrudd med konsekvenser 

Svært alvorlige 
konsekvenser 

Katastrofalt 
Svært alvorlig 

Fare for liv og helse 
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 
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middels risiko, og kan være aktuelle for forvaltningsrevisjon. Grønn farge indikerer lav risiko 

og et lavt behov for forvaltningsrevisjon.  

Sannsynlighet Konsekvens 

 Ubetydelig 

konsekvenser 

Mindre alvorlig 

konsekvenser 

Alvorlige 

konsekvenser 

Meget alvorlige 

konsekvenser 

Svært alvorlige 

konsekvenser 

Svært sannsynlig      

Meget sannsynlig      

Sannsynlig      

Lite sannsynlig      

Usannsynlig      

Figur 9. Kombinasjon av sannsynlighet og konsekvens 

 

 

Figur 10. Risikovurdering 

 

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 

nn

nn

nn
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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, 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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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 
Revisors risiko- og vesentlighetsvurdering 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 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 eierskapskontroll til møte den 09.03.2020. Dokumentet oversendes sekretariatet 
innen 24.02.2020. 

 
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 ordfører invitert til å gi ytterligere 
innspill til risikoområder, for dermed å ha et bredere grunnlag til utarbeidelse av planen. 
 
 
Vurdering 
Kontrollutvalget må vurdere 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, og oversendes 
kommunestyret. 
 
 
 
 



 

 

 

Revisors risiko- og vesentlighetsvurdering 

Verdal kommune 

pr 31.12.2019 
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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 forvaltnings-

revisjon. Med risiko og vesentlighet menes her sannsynligheten for at et forhold kan inntreffe 

og konsekvensen dersom angjeldende forhold inntreffer. Rød, gul og grønn fargekode 

indikerer at revisors samlede vurdering av risiko og vesentlighet tilsier at behovet for 

forvaltningsrevisjon er henholdsvis høyt, middels og lavt.  

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 Verdal kommune innenfor kommune-

organisasjon 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 

Økonomi Offentlige anskaffelser Økonomisk internkontroll 

Finans IKT Budsjettprosesser 

Omstilling, effektivisering, 
HMS, IA, etikk 

Kvalitetssikring Kommunal boliger 

Arkiv Pedagognorm og 
bemanningsnorm i 
barnehager 

Plan- og byggesak 

Kvalitet i skole PPT Renovasjon 

Legevakt  Økonomisk sosialhjelp Brann og redning 

Barnevern Sykehjem Næring 

 Hjemmetjenesten  

 Rusomsorg  

 Flyktninger  

 

Risikovurderinger knyttet til kommunen sine eierinteresser er oppsummert i tabell 2. Revisors 

vurdering er at kommunen bør ha en generell eierskapskontroll av sine eierinteresser. 
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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 

Innherred interkommunale 
legevakt IKS 

Veksttorget AS Resterende selskaper 

Nord-Trøndelag Krisesenter 
IKS 

Verdal boligselskap AS  

 Kinobygget AS  

 

  



Revisjon Midt-Norge SA 

 - Revisors risiko- og vesentlighetsvurdering - 4 

INNHOLDSFORTEGNELSE 

OPPSUMMERING ................................................................................................................. 2 

1 INNLEDNING .................................................................................................................. 6 

2 UTVIKLINGSTREKK I OVERORDNEDE RAMMEBETINGELSER .................................. 7 
2.1 Demografiske endringer ......................................................................................... 7 
2.2 Klima, energi og beredskap .................................................................................... 7 
2.3 Kommunestruktur ................................................................................................... 8 
2.4 Regelverksendringer .............................................................................................. 9 
2.5 Økonomi og kontroll ................................................................................................ 9 
2.6 Digitalisering ........................................................................................................... 9 

3 Verdal kommune ........................................................................................................... 10 
3.1 Utviklingstrekk i Verdal kommune ......................................................................... 10 
3.2 Kommuneorganisasjonen ..................................................................................... 11 

3.2.1 Kommunesamarbeid ........................................................................................ 11 
3.2.2 Investeringsplaner ............................................................................................ 12 

3.3 Tidligere revisjoner og tilsyn ................................................................................. 12 

4 Risiko- og vesentlighetsvurdering .................................................................................. 14 
4.1 Kommuneorganisasjonen ..................................................................................... 14 

4.1.1 Økonomi .......................................................................................................... 15 
4.1.2 Organisasjon .................................................................................................... 18 

4.2 Tjenesteområdene................................................................................................ 21 
4.2.1 Oppvekst ......................................................................................................... 21 
4.2.2 Velferd ............................................................................................................. 25 
4.2.3 Helse- og omsorgstjenester ............................................................................. 28 
4.2.4 Teknisk drift ..................................................................................................... 32 

4.3 SELSKAPER HVOR KOMMUNEN HAR EIERINTERESSER ............................... 37 
4.3.1 Eierskapskontroll.............................................................................................. 38 
4.3.2 Forvaltningsrevisjon i selskaper ....................................................................... 38 

Vedlegg 1 Metode ................................................................................................................ 40 
Datagrunnlag ................................................................................................................... 40 

Kommunale dokumenter ............................................................................................. 40 
Statistikk ...................................................................................................................... 40 
Eksterne dokumenter .................................................................................................. 40 
Intervju i kommunene .................................................................................................. 40 

Vurderinger ...................................................................................................................... 40 
Vurdering av risiko- og vesentlighet ............................................................................. 40 
Vurdering av metoden ................................................................................................. 43 

 

  



Revisjon Midt-Norge SA 

 - Revisors risiko- og vesentlighetsvurdering – VERDAL - 37 

4.3 SELSKAPER HVOR KOMMUNEN HAR 
EIERINTERESSER  

I figur 8 er risikovurderingene knyttet til kommune sine eierinteresser oppsummert og grunn-

laget for vurderingene finnes i kapittel 4.3.1 og 4.3.2. 

 

Figur 8. Risikovurdering eierskap 

 

Kommunestyret i Verdal behandlet kommunens eierskapsmelding siste gang 24.09.2018, sak 

74/18. Eierskapsmeldingen inneholder overordnet eierskapspolitikk, motivasjon for kommunalt 

eierskap og eierstrategi. Eierskapsmeldingen gir en oversikt over eierskapsformer og 

selskapene som kommunen har eierandeler i. Selskapene som kommunen har eierinteresser 

i er listet opp under.  

Kommunale AS 

 Veksttorget AS (100%) 

 Verdal Boligselskap AS (100%) 

 Kinobygget AS (100%) 

 Stiklestad Nasjonale Kulturhus AS (50%) 

 Tindved Kulturhage AS (45,32%) 

 Regional Pligrimssenter Stiklestad AS (30,77%) 

 Proneo AS (12,99%) 

 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS (8,80%) 

 Naboer AS (5,9%) 

 Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS (0,2%) 

Interkommunalt samarbeid 

 Nord-Trøndelag Krisesenter IKS (10%)  

Innherred interkommunale legevakt IKS

Nord-Trøndelag Krisesenter IKS

Veksttorget AS

Verdal boligselskap AS

Kinobygget AS

Stiklestad Nasjonale Kulturhus AS

Resterende selskaper
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 Innherred Renovasjon IKS – (16,4 %) 

 Innherred Interkommunale legevakt IKS (31,4 %)  

 Interkommunalt arkiv IKS (2,94 %) 

 KonSek Trøndelag IKS (4%) 

 Trondheim Havn IKS (8 %) 

 Lierne Nasjonalparksenter IKS (5%) 

Andre 

 Revisjon Midt-Norge SA (4,29 %) 

Andre andeler i varig eie 

 Innherred boligbyggerlag 

 Biblioteksentralen SA 

 Trøndelag Reiseliv AS 

 Opplæringskontoret for byggfag Inn-Trøndelag 

I eierskapsmeldingen går det fra at det er utarbeidet egen eierstrategi for Vekst Torget AS og 

Verdal Boligselskap AS. 

4.3.1 Eierskapskontroll 

Alle heleide aksjeselskap er aktuelle for eierskapskontroll. Revisor vurderer at det kan være 

risiko knyttet til Vekst Torget AS, med bakgrunn i at det på dere hjemmesider opplyses at 

selskapet har fisjonert i 2019 og blitt oppdelt i tre ulike selskaper med egne organisasjons-

nummer. 

I tillegg vil revisor trekke fram Nord-Trøndelag Krisesenter IKS med bakgrunn i sent godkjent 

regnskap og økte kostnader. Innherred kommunale legevakt IKS vurderes også som aktuell 

for eierskapskontroll med begrunnelse i økte kostnader og underdekning, noe som må dekkes 

inn hos eierkommunene. 

Dagens §27 samarbeid må etter hvert finne andre selskapsformer og det er relevant å følge 

opp de nye selskapene med eierskapskontroll etter at de er opprettet og har begynt å fungere.  

4.3.2 Forvaltningsrevisjon i selskaper 

Vurdering av behovet for forvaltningsrevisjon i selskaper er basert på beskrivelse under 

tjenesteområdene og eller beskrivelse av eierskapet. 

Revisor vil her trekke fram risikoen knyttet til legevakt i kapittel 4.3.2. 
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