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Kontrollutvalgets uttalelse om Meldal kommunes årsregnskap 2019
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Orkland kommune

Møtedato
15.09.2020

Saknr
27/20

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 216
Arkivsaknr
20/61 - 32
Forslag til vedtak
Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Meldal kommunes årsregnskap for 2019 oversendes
kommunestyret. Kopi sendes formannskapet før de foretar innstilling i regnskapssaken.
Vedlegg
Kontrollutvalgets uttalelse om årsregnskapet 2019 - Meldal
Revisjonsberetning 2019 - Meldal kommune
Årsregnskap 2019 - Meldal kommune
Årsberetning 2019 - Meldal kommune
Saksopplysninger
Det er formannskapet som innstiller til kommunestyret i regnskapssaken. Kontrollutvalget
skal i henhold til kommuneloven og forskrift om kontrollutvalg avgi en uttalelse om
årsregnskapet til kommunestyret. Kopi av kontrollutvalgets uttalelse skal være
formannskapet i hende tidsnok til at formannskapet kan ta hensyn til den før de avgir
innstilling til kommunestyret.
Administrasjonen er invitert til møtet i kontrollutvalget for å orientere om regnskap og
årsmelding og svare på spørsmål.
Revisjon Midt-Norge SA har gjennomført årsrevisjonen for Meldal kommune for 2019 i
samsvar med kommuneloven, tilhørende forskrifter og i henhold til god kommunal
revisjonsskikk og vedtatte revisjonsstandarder.
Revisjonsberetning er avgitt 26.06.2020. Revisor konkluderer med at regnskapet er avgitt i
samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt vesentlige en dekkende fremstilling av den
finansielle stillingen per 31. desember 2019.
Regnskapet for Meldal kommune viser et regnskapsmessig mindreforbruk i overkant av 1,1
millioner kroner. Resultat før finanstransaksjoner (brutto driftsresultat) viser et negativt
resultat i overkant av 1,1 millioner kroner. Resultatet før regnskapsmessig bruk og
avsetninger til fond (netto driftsresultat) viser et positivt resultat i overkant av 10 millioner
kroner.
Kontrollutvalgets sekretariat viser for øvrig til revisors beretning og årsregnskapet for Meldal
kommune for 2019.
Konklusjon
Under henvisning til forholdene som er omtalt ovenfor er kontrollutvalgets sekretariat av den
oppfatning at årsregnskapet og årsrapporten for Meldal kommune gir et forsvarlig uttrykk for
kommunen sin virksomhet i 2019 og Meldal kommunes økonomiske stilling pr. 31.12.2019.
Kontrollutvalgets sekretariat anbefaler kontrollutvalget å avgi en uttalelse til årsregnskapet for
Meldal kommune for 2019 som det fremgår av vedlegget ”Kontrollutvalgets uttalelse om
årsregnskap 2019 – Meldal kommune”.
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Til kommunestyret i Orkland kommune

Kontrollutvalgets uttalelse om Meldal kommunes årsregnskap for 2019
Kontrollutvalget har i møte 15.09.2020, sak 27/20 behandlet Meldal kommunes
årsregnskap for 2019.
Årsregnskapet består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap,
økonomiske oversikter, noteopplysninger og pliktige budsjettopplysninger.
Grunnlaget for behandlingen har vært avlagt årsregnskap og årsberetning, samt
revisjonsberetningen, datert 26.06.2020. I tillegg har oppdragsansvarlig revisor og
administrasjonen supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle
problemstillinger under behandlingen i kontrollutvalget.
Årsregnskapet er gjort opp med et regnskapsmessig mindreforbruk på
kr. 1.158.382,57
Under henvisning til utvalgets egen gjennomgang av regnskapsdokumentene og
revisjonsberetningen for 2019, mener kontrollutvalget at årsregnskapet og
årsberetningen for 2019 totalt sett gir et forsvarlig uttrykk for resultatet av Meldal
kommunes virksomhet for 2019 og for kommunens økonomiske stilling pr.
31.12.2019.
Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å godkjenne regnskapet for 2019 slik det
er avlagt.

Orkanger 15.09.2020

Mads Løkeland-Stai
Kontrollutvalgets leder

Kopi: Formannskapet
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Økonomisk oversikt - drift
1 Meldal kommune - 2019

14.05.2020
Regnskap

Reg. budsjett

Oppr.budsjett

Regnskap i fjor

Driftsinntekter
Brukerbetalinger
Andre salgs- og leieinntekter
Overføringer med krav til motytelse
Rammetilskudd
Andre statlige overføringer
Andre overføringer
Skatt på inntekt og formue
Eiendomsskatt
Andre direkte og indirekte skatter
Sum driftsinntekter

14.661.687,17
32.372.170,74
30.266.184,31
149.164.308,00
34.063.423,43
3.215.269,72
94.349.008,00
11.661.171,00
1.157.626,00
370.910.848,37

14.891.000,00
32.056.000,00
27.526.000,00
148.825.000,00
31.303.000,00
3.006.000,00
92.450.000,00
11.950.000,00
1.024.000,00
363.031.000,00

15.096.000,00
31.888.000,00
19.345.000,00
148.215.000,00
31.435.000,00
403.000,00
91.350.000,00
11.950.000,00
1.024.000,00
350.706.000,00

14.397.781,71
32.570.645,00
33.748.619,83
147.380.113,93
38.387.289,10
752.362,50
88.372.826,01
11.197.270,13
1.024.136,00
367.831.044,21

Driftsutgifter
Lønnsutgifter
Sosiale utgifter
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon
Overføringer
Avskrivninger
Fordelte utgifter
Sum driftsutgifter

208.113.241,71
42.513.114,51
55.148.955,02
29.852.419,21
24.843.651,20
15.699.198,00
-4.132.836,68
372.037.742,97

203.435.000,00
38.617.000,00
52.702.000,00
31.244.000,00
24.221.000,00
16.214.000,00
-2.349.000,00
364.084.000,00

198.399.000,00
37.128.000,00
48.402.000,00
32.902.000,00
19.807.000,00
17.231.000,00
-2.049.000,00
351.820.000,00

206.141.064,54
39.594.850,84
51.912.664,25
32.126.526,38
22.250.372,79
16.697.661,00
-3.368.561,59
365.354.578,21

Brutto driftsresultat

-1.126.894,60

-1.053.000,00

-1.114.000,00

2.476.466,00

Finansinntekter
Renteinntekter og utbytte
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler)
Mottatte avdrag på utlån
Sum eksterne finansinntekter

12.226.553,34
1.745.914,77
72.060,00
14.044.528,11

11.279.000,00
1.500.000,00
58.000,00
12.837.000,00

11.279.000,00
1.500.000,00
58.000,00
12.837.000,00

12.158.493,40
169.817,28
75.047,74
12.403.358,42

Finansutgifter
Renteutgifter og låneomkostninger
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)
Avdrag på lån
Utlån
Sum eksterne finansutgifter

6.639.368,44
0,00
11.853.049,00
91.315,82
18.583.733,26

7.762.000,00
400.000,00
13.400.000,00
91.000,00
21.653.000,00

8.296.000,00
400.000,00
13.400.000,00
91.000,00
22.187.000,00

5.833.949,72
593.595,36
12.403.569,00
38.346,75
18.869.460,83

Resultat eksterne finanstransaksjoner

-4.539.205,15

-8.816.000,00

-9.350.000,00

-6.466.102,41

Motpost avskrivninger
Netto driftsresultat

15.699.198,00
10.033.098,25

16.214.000,00
6.345.000,00

16.965.000,00
6.501.000,00

16.697.661,00
12.708.024,59

Interne finanstransaksjoner
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk
Bruk av disposisjonsfond
Bruk av bundne fond
Sum bruk av avsetninger

7.106.600,03
3.215.248,19
8.118.123,64
18.439.971,86

7.107.000,00
3.392.000,00
6.390.000,00
16.889.000,00

0,00
1.055.000,00
4.963.000,00
6.018.000,00

4.948.505,82
3.228.144,45
6.778.141,40
14.954.791,67

Overført til investeringsregnskapet
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk
Avsatt til disposisjonsfond
Avsatt til bundne fond
Sum avsetninger

2.500,00
0,00
18.007.000,00
9.305.187,54
27.314.687,54

0,00
0,00
18.007.000,00
5.227.000,00
23.234.000,00

0,00
0,00
9.800.000,00
2.719.000,00
12.519.000,00

36.519,50
0,00
12.337.035,00
8.182.661,73
20.556.216,23

1.158.382,57

0,00

0,00

7.106.600,03

Regnskapsmessig mer/mindreforbruk
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Økonomisk oversikt - investering
1 Meldal kommune - 2019

14.05.2020
Regnskap

Reg. budsjett

Oppr.budsjett

Regnskap i fjor

2.152.011,98
0,00
32.381,00
3.368.266,36
1.189.670,00
0,00
0,00
6.742.329,34

840.000,00
0,00
18.000,00
3.844.000,00
0,00
0,00
0,00
4.702.000,00

0,00
0,00
0,00
34.019.000,00
61.244.000,00
0,00
0,00
95.263.000,00

575.828,00
0,00
120.676,50
3.047.326,38
2.957.193,00
0,00
0,00
6.701.023,88

9.080,88
581,18
32.635.128,50
0,00
3.367.206,36
0,00
0,00
36.011.996,92

0,00
0,00
38.823.000,00
0,00
2.444.000,00
0,00
0,00
41.267.000,00

0,00
0,00
148.579.000,00
0,00
34.019.000,00
0,00
0,00
182.598.000,00

9.541,16
576,37
16.262.702,17
9.352,20
3.047.326,38
0,00
0,00
19.329.498,28

1.141.871,00
4.761.636,64
1.183.246,00
0,00
1.118.313,79
1.679.984,49
9.885.051,92

2.000.000,00
7.000.000,00
1.180.000,00
0,00
450.000,00
0,00
10.630.000,00

2.000.000,00
2.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000.000,00

1.118.552,00
2.666.488,00
1.367.933,00
0,00
256.188,00
255.948,98
5.665.109,98

Finansieringsbehov

39.154.719,50

47.195.000,00

91.335.000,00

18.293.584,38

Dekket slik:
Bruk av lån
Salg av aksjer og andeler
Mottatte avdrag på utlån
Overført fra driftsregnskapet
Bruk av tidligere års udisponert
Bruk av disposisjonsfond
Bruk av bundne driftsfond
Bruk av ubundne investeringsfond
Bruk av bundne investeringsfond

36.077.843,24
0,00
1.893.630,26
2.500,00
0,00
1.180.746,00
0,00
0,00
0,00

44.015.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
0,00
1.180.000,00
0,00
0,00
0,00

81.835.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
0,00
7.500.000,00
0,00
0,00
0,00

15.440.629,90
54.001,00
1.374.500,98
36.519,50
0,00
1.337.933,00
0,00
0,00
50.000,00

Sum finansiering

39.154.719,50

47.195.000,00

91.335.000,00

18.293.584,38

0,00

0,00

0,00

0,00

Inntekter
Salg av driftsmidler og fast eiendom
Andre salgsinntekter
Overføringer med krav til motytelse
Kompensasjon for merverdiavgift
Statlige overføringer
Andre overføringer
Renteinntekter og utbytte
Sum inntekter
Utgifter
Lønnsutgifter
Sosiale utgifter
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon
Overføringer
Renteutgifter og omkostninger
Fordelte utgifter
Sum utgifter
Finanstransaksjoner
Avdrag på lån
Utlån
Kjøp av aksjer og andeler
Dekning av tidligere års udekket
Avsatt til ubundne investeringsfond
Avsatt til bundne investeringsfond
Sum finansieringstransaksjoner

Udekket/udisponert
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Oversikt - balanse
1 Meldal kommune - 2019

14.05.2020
Regnskap 2019

Regnskap 2018

1.040.183.009,75

998.764.203,63

424.137.684,96
17.380.038,66
63.112.893,13
0,00
26.785.199,00
508.767.194,00

401.277.474,24
20.093.593,46
60.338.219,93
0,00
25.601.953,00
491.452.963,00

162.928.455,79

168.112.979,02

13.832.724,00
0,00
32.016.356,90
22.912.421,22
0,00
0,00
0,00
94.166.953,67

17.720.206,37
0,00
30.833.726,26
21.166.506,45
0,00
0,00
0,00
98.392.539,94

1.203.111.465,54

1.166.877.182,65

271.373.477,46

265.566.022,85

50.671.480,28
35.267.973,76
19.959.818,11
2.696.911,87
1.158.382,57
0,00
0,00
0,00
167.640.029,39
-5.999.725,52
-21.393,00

37.060.474,47
34.080.909,86
18.841.504,32
1.016.927,38
7.106.600,03
0,00
0,00
0,00
173.480.725,31
-5.999.725,52
-21.393,00

Langsiktig gjeld
Herav:
Pensjonsforpliktelser
Ihendehaverobligasjonslån
Sertifikatlån
Andre lån
Konsernintern langsiktig gjeld

883.278.671,11

853.697.012,31

575.486.945,11
0,00
0,00
307.791.726,00
0,00

551.310.366,31
0,00
0,00
302.386.646,00
0,00

Kortsiktig gjeld
Herav:
Kassekredittlån
Annen kortsiktig gjeld
Derivater
Konsernintern kortsiktig gjeld
Premieavvik

48.459.316,97

47.614.147,49

0,00
48.204.338,95
0,00
0,00
254.978,02

0,00
46.176.955,74
0,00
0,00
1.437.191,75

1.203.111.465,54

1.166.877.182,65

20.038.997,75

36.942.986,99

10.733.923,75
0,00
9.305.074,00
-20.038.997,75

28.411.766,99
0,00
8.531.220,00
-36.942.986,99

EIENDELER
Anleggsmidler
Herav:
Faste eiendommer og anlegg
Utstyr, maskiner og transportmidler
Utlån
Konserninterne langsiktige fordringer
Aksjer og andeler
Pensjonsmidler
Omløpsmidler
Herav:
Kortsiktige fordringer
Konterninterne kortsiktige fordringer
Premieavvik
Aksjer og andeler
Sertifikater
Obligasjoner
Derivater
Kasse, postgiro, bankinnskudd
SUM EIENDELER
EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Herav:
Disposisjonsfond
Bundne driftsfond
Ubundne investeringsfond
Bundne investeringsfond
Regnskapsmessig mindreforbruk
Regnskapsmessig merforbruk
Udisponert i inv.regnskap
Udekket i inv.regnskap
Kapitalkonto
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest

SUM EGENKAPITAL OG GJELD
MEMORIAKONTI
Memoriakonto
Herav:
Ubrukte lånemidler
Ubrukte konserninterne lånemidler
Andre memoriakonti
Motkonto for memoriakontiene
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1 Meldal kommune - 2019

25.06.2020
Regnskap

Reg. budsjett

Oppr.budsjett

Regnskap i fjor

94.349.008,00
149.164.308,00
11.661.171,00
1.157.626,00
34.063.423,43
290.395.536,43

92.450.000,00
148.825.000,00
11.950.000,00
1.024.000,00
31.303.000,00
285.552.000,00

91.350.000,00
148.215.000,00
11.950.000,00
1.024.000,00
31.435.000,00
283.974.000,00

88.372.826,01
147.380.113,93
11.197.270,13
1.024.136,00
38.387.289,10
286.361.635,17

Renteinntekter og utbytte
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)
Avdrag på lån
Netto finansinnt./utg.

12.226.553,34
1.745.914,77
6.639.368,44
0,00
11.853.049,00
-4.519.949,33

11.279.000,00
1.500.000,00
7.762.000,00
400.000,00
13.400.000,00
-8.783.000,00

11.279.000,00
1.500.000,00
8.296.000,00
400.000,00
13.400.000,00
-9.317.000,00

12.158.493,40
169.817,28
5.833.949,72
593.595,36
12.403.569,00
-6.502.803,40

Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk
Til ubundne avsetninger
Til bundne avsetninger
Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk
Bruk av ubundne avsetninger
Bruk av bundne avsetninger
Netto avsetninger

0,00
18.007.000,00
9.305.187,54
7.106.600,03
3.215.248,19
8.118.123,64
-8.872.215,68

0,00
18.007.000,00
5.227.000,00
7.107.000,00
3.392.000,00
6.390.000,00
-6.345.000,00

0,00
9.800.000,00
2.719.000,00
0,00
1.055.000,00
4.963.000,00
-6.501.000,00

0,00
12.337.035,00
8.182.661,73
4.948.505,82
3.228.144,45
6.778.141,40
-5.564.905,06

2.500,00
277.000.871,42
275.842.488,85
1.158.382,57

0,00
270.424.000,00
270.424.000,00
0,00

0,00
268.156.000,00
268.156.000,00
0,00

36.519,50
274.257.407,21
267.150.807,18
7.106.600,03

Regnskapsskjema 1A - drift
Skatt på inntekt og formue
Ordinært rammetilskudd
Skatt på eiendom
Andre direkte eller indirekte skatter
Andre generelle statstilskudd
Sum frie disponible inntekter

Overført til investeringsregnskapet
Til fordeling drift
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk
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Skjema 1B
Månedsrapport

ALLE
10 Politisk styring

Regnskap Budsjett inkl. endring
275 842 488,85
270 424 000,00

Budsjett
268 156 000,00

Regnskap
267 150 807,18

3 468 740,14

3 571 000,00

4 507 000,00

3 441 472,44

11 920 662,52

11 233 000,00

11 312 000,00

11 775 496,99

12 Økonomiavd.

3 416 393,15

3 631 000,00

3 764 000,00

3 827 287,07

13 Servicekontor

4 334 854,54

4 242 000,00

4 018 000,00

4 209 658,91

14 Personalavd.

3 713 794,61

3 729 000,00

4 956 000,00

3 491 179,98

15 IT-avd.

3 544 171,18

3 615 000,00

4 583 000,00

3 827 835,31

16 Nav

5 996 823,15

7 504 000,00

7 813 000,00

6 655 596,65

20 Oppvekst, PPT og barnevern

12 796 476,02

13 600 000,00

13 600 000,00

13 630 344,45

21 Barnehager

28 876 253,50

27 952 000,00

27 583 000,00

28 285 611,99

22 Grunnskole

44 656 982,40

43 024 000,00

43 214 000,00

43 687 272,06

23 Flyktningetjeneste

3 652 140,16

3 677 000,00

5 108 000,00

5 819 548,00

25 Kultur

8 886 717,21

9 218 000,00

7 231 000,00

7 600 532,79

476 452,91

498 000,00

427 000,00

506 772,95

7 294 793,58

6 869 000,00

6 948 000,00

6 806 662,18

32 Hjelpetjenesten

12 023 020,31

11 517 000,00

11 563 000,00

10 465 850,88

33 Meldal Helsetun

36 594 835,58

35 223 000,00

33 760 000,00

34 791 581,16

34 Hjemmetjenesten

72 091 479,22

70 578 000,00

71 508 000,00

68 474 177,68

4 213 969,46

4 431 000,00

4 353 000,00

4 709 266,98

422 604,97

‑198 000,00

521 000,00

191 370,89

‑969 115,27

‑1 004 000,00

‑1 040 000,00

‑1 061 992,84

11 Ledergruppen, revisjon, fellesråde…

30 Helse/Omsorg, Flyktninger og folk…
31 Legetjeneste

41 Brannvern
42 Vannforsyning
43 Avløp
45 Gruveforurensning

118 874,98

118 000,00

121 000,00

0,00

4 565 371,94

4 754 000,00

4 473 000,00

5 279 725,58

20 827 910,98

19 780 000,00

19 555 000,00

19 797 603,98

945 889,60

1 284 000,00

1 269 000,00

1 311 099,84

49 Landbruk og naturforvaltning

2 675 637,50

2 291 000,00

3 214 000,00

2 726 231,24

50 Næringsutvikling

3 211 790,84

3 086 000,00

1 210 000,00

2 436 665,23

‑23 915 036,33

‑23 799 000,00

‑27 415 000,00

‑25 536 045,21

46 Veier, samferdsel og parker
47 Bygg og eiendom
48 Plan, byggesak, oppmåling og kart

90 Skatt, statstilskudd, finans m.m.

12

1 Meldal kommune - 2019

14.05.2020
Regnskap

Reg. budsjett

Oppr.budsjett

Regnskap i fjor

Investeringer i anleggsmidler
Utlån og forskutteringer
Kjøp av aksjer og andeler
Avdrag på lån
Dekning av tidligere års udekket
Avsetninger
Årets finansieringsbehov

36.011.996,92
4.761.636,64
1.183.246,00
1.141.871,00
0,00
2.798.298,28
45.897.048,84

41.267.000,00
7.000.000,00
1.180.000,00
2.000.000,00
0,00
450.000,00
51.897.000,00

182.598.000,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
0,00
186.598.000,00

19.329.498,28
2.666.488,00
1.367.933,00
1.118.552,00
0,00
512.136,98
24.994.608,26

Finansiert slik:
Bruk av lånemidler
Inntekter fra salg av anleggsmidler
Tilskudd til investeringer
Kompensasjon for merverdiavgift
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner
Andre inntekter
Sum ekstern finansiering

36.077.843,24
2.152.011,98
1.189.670,00
3.368.266,36
1.926.011,26
0,00
44.713.802,84

44.015.000,00
840.000,00
0,00
3.844.000,00
2.018.000,00
0,00
50.717.000,00

81.835.000,00
0,00
61.244.000,00
34.019.000,00
2.000.000,00
0,00
179.098.000,00

15.440.629,90
629.829,00
2.957.193,00
3.047.326,38
1.495.177,48
0,00
23.570.155,76

Overført fra driftsregnskapet
Bruk av tidligere års udisponert
Bruk av avsetninger
Sum finansiering

2.500,00
0,00
1.180.746,00
45.897.048,84

0,00
0,00
1.180.000,00
51.897.000,00

0,00
0,00
7.500.000,00
186.598.000,00

36.519,50
0,00
1.387.933,00
24.994.608,26

0,00

0,00

0,00

0,00

Regnskapsskjema 2A - investering

Udekket/udisponert
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2

Skjema 2B programomr

Side 1 av 1

Skjema 2B programomr
Investeringsregnskap Sted-Ansvar-Funksjon-Konto

ALLE
10 Politisk styring
21 Barnehager
41 Brannvern
42 Vannforsyning
43 Avløp
46 Veier, samferdsel og parker
47 Bygg og eiendom

Regnskap i år Budsjett inkl. endring
36 011 996,92
41 267 000,00

Budsjett
182 598 000,00

Regnskap
19 329 498,28

0,00

0,00

0,00

0,00

7 623,00

0,00

0,00

548,50

0,00

0,00

0,00

94 490,94

11 539 998,63

11 775 000,00

7 450 000,00

1 776 829,48

589 040,20

675 000,00

5 050 000,00

1 687 952,42

2 756 323,23

2 555 000,00

0,00

4 678 129,55

21 119 011,86

26 262 000,00

170 098 000,00

11 091 547,39
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Skjema 2B

Side 1 av 1

Skjema 2B
Investeringsregnskap Sted-Ansvar-Funksjon-Konto

ALLE

Regnskap i år Budsjett inkl. endring
36 011 996,92
41 267 000,00

Budsjett
182 598 000,00

Regnskap
19 329 498,28

Uten sted

0,00

0,00

0,00

0,00

2100 IT-invest. Bhg.

0,00

0,00

0,00

548,50

4109 Brannbil 2 Sprinter RA-47278 (…

0,00

0,00

0,00

94 490,94

4200 Div. invest. vann

131 075,80

0,00

0,00

154 681,48

4206 Separering kummer vann

360 024,99

375 000,00

250 000,00

154 692,00

0,00

0,00

0,00

209 500,00

8 855 557,79

9 000 000,00

4 000 000,00

393 284,20

4237 Traktor (inv 2019)
4238 Løkken høydebasseng (investeri…
4241 Romundstadbygda vann inv 201…

0,00

0,00

0,00

823 013,00

4242 Tilbakeslagssikring inv 2018->

166 385,60

200 000,00

0,00

37 993,60

4245 Rikstadgrenda ny vannledning

279 804,40

500 000,00

0,00

0,00

36 135,20

200 000,00

3 200 000,00

0,00

4247 Sammenkobling skjøtskift/skul…

928 540,49

700 000,00

0,00

0,00

4248 Muan vannverk

393 663,16

800 000,00

0,00

0,00

1 884,00

0,00

0,00

0,00

4246 Nødagg. vann

4249 Vannledning Meldal VGS
4250 Varsmoen vannanlegg

386 927,20

0,00

0,00

0,00

4300 Div. invest. avløp

131 075,80

0,00

0,00

140 273,47

4306 Separering kummer avløp

312 370,00

375 000,00

250 000,00

126 634,80

0,00

0,00

4 800 000,00

159 512,00

4341 Renseløsning Bjørnli (inv 2017-…
4343 Utsk. rør og kummer (inv 2017-…

0,00

0,00

0,00

40 461,60

4347 Avløp Sjåførlia inv 2018

0,00

0,00

0,00

250 674,67
957 462,18

4348 Romundstadbygda avl/overv in…
4349 KVAMSVEIEN ØST (INV 2019)
4360 Avløp Kløvsteinveien
4616 Gatelys til STFK 2015
4633 Gang- og sykkelveg Kvamsveien
4634 Gang- og sykkelveg Skolegata

0,00

0,00

0,00

3 886,00

0,00

0,00

0,00

145 594,40

300 000,00

0,00

0,00

133 875,00

0,00

0,00

437 500,00

1 894 859,50

2 000 000,00

0,00

3 094 817,88

723 702,73

555 000,00

0,00

1 029 701,67

4690 Trafikksikkerhetstiltak

0,00

0,00

0,00

111 510,00

4691 Økt sykkelbruk (tilsk. Vegvesen)

0,00

0,00

0,00

4 600,00

7 623,00

0,00

0,00

0,00

4 421 522,00

4 350 000,00

0,00

0,00

4714 Å Bhg.
4741 Sentrumsbygget gnr 76 bnr 43…
4747 Uteavdeling garderober inv 2018

50 956,28

150 000,00

0,00

16 598,90

15 917 533,19

21 019 000,00

170 098 000,00

2 377 985,37

622 719,39

635 000,00

0,00

8 146 364,64

3 872,50

0,00

0,00

77 450,00

4792 Boligfelt Grefstad

76 738,00

100 000,00

0,00

425 796,00

4793 Bolgfelt Storås

18 925,50

3 000,00

0,00

30 162,00

6 745,00

5 000,00

0,00

33 789,38

4765 Nytt helsetun (inv)
4766 Kulturscene idr.bygget inv 2018…
4791 Boligfelt Løkken

4794 Boligfelt Å
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NOTE 0:

Regnskapsprinsipper

Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og god kommunal
regnskapsskikk.
Regnskapsprinsipper
All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet fremgår av
driftsregnskapet eller investeringsregnskapet. Regnskapsføring av tilgang og bruk av midler bare i
balanseregnskapet gjøres ikke.
Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført brutto. Dette gjelder også
interne finansieringstransaksjoner. Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året
er tatt med i årsregnskapet, enten de er betalt eller ikke. For lån er kun den delen av lånet som
faktisk er brukt i løpet av året ført i investeringsregnskapet. Den delen av lånet som ikke er brukt er
registrert som memoriapost.
I den grad enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved
tidspunktet for regnskapsavleggelsen, registreres et anslått beløp i årsregnskapet.
Klassifisering av anleggsmidler og omløpsmidler I balanseregnskapet er anleggsmidler eiendeler
bestemt til varig eie eller bruk for kommunen. Andre eiendeler er omløpsmidler. Fordringer knyttet
til egen vare- og tjenesteproduksjon, samt markedsbaserte verdipapirer som inngår i en
handelsportefølje er omløpsmidler. Andre markedsbaserte verdipapirer er klassifisert som
omløpsmidler med mindre kommunen har foretatt investeringen ut fra næringspolitiske eller
samfunnsmessige hensyn. I slike tilfeller er verdipapirene klassifisert som anleggsmidler.
Andre fordringer er omløpsmidler dersom disse forfaller til betaling innen ett år etter
anskaffelsestidspunktet. Ellers er de klassifisert som anleggsmidler.
Kommunen følger KRS (F) nr 4 Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet.
Standarden har særlig betydning for skille mellom vedlikehold og påkostning i forhold til
anleggsmidler.
Utgifter som påløper for å opprettholde anleggsmiddelets kvalitetsnivå utgiftsføres i
driftsregnskapet.
Utgifter som representerer en standardheving av anleggsmiddelet utover standarden ved
anskaffelsen utgiftsføres i investeringsregnskapet og aktiveres på anleggsmiddelet i balansen.
Klassifisering av gjeld
Langsiktig gjeld er knyttet til formålene i kommunelovens § 50 med unntak av
likviditetstrekkrettighet/ likviditetslån jfr kl § 50 nr 5. All annen gjeld er kortsiktig gjeld.
Vurderingsregler
Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Markedsbaserte
finansielle omløpsmidler er vurdert til virkelig verdi.
Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost.
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Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives med like store årlige beløp over levetiden
til anleggsmiddelet. Avskrivningene starter året etter at anleggsmidlet er anskaffet / tatt i bruk av
virksomheten. Avskrivningsperiodene er i tråd med § 8 i forskrift om årsregnskap og årsberetning.
Anleggsmidler som har hatt verdifall som forventes ikke å være forbigående er nedskrevet til virkelig
verdi i balansen.
Vurderingene for eiendeler gjelder tilsvarende for kortsiktig og langsiktig gjeld. Opptakskost utgjør
gjeldspostens pålydende i norske kroner på det tidspunkt som gjelden oppstår. Låneomkostninger
(gebyrer, provisjoner mv.), samt over- og underkurs er finansutgifter og inntekter.
Selvkostberegninger
Innenfor de rammer der selvkost er satt som den rettslige rammen for hva kommunen kan kreve av
brukerbetalinger, beregner kommunen selvkost etter retningslinjer gitt av Kommunal- og
moderniseringsdepartementet i dokument H-3/14, februar 2014.
For de tjenestene kommunen selv har valgt å kreve brukerbetalinger etter selvkostprinsippet følges
samme retningslinjer.
Mva-plikt og mva-kompensasjon
Kommunen følger reglene mva-loven for de tjenesteområdene som er omfattet av loven. For
kommunens øvrige virksomhet krever kommunen mva-kompensasjon. Mottatt kompensasjon for
betalt mva er finansiert av kommunen gjennom redusert statstilskudd i inntektssystemet.
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Note 1: Endring i arbeidskapital
Regnskap 2019

Regnskap 2018

-370 910 848
-6 742 329
-52 016 002
-429 669 179

-367 831 044
-6 701 024
-29 272 490
-403 804 558

Anvendelse av midler
Utgifter driftsdel (kontoklasse 1)
Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0)
Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner
Sum anvendelse av midler

356 338 545
36 011 997
25 670 487
418 021 029

348 656 917
19 329 498
24 022 434
392 008 849

Anskaffelse - anvendelse av midler

-11 648 151

-11 795 709

17 677 843
0
0
6 029 693

-2 559 370
0
0
-14 355 079

31 829 668
-19 620 718

28 138 434
-16 342 725

12 208 951

11 795 709

-20 348 521
20 348 521
0

-20 102 742
20 102 742
0

Regnskap 2019

Regnskap 2018

-4 205 508
0
-3 907 560
1 182 631
1 745 915
-5 184 523

15 503 167
0
1 584 189
119 441
-424 778
16 782 019

-845 169

-2 426 940

-6 029 693

14 355 079

Anskaffelse og anvendelse av midler
Anskaffelse av midler
Inntekter driftsdel (kontoklasse 1)
Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0)
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner
Sum anskaffelse av midler

Endring i ubrukte lånemidler
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest
Endring i arbeidskapital
Avsetninger og bruk av avsetninger
Avsetninger
Bruk av avsetninger
Til avsetning senere år
Netto avsetninger
Int. overføringer og fordelinger
Interne inntekter mv
Interne utgifter mv
Netto interne overføringer

Endring arbeidskapital fra balanse
Omløpsmidler
Endring betalingsmidler
Endring ihendehaverobl og sertifikater
Endring kortsiktige fordringer
Endring premieavvik
Endring aksjer og andeler
Endring omløpsmidler (A)
Kortsiktig gjeld
Endring kortsiktig gjeld (B)
Endring arbeidskapital (A+B)
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Note nr. 2 - Spesifikasjon pensjon 2019
PENSJONSKOSTNAD

KLP

Årets opptjening
Rentekostnad
Brutto pensjonskostnad
- Forventet avkastning
Netto pensjonskostnad
Sum amortisert premieavvik
Avregning fra tidligere år
Administrasjonskostnad
Samlet kostnad (inkl. adm.)

20 554 532
20 860 840
41 415 372
-20 340 124
21 075 248
5 930 720
0
1 272 120
28 278 088

SPK *
2 146 508
1 391 107
3 537 615
-1 138 298
2 399 317
-288 284
0
76 488
2 187 521

Sum
22 701 040
22 251 947
44 952 987
-21 478 422
23 474 565
5 642 436
0
1 348 608
30 465 609

PREMIEAVVIK
Meldal kommune har vedtatt å resultatføre (amortisere) premieavvik fra tidligere år over 15 år.
For premieavvik oppstått f.o.m. 2011 t.o.m. 2013 er amortiseringstiden 10 år, for premieavvik oppstått f.o.m. 2014
er amortiseringstiden 7 år, jfr. endringer i regnskapsforskriftens §13.
Hvis pensjonspremien overstiger (evt.er lavere enn) netto pensjonskostnad, skal premieavviket inntektsføres (utgiftsføres) og
balanseføres mot kortsiktig fordring (gjeld). Virkningen i regnskapet blir at det utgiftsføres et lavere (høyere) beløp enn den
faktiske premien, nemlig pensjonskostnaden.

KLP
Innbetalt premie/tilskudd (eks. adm.)
Avregning fra tidligere år
- Netto pensjonskostnad (eks. adm.)
Årets premieavvik
Rest premieavvik tidligere år
Akkumulert premieavvik pr. 31.12.
Akkumulert arb.giv.avgift
Sum akk. premieavvik inkl. arb.g.

29 010 527
0
-21 075 248
7 935 279
22 155 282
30 090 561
1 925 796
32 016 357

PENSJONSFORPLIKTELSE OG PENSJONSMIDLER
Pensjonsforpliktelse viser det beløpet vi må betale hvis alle ansatte hadde gått av med pensjon 31.12.
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SPK *
3 093 498
0
-2 399 318
694 180
-933 821
-239 641
-15 337
-254 978

Sum
32 104 025
0
-23 474 566
8 629 459
21 221 461
29 850 920
1 910 459
31 761 379

Pensjonsmidler viser beløpet vi har spart opp gjennom årene til dekning av pensjoner
Netto pensjonsforpliktelse er differansen mellom pensonsforpliktelse og pensjonsmidler, og viser hva
vi har måttet dekke over driftsregnskapet hvis alle ansatte hadde gått av med pensjon 31.12.

KLP
Brutto påløpt forpliktelse
- Pensjonsmidler
Netto forpliktelse før arb.giv.avg.
Arb.giv.avg. av balanseført forpliktelse
Netto forpliktelse inkl. arb.giv.avg.

533 158 432
-477 624 706
55 533 726
3 554 158
59 087 884

SPK *
38 315 295
-31 142 488
7 172 807
459 060
7 631 867

Sum
571 473 727
-508 767 194
62 706 533
4 013 218
66 719 751

ESTIMATAVVIK
Det skal foretas ny beregning av pensjonsforpliktelser som ble balanseført i forrige års regnskap. Ved ny beregning skal
oppdaterte grunnlagsdata og årets forutsetninger legges til grunn. Avviket mellom avlagte tall for pensjonsforpliktelser
forrige år og ny beregning, kalles årets estimatavvik for pensjonsforpliktelser. Avviket mellom avlagte tall for
pensjonsmidlene forrigeår og faktiske pensjonsmidler, kalles estimatavvik for pensjonsmidler.

KLP

SPK *

Sum

Faktisk forpliktelse pr. 01.01
- Estimert forpliktelse pr. 01.01.
Estimatavvik forpliktelse pr. 01.01

510 189 921
-509 367 900
822 021

34 777 679
-38 342 021
-3 564 342

544 967 600
-547 709 921
-2 742 321

Estimerte pensjonsmidler pr. 01.01.
- Faktiske pensjonsmidler pr. 01.01.
Estimatavvik midler IB 01.01.

464 272 877
-446 720 916
17 551 961

27 180 086
-26 910 692
269 394

491 452 963
-473 631 608
17 821 355

18 373 982

-3 294 948

15 079 034

Brutto estimatavik
Noten basert på opplysninger mottatt fra pensjonsleverandlørene avstemt mot regnskapet

*) Statens pensjonskasse har ikke levert aktuarberegning for Meldal pr 1.1.2020, kun ny akkumulert beregning for
Orkland kommune. Noter/regnskap 2019 for Meldal kommune er derfor basert på foreløpige beregninger pr.
5.9.2019.
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Note 3: Garantiansvar
Garanti gitt til
Hamos Forvaltning IKS
Meldal Fotballhall AS, nedbet.lån
Meldal Fotballhall AS, spillemidler
NMK Orkla
Sum garantier

Ansvar *3)
6 335 550
3 600 000
3 700 000
750 000
14 385 550

Restgj. 1.1.
81 225 000
3 394 281
3 700 717
64 915
88 384 913

Ansattes lån
Komm. regnskapsenheter og KF
Totalbeløp alle garantier

Restgj. 31.12.
81 225 000
3 190 003
1 984 545
67 891
86 467 439
0
0
88 384 913

*1)
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Endr restgj.
0
204 278
1 716 172
-2 976
1 917 474

Varighet
29.01.38
01.07.32
01.07.32
31.12.30

Note 4: Mellomværende med KF og § 27-samarbeid
Meldal kommune har ikke fordringer på eller gjeld til kommunale foretak eller interkommunale
samarbeid etter kommuneloven § 27 med eget særregnskap.

22

Note 5: Aksjer og andeler (anleggsmidler)
Foretak

Antall

Andel

Bokf 01.01.

Endring

Bokf 31.12.

Revisjon Midt-Norge SA

1

1,07 %

30 000

0

30 000

Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS

1

3,60 %

25 000

7,80 %

0

Hamos Forvaltning IKS

25 000
1

1

Midt-Norge 110-sentral IKS

1,26 %

0

1

1

Interkommunalt Arkiv Trøndelag IKS

1,98 %

0

1

1

642

12,19 %

1 100 476

1 100 476

70

18,92 %

70 000

70 000

Rosenvik AS
HMS Tjenesten Orkladal AS

1

7,14 %

0

Meldal Miljøanlegg AS

Abakus AS

340

34,00 %

340 000

340 000

Næringshagen i Orkdalsregionen AS

450

4,03 %

45 000

45 000

Midt-Norsk Opplæring
Meldal Næringssenter AS
TrønderEnergi AS-aksjeandeler

2 500

1

0,56 %

1 000

1 000

1 298

51,00 %

2 040 000

2 040 000

508 768

4,94 %

6 855 013

6 855 013

2,08 %

61 440

61 440

Museene i Sør-Trøndelag AS
Biblioteksentralen AL (5 à 300)
Strandheim (Pål.)
Sentrumsbygget AS

2 500

900

50,00 %

Meldal Radio

1 500

1 500

15 000

15 000

900 000

900 000

20 000

20 000

40 000

Meldal Lakseklekkeri *)

40 000

KLP (Egenkapital)

14 057 521

1 180 746

15 238 267

Sum

25 601 950

1 183 249

26 785 199

*) Meldal Lakseklekkeri AL er i september 2019 besluttet oppløst.
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Note 6: Avsetninger og bruk av avsetninger
Regnskap 2019

Regnskap 2018

90 999 816

81 362 201

Samlet avsetning og bruk av avsetninger, alle typer fond
Alle fond pr. 01.01.
Avsatt til fond

30 110 486

21 031 834

Bruk av fond

-12 514 118

-11 394 219

Sum alle fond pr. 31.12.

108 596 184

90 999 816

Bundne driftsfond pr. 01.01.

34 080 910

32 676 390

Avsatt til bundne driftsfond

9 305 188

8 182 662

-8 118 124

-6 778 141

Avsetning og bruk av avsetninger, fordelt pr. fondstype
Bundne driftsfond (251)

Bruk av bundne driftsfond i driftsregnskapet
Bruk av bundne driftsfond i investeringsregnskapet

0

0

35 267 974

34 080 910

18 841 504

18 585 316

1 118 314

256 188

19 959 818

18 841 504

Bundne investeringsfond pr. 01.01.

1 016 927

810 978

Avsatt til bundne investeringsfond

1 679 984

255 949

0

-50 000

2 696 912

1 016 927

Bundne driftsfond pr. 31.12

Ubundne investeringsfond (253)
Ubundne investeringsfond pr. 01.01.
Avsatt til ubundne investeringsfond
Bruk av ubundne investeringsfond
Ubundne investeringsfond pr.31.12

Bundne investeringsfond (255)

Bruk av bundne investeringsfond
Bundne investeringsfond pr. 31.12

Disposisjonsfond (256)
Disposisjonsfond pr. 01.01.

37 060 474

29 289 517

Avsatt til disp.fond i driftsregnskapet

18 007 000

12 337 035

Bruk av disp.fond i investeringsregnskapet

-1 180 746

-1 337 933

Bruk av disp.fond i driftsregnskapet

-3 215 248

-3 228 144

Disposisjonsfond pr. 31.12.

50 671 480

37 060 474

All avsetning og bruk av fond i Driftsregnskap er bokført i Regnskapsskjema 1 A.
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Note 7: Kapitalkonto
Debetposter

Kreditposter

01.01. Balanse (IB)

173 480 725,69

Avskriving fast eiendom og anlegg

15 699 198,00

Salg av utstyr, maskiner og transportmidler

59 862,00

Mottatte avdrag på formidlings/startlån

1 894 848,26

Mottatte avdrag på sosial lån

27 477,00

Mottatte avdrag på utlånte egne midler

44 583,00

Avskrevet andre utlån (sosiale utlån)

113 114,00

Bruk av midler fra eksterne lån

36 077 843,24

Pensjonsforpliktelser

24 176 578,80

Aktivering av fast eiendom og anlegg

35 905 715,92

Kjøp av aksjer og andeler

1 183 246,00

Utlån formidlings/startlån

4 763 379,64

Utlån sosial lån

91 315,82

Avdrag på eksterne lån

12 994 920,00

Pensjonsmidler

17 314 231,00

Feilføringer kapitalkonto

0,38

31.12. Balanse (UB)

167 640 029,39

Kontrollsum

245 733 534,07
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245 733 534,07

Note 8: Finansielle anleggsmidler
Det vises til note 5.
Følgende tilgang av finansielle anleggmidler er registrert i 2019:
Antall aksjer
Abakus AS

1

Kostpris
Bokf. Verdi
2 500
2 500

Det er ikke registrert avgang i 2019. Men Meldal Lakseklekkeri AL er
besluttet oppløst/avviklet.
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Note 9: Overføring til/fra interkommunalt samarbeid
Orkla Landbruk, samarbeid mellom Orkdal kommune og Meldal kommune
Regnskap 2019
3290 Landbrukskontor
3602 Naturforvaltning
Sum

Regnskap 2018
3290 Landbrukskontor
3602 Naturforvaltning
Sum

Totale utgifter

Orkdals bidrag

Meldals andel

3 566 101
830 279

1 836 139
411 848

1 729 963
418 431

4 396 381

2 247 987

2 148 394

Totale utgifter

Orkdals bidrag

Meldals andel

2 959 218
796 063

1 764 034
371 600

1 195 184
424 463

3 755 281

2 135 634

1 619 647

Det er interkommunalt samarbeid vedr. Barnevern, Orkdal kommune er vertskommune.
Det er interkommunalt samarbeid vedr. kemnerfunksjon, Orkdal kommune er vertskommune.
Det er interkommunalt samarbeid vedr. arb.giverkontroll, Malvik kommune er vertskommune.
Det er interkommunalt samarbeid vedr. IT, Orkdal kommune er vertskommune.
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Note 10: Vesentlige overføringer mottatt til finansiering av investeringer
I 2019 er det inntektsført tre vesentlige tilskudd til investeringer på til sammen kr 1.189.670.
kr 161.089 :Tilskudd fra Statens vegvesen til gang- og sykkevei Skolegata
Kr 1.028.581 : Tilskudd fra Statens vegvesent til gang- og sykkevei Kvamsveien.
Opptakspost på balansepostene i regnskapet er ikke registrert med tilskuddene.
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Note 11: Endring regnskapsprinsipp (tidligere bokført som likviditetsreserve)
Det er ingen endringer i regnskapsprinsipp i regnskapsåret.
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Note 12: Usikre forpliktelser og hendelser etter balansedagen
Meldal kommune er ikke kjent med vesentlige usikre forpliktelser pr 31.12.2019 eller
hendelser etter balansedagen pr 12.05.2020 som har eller kan ha vesentlig betydning
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Note 13: Finansielle omløpsmidler
Verdi 01.01.

Gev/tap

3 378 963
3 351 562
629 073
2 224 554
9 584 152

59 367
54 823
112 785
577 866
804 841

Pareto (tidligere hos Orkla Finans)
Obligasj.fond (Pensjon)
Verdipapirfond (Likviditet)
Aksjer innland
Aksjer utland
Sum

884 228
6 566 659
3 522 408
361 945
11 335 240

60 973
114 134
703 259
62 707
941 074

Totalsum

21 344 170

1 745 915

247 115

8 293

KLP
Obligasj.fond (Pensjon)
Pengemarkedsfond
Aksjer innland
Aksjer utland
Sum

Andre finansielle omløpsmidler
Orkla ASA (Gave MHT) *)
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Kjøp

Salg

Verdi 31.12.

0

3 438 330
3 406 385
741 858
2 802 420
10 388 993

0

0

945 201
6 680 794
4 225 667
424 651
12 276 314

0

0

22 665 307

0

255 408

NOTE 14: Organisering – oppgaver som løses av KF/IKS
Meldal kommune har i 2019 vært organisert med ledelse på 3 nivåer: Rådmannen, kommunalsjefer
og enhetsledere. Følgende organisasjonskart viser ledelsesnivåer og enhetsstruktur i kommunen:

Meldal kommune løser de aller fleste oppgaver i egen regi. Landbrukskontor og naturforvaltning og
Region Orkdal/ØY (samordning kurs, videreutdanning skole og barnehage) er interkommunale
samarbeid med Meldal kommune som vertskommune.
Vesentlige oppgaver som løses ved kjøp av tjenester fra andre er:
• Barnevernstjeneste, IKT, Kemnerfunksjon, LiO (Legevakt), Legevaktsentral og SiO
(Samhandlingsreform Helse). Tjenestene leveres av Orkdal kommune.
• Renovasjon – Tjenesten leveres av HAMOS IKS.
• Arbeidsgiverkontroll løses gjennom avtale av Malvik kommune.
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Note 15: Spesifikasjon av uvanlige og vesentlige poster og transaksjoner
Det er ingen slike poster og transaksjoner som Meldal kommune er kjent med pr 12.5.2020.
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Note 16: Strykninger
Det er ikke gjennomført noen strykninger i regnskapsåret.
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Note 17: Varige driftsmidler
Eiendeler

Avskriv.tid
5 år
10 år
20 år
40 år
40 år
50 år
-

IT-utstyr, kontormaskiner og lignende
Anleggsmaskiner, maskiner, inventar og utstyr, verktøy, transportmidler etc.
Brannbiler, parkeringsplasser, trafikklys, tekn. anlegg (VAR), renseanlegg etc.
Boliger, skoler, barnehager etc.
Veier og ledningsnett
Forr.bygg, lagerbygg, adm.bygg, sykehjem, institusj., kulturbygg, brannstasj. etc.
Tomteareal og andre eiendommer som IKKE avskrives

Tekst
Bokført verdi 01.01.
Tilgang
Oppskriving
Avgang
Avskrivninger
Nedskrivninger
Reverserte nedskrivninger
Bokført verdi 31.12.

Anl.gruppe
Gruppe E
Gruppe A
Gruppe I
Gruppe F
Gruppe J
Gruppe G
Gruppe X

Gruppe E
574
0

Gruppe A
11 871 062
36 135

Gruppe I
8 221 957
0

Gruppe F
295 069 409
16 598 832

Gruppe J Gruppe G
39 742 615 54 872 646
14 849 227
4 421 522

-574

-2 017 053

-732 063

-59 862
-10 091 690

-1 190 559

-1 667 259

0

0
0

0
9 890 144

0
7 489 894

0
301 516 689

0
0
53 401 283 57 626 909

0
11 592 804

Gevinst / tap ved avgang av anleggsmidler er bare bokført i balansen i tråd med kommunale
regnskapsforskrifter gjennom oppskriving / nedskriving av anleggsmidlet mot kapitalkontoen.
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Gruppe X
11 592 804
0

Note 18-2019 Spesifikasjon av investeringsprosjekter
Sted
4200
4206
4238
4242
4245
4246
4247
4248
4249
4250
4300
4306
4349
4360
4616
4633
4634
4714
4741
4747
4765
4766
4791
4792
4793
4794

Regnsk 2019 Budsj 2019
131 076
0
360 025
375 000
8 855 558 9 000 000
166 386
200 000
279 804
500 000
36 135
200 000
928 540
700 000
393 663
800 000
1 884
0
386 927
0
131 076
0
312 370
375 000
3 886
0
145 594
300 000
133 875
0
1 894 860 2 000 000
723 703
555 000
7 623
4 421 522 4 350 000
50 956
150 000
15 917 533 21 019 000
622 719
635 000
3 873
0
76 738
100 000
18 926
3 000
6 745
5 000
36 011 997 41 267 000

Div. invest. vann
Separering kummer vann
Løkken høydebasseng (investering 2017->)
Tilbakeslagssikring inv 2018->
Rikstadgrenda ny vannledning
Nødagg. Vann
Sammenkobling skjøtskift/skulmoen
Muan vannverk
Vannledning Meldal VGS
Varsmoen vannanlegg
Div. invest. avløp
Separering kummer avløp
Kvamsveien øst
Avløp Kløvsteinveien
Gatelys til STFK 2015
Gang- og sykkelveg Kvamsveien
Gang- og sykkelveg Skolegata
Å Bhg.
Sentrumsbygget
Uteavdeling garderober inv 2018
Nytt helsetun (inv)
Kulturscene idr.bygget inv 2018->
Boligfelt Løkken
Boligfelt Grefstad
Bolgfelt Storås
Boligfelt Å
SUM ALLE
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Note 19: Langsiktig gjeld og avdrag på lån
Tekst
Kommunens samlede lånegjeld

31.12.2019
307 791 726

31.12.2018
302 386 646

Husbanken formidlingslån
Lån til investeringer - selvkostområdene
Lån til investeringer - andre områder
Sum

23 785 071
38 233 507
245 773 148
307 791 726

17 926 942
28 790 917
255 668 787
302 386 646

7,7 %
12,4 %
79,9 %

Vann
14 252 581
10 035 239
548 796
23 739 024
7,71 %

Avløp
13 815 182
515 611
532 202
13 798 591
4,48 %

Øvrige
723 154
0
27 262
695 892
0,23 %

Lånegjeld

Nye lån

Avdrag

Lånegjeld

17 926 942
6 732 008
218 258 196
59 469 500
302 386 646

7 000 000
0
0
11 400 000
18 400 000

Renter/geb

Eff. Rente

Avdrag i %

324 071
61 725
4 498 898
1 678 472
6 563 167

1,6 %
1,0 %
2,1 %
2,7 %
2,2 %

6,4 %
10,5 %
2,9 %
8,0 %
4,3 %

Lovpålagte selvkostområder
Andel lånegjeld IB - pr 1.1.2019
Bruk av lån i 2019
Andel betalte avdrag i 2019
Andel lånegjeld UB - pr 31.12.2019
Andel lånegjeld i % pr 31.12.2019

Låneoversikt

Husbanken - formidlingslån
Husbanken - investeringslån
Kommunalbanken - investeringslån
KLP - investeringslån
Sum
Låneoversikt

Husbanken - formidlingslån
Husbanken - investeringslån
Kommunalbanken - investeringslån
KLP - investeringslån
Sum

Andel

1 141 871 23 785 071
705 739
6 026 269
6 378 060 211 880 136
4 769 250 66 100 250
12 994 920 307 791 726

Lånegjelden er fordelt på fast og flytende rente. Ut over fordelling av låneporteføljen på fast og flytende rente,
benyttes ikke rentesikringsverktøy på låneporteføljen.

Avdrag som forfaller til betaling i 2020 utgjør ca kr 15 million kroner.
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Note 20: Minimumsavdrag - avdrag formidlingslån
Betalte avdrag i 2019 - driftsregnskapet

11 853 049

Minste lovlige avdrag etter Kommunelovens § 50 nr. 7 utgjør

11 254 861

Meldal kommune har oppfylt kravet til minste lovlige avdrag etter kl § 50 nr. 7.
Avdragsbalanse videreutlån (startlån):
Mottatte avdrag fra lånekunder
Betalte avdrag på lån i Husbanken i 2019
Differanse
- avsatt til bundet investeringsfond
- dekket ved bruk av bundet investeringsfond

1 893 630
1 141 871
751 759
751 759
0

Bundet investeringsfond videreutlån:
Disponibelt på fond pr 1.1.
Avsatt i 2019
Disponibelt på fond pr 31.12

411 448
751 759
1 163 207

Fondet blir benyttet til ekstraordinær nedbetaling av lån fra Husbanken når fondet er stort nok
til at det finnes lån som kan innløses.
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Note 21: Andre vesentlige forpliktelser
Det er ingen andre kjente vesentlige forpliktelser

39

Note 22: Andre egenkapitalkonti
Endring av regnskapsprinsipp
Regnskapsprinsipper er retningslinjer for periodisering og måling av regnskapsposter. Regnskapsprinsippene skal
være konsistente over tid, men endringer i lover, forskrifter eller god kommunal regnskapsskikk, kan medføre at
regnskapsprinsippene må endres.
Som endring i regnskapsprinsipp regnes endringer i retningslinjer for periodisering og måling av regnskapsposter.
Videre regnes pålagt endret praktisering av anordningsprinsippet som endring i regnskapsprinsipp, jf. merknadene til
regnskapsforskriften § 7 syvende ledd. Som følge av at regnskapsprinsippene skal være konsistente over tid, vil
endringer i regnskapsprinsipper ha karakter av å være uvanlige hendelser.
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Note 23: Selvkost
Samlet etterkalkyle 2019
Etterkalkylene for 2019 er basert på regnskap datert 15. februar 2020.
Lovpålagt selvskost

Etterkalkyle selvkost 2019

Vann

Avløp

Feiing

Gebyrinntekter
Øvrige driftsinntekter
Driftsinntekter
Direkte driftsutgifter
Avskrivningskostnad
Kalkulatorisk rente (2,37 %)
Indirekte netto driftsutgifter
Driftskostnader
Resultat
Kostnadsdekning i %

5 512 645
51 241
5 563 886
5 112 387
925 923
437 328
258 993
6 734 631
-1 170 745
121,04 %

6 104 513
60 773
6 165 286
4 575 002
621 655
314 786
247 017
5 758 460
406 826
93,40 %

1 200 891
14 555
1 215 446
938 098
49 896
6 312
179 764
1 174 070
41 376
96,60 %

12 818 049
126 569
12 944 618
10 625 487
1 597 474
758 426
685 774
13 667 161
-722 543
105,58 %

Selvkostfond/fremførbart underskudd 01.01
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond
+/- Kalkulert renteinntekt/-kostnad selvkostfond (2,37 %)
Selvkostfond/fremførbart underskudd 31.12

552 736
-1 170 746
-751
-618 761

1 407 467
406 826
37 050
1 851 343

15 893
41 375
841
58 109

1 976 096
-722 545
37 140
1 290 691

Etterkalkylen for 2019 er utarbeidet i samarbeid med EnviDan Momentum AS.
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Sum

Selvkost besl. Av kommunestyret
Private
ByggeOppmåling
Sum
planer
saker
56 624 1 029 283
675 737
1 761 644
2 042
2 783
22 702
27 527
58 666 1 032 066
698 439
1 789 171
88 372
924 128
604 332
1 616 832
0
0
44 988
44 988
0
0
7 760
7 760
11 605
155 564
117 836
285 005
99 977 1 079 692
774 916
1 954 585
-41 311
-47 626
-76 477
-165 414
170,42 %
95,59 %
90,13 %
91,54 %
-422 796
-41 312
-10 199
-474 307

-346 870
-47 626
-8 526
-403 022

-637 262
-76 477
-15 537
-729 276

-1 406 928
-165 415
-34 262
-1 606 605

Totalt
14 579 693
154 096
14 733 789
12 242 319
1 642 462
766 186
970 779
15 621 746
-887 957
94,32 %
569 168
-887 960
2 878
-315 914

Note 24: Vesentlige tap på utlån og forskutteringer
Meldal kommune har i 2019 avskrevet følgende på utlån:
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Note 25: Ytelser til ledelse, honorar revisor
Lønn og andre godtgjørelser i 2019:
Ordfører
Rådmann

kr 889.797
kr 1.230.479

Honorar til revisor:
Revisjon
Beløpet er eksl. Mva.

kr 850.000
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Note 26 Interne mellomværende ved kommunesammenslåing
01.01.2020 ble kommunene Orkdal, Agdenes, Meldal og deler av Snillfjord slått sammen
til Orkland kommune.

Meldal kommune har følgende leverandørgjeld pr 31.12.2019:
Orkdal kommune
Totalt

437 892,00
437 892,00

Meldal kommune har følgende kundefordringer pr 31.12.2019:
Orkdal kommune
Totalt

104 179,46
104 179,46
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Kontrollutvalgets uttalelse om Snillfjord kommunes årsregnskap
2019
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Orkland kommune

Møtedato
15.09.2020

Saknr
28/20

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 216
Arkivsaknr
20/61 - 33
Forslag til vedtak
Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Snillfjord kommunes årsregnskap for 2019
oversendes kommunestyret. Kopi sendes formannskapet før de foretar innstilling i
regnskapssaken.
Vedlegg
Kontrollutvalgets uttalelse om årsregnskapet 2019 - Snillfjord
Nummerert brev nr. 5 - Snillfjord kommune
Revisjonsberetning 2019 - Snillfjord kommune
Årsregnskap 2019 - Snillfjord kommune
Årsberetning 2019 - Snillfjord kommune
Saksopplysninger
Det er formannskapet som innstiller til kommunestyret i regnskapssaken. Kontrollutvalget
skal i henhold til kommuneloven og forskrift om kontrollutvalg avgi en uttalelse om
årsregnskapet til kommunestyret. Kopi av kontrollutvalgets uttalelse skal være
formannskapet i hende tidsnok til at formannskapet kan ta hensyn til den før de avgir
innstilling til kommunestyret.
Administrasjonen er invitert til møtet i kontrollutvalget for å orientere om regnskap og
årsmelding og svare på spørsmål.
Revisjon Midt-Norge SA har gjennomført årsrevisjonen for Snillfjord kommune for 2019 i
samsvar med kommuneloven, tilhørende forskrifter og i henhold til god kommunal
revisjonsskikk og vedtatte revisjonsstandarder.
Revisjonsberetning er avgitt 04.06.2020. Revisor konkluderer med at regnskapet er avgitt i
samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt vesentlige en dekkende fremstilling av den
finansielle stillingen per 31. desember 2019.
Under avsnittet «Uttalelse om øvrige lovmessige krav» i revisjonsberetningen, har revisor tatt
med en presisering om at det er brukt mer lån i regnskapet i forhold til det som er vedtatt i
investeringsbudsjettet (se også nummerert brev nr. 5).
Regnskapet for Snillfjord kommune viser et regnskapsmessig resultat på kr. 0,-. Resultat før
finanstransaksjoner (brutto driftsresultat) viser et negativt resultat i overkant av 17,3 millioner
kroner. Resultatet før regnskapsmessig bruk og avsetninger til fond (netto driftsresultat) viser
et negativt resultat i overkant av 14,5 millioner kroner.
Kontrollutvalgets sekretariat viser for øvrig til revisors beretning og årsregnskapet for
Snillfjord kommune for 2019.
Konklusjon
Under henvisning til forholdene som er omtalt ovenfor er kontrollutvalgets sekretariat av den
oppfatning at årsregnskapet og årsrapporten for Snillfjord kommune gir et forsvarlig uttrykk
for kommunen sin virksomhet i 2019 og Snillfjord kommunes økonomiske stilling pr.
31.12.2019.

62

Kontrollutvalgets sekretariat anbefaler kontrollutvalget å avgi en uttalelse til årsregnskapet for
Snillfjord kommune for 2019 som det fremgår av vedlegget ”Kontrollutvalgets uttalelse om
årsregnskap 2019 – Snillfjord kommune”.
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Til kommunestyret i Orkland kommune

Kontrollutvalgets uttalelse om Snillfjord kommunes årsregnskap for 2019
Kontrollutvalget har i møte 15.09.2020, sak 28/20 behandlet Snillfjord kommunes
årsregnskap for 2019.
Årsregnskapet består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap,
økonomiske oversikter, noteopplysninger og pliktige budsjettopplysninger.
Grunnlaget for behandlingen har vært avlagt årsregnskap og årsberetning,
revisjonsberetning, datert 04.06.2020 og nummerert brev nr. 5 fra revisor.
I tillegg har oppdragsansvarlig revisor og administrasjonen supplert kontrollutvalget med
muntlig informasjon om aktuelle problemstillinger under behandlingen i kontrollutvalget.
Under avsnittet «Uttalelse om øvrige lovmessige krav» i revisjonsberetningen, har revisor tatt
med en presisering om at det er brukt mer lån i regnskapet i forhold til det som er vedtatt i
investeringsbudsjettet (se også nummerert brev nr. 5).
Årsregnskapet er gjort opp med et regnskapsmessig resultat på kr. 0,Under henvisning til utvalgets egen gjennomgang av regnskapsdokumentene og
revisjonsberetningen for 2019, mener kontrollutvalget at årsregnskap og årsberetning for
2019 totalt sett gir et forsvarlig uttrykk for resultatet av Snillfjord kommunes virksomhet for
2019 og for kommunens økonomiske stilling pr. 31.12.2019.
Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å godkjenne regnskapet for 2019 slik det er avlagt.

Orkanger 15.09.2020

Mads Løkeland-Stai
Kontrollutvalgets leder

Kopi: Formannskapet
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Forenklet etterlevelseskontroll - offentlige anskaffelser
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Orkland kommune

Møtedato
15.09.2020

Saknr
29/20

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 216
Arkivsaknr
20/61 - 35
Forslag til vedtak
Kontrollutvalget tar revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak
for økonomiforvaltningen til orientering.
Vedlegg
Forenklet etterlevelsekontroll Orkland kommunene 2019 - offentlige anskaffelser
Saksopplysninger
Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen
foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak (kommuneloven § 23-2 første
ledd bokstav b). Som følge av dette ansvaret skal kontrollutvalget også påse at det
gjennomføres forenklet etterlevelseskontroll av forvaltningen jf. kommuneloven § 24-9.
Formålet med forenklet etterlevelseskontroll er, innenfor en begrenset ressursramme, å
forebygge svakheter og sikre at kommunen følger sentrale bestemmelser og vedtak på
økonomiområdet. Dette bygger opp under god økonomiforvaltning, åpenhet og tillit til
forvaltningspraksis.
Målsettingen er å etablere enkle og jevnlige kontrollhandlinger som kan fange opp vesentlige
svakheter i sentrale deler av økonomiforvaltningen. Kontrollhandlingene kan blant annet
foretas på områder hvor brudd har særlige økonomiske konsekvenser, eller i særlig grad
svekker tilliten til økonomiforvaltningen.
Revisor utfører forenklet etterlevelseskontroll med moderat sikkerhet i samsvar med
kommunelovens regler og RSK 301. Moderat sikkerhet defineres slik: klart lavere enn
betryggende sikkerhet, men skal øke de tiltenkte brukernes tillit til informasjonen i en grad
som er klart høyere enn ubetydelig.
Forenklet etterlevelseskontroll av økonomiforvaltningen omfatter ikke vurderinger av
produktivitet, kostnadseffektivitet, kvalitet, måloppnåelse og virkninger. Slike vurderinger
faller inn under forvaltningsrevisjon.
Områder for forenklet etterlevelseskontroll kan være finansforvaltningen, selvkostområdene,
offentlige anskaffelser og offentlig støtte. Andre områder som beregning av driftstilskudd til
private barnehager, andre tilskudd/ overføringer til private, konsesjonsvilkår,
kontraktsoppfølging kan også være aktuelt, listen er ikke uttømmende. Det vil være en
konkret risiko- og vesentlighetsvurdering for den enkelte kommune som er avgjørende for
hvilke områder som velges ut for kontroll.
Loven setter 30. juni som siste frist for å avgi uttalelsen.
Revisor har utført en forenklet etterlevelseskontroll på Agdenes, Meldal, Orkdal og Snilfjord
kommuners etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen på følgende
område:
Kontroll av etterlevelse av gjennomført konkurranse i samsvar med krav i forskrift om
anskaffelser.
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Revisor har kontrollert om kommunen har gjort følgende:
1. Har dokumentert at det er gjennomført konkurranse for anskaffelser som dekkes av
anskaffelsesforskriften del l, dvs. for kontrakter med en anslått verdi som er lik eller
overstiger 100 000 kroner ekskl. mva.
2. Har dokumentert at det er gjennomført konkurranse for anskaffelser som dekkes av
anskaffelsesforskrift
Revisor har kontrollert 17 anskaffelser fra Orkdal kommunes regnskap, 8 anskaffelser fra
Meldal kommunes regnskap, 6 anskaffelser fra Agdenes kommunes regnskap og 15
anskaffelser fra Snillfjord kommunes regnskap.
Anskaffelsene er kontrollert både fra driftsregnskapet og investeringsregnskapet.
Konklusjon
Kontrollen viser at Orkland kommunene, med moderat sikkerhet, har etterlevd
bestemmelsene i Lov om offentlige anskaffelser og Forskrift om offentlige anskaffelser.
Kontrollutvalgets sekretariat anbefaler at kontrollutvalget tar revisors attestasjonsuttalelse til
orientering og tar med attestasjonen som en del av sin rutinemessige oppfølging av
virksomheten i Orkland kommune.
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F,øRevisjon
-

Bidrar

til forbedring

Midt-Norge

Revis¡on Midt-Norge SA

Til kontrollutvalget i Orkland kommune

Brugata 2
7715 Steinkjer
Org nr: 919 902 310 mva
Bank: 4270 18 38658

M

post@revisjonm¡dtnorge.no

T

+47 907 30 300

UAVHENG¡G REVISORS ATTESTASJONSUTTALELSE ONí ETTERLEVELSE AV
BESTEMMELSER OG VEDTAK FOR øKONOMIFORVALTNINGEN.
Vi har utført et attestasjonsoppdrag som skal gi moderat sikkerhet, i forbindelse med Orkdal kommune,
Meldal kommune, Agdenes kommune og Snillfjord kommunes etterlevelse av bestemmelser og vedtak
for økonomiforvaltn ingen på følgende områder:
Kontroll av etterlevelse av gjennomført konkurranse i samsvar med krav i forskrift om anskaffelser, hvor
vi har kontrollert om kommunene
Har dokumentert at det er gjennomført konkurranse for anskaffelser som dekkes av
anskaffelsesforskriften del l, dvs. for kontrakter med en anslått verdi som er lik eller
overstiger 100 000 kroner ekskl. mva.
Har dokumentert at det er gjennomført konkurranse for anskaffelser som dekkes av
anskaffelsesforskriften del ll, dvs. for kontrakter med en anslått verdi på minst 1,3 millioner
kroner ekskl. mva

1.

2.

Vi har kontrollert 17 anskaffelser fra Orkdal kommunes regnskap, 8 anskaffelser fra Meldal kommunes
regnskap, 6 anskaffelser fra Agdenes kommunes regnskap og 15 anskaffelser fra Snillfjord kommune.
Anskaffelsene kontrollert er både fra driftsregnskapet og investeringsregnskapet.
Vi har kontrollert perioden fra 01.01.19-31 .12.19.
Kriteríer er hentet fra: Anskaffelsesforskriften del I og del ll

Ledelsens ansvar for etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen
Kommunedirektøren er ansvarlig for å etablere administrative rutiner som sørger for at
økonomiforvaltningen utøves i tråd med bestemmelser og vedtak, og at økonomiforvaltningen er
gjenstand for betryggende kontroll.
Vår uavhengighet og kvalitetskontroll
Vi har utført oppdraget i samsvar med etiske retningslinjer for revisjonsselskapet, som inneholder
uavhengighetskrav og andre krav basert på grunnleggende prinsipper om integritet, objektivitet, faglig
kompetanse og tilbørlig aktsomhet, fortrolighet og profesjonell opptreden.
I samsvar med internasjonal standard for kvalitetskontroll (ISOC 1 Kvalitetskontroll for revisjonsfirmaer
som utfører revisjon og forenklet revisorkontroll av regnskaper samt andre attestasjonsoppdrag og
beslektede tjenester) har Revisjon Midt-Norge SA et tilstrekkelig kvalitetskontrollsystem, herunder
dokumenterte retningslinjer og rutiner for etterlevelse av etiske krav, faglige standarder og krav i
gjeldende lovgivning og annen regulering.

Våre oppgaver og plikter
Vår oppgave er å avgi en uttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen
på grunnlag av bevisene vi har hentet inn. Vi har utført vårt attestasjonsoppdrag med moderat sikkerhet

i

samsvar med kommunelovens regler

og RSK 301 Forenklet
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etterlevelseskontroll med

vi planlegger og gjennomfører oppdraget for å oppnå
moderat sikkerhet for hvorvidt det foreligger vesentlige feil eller mangler ved etterlevelse av
bestemmelser og vedtak i kommunens økonomiforvaltning på det området vi har foretatt forenklet

økonomiforvaltningen. Standarden krever at

etterlevelseskontrol

l.

Vi baserer oppgaven på en risiko- og vesentlighetsvurdering som legges frem for kontrollutvalget.
Attestasjonsoppdrag som skal gi moderat sikkerhet i henhold til RSK 301, innebærer å utføre handlinger
for å innhente bevis for at bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen etterleves. Typen,
tidspunktet for og omfanget av de valgte handlingene er gjenstand for revisors skjønn. Moderat sikkerhet
har klart lavere sikkerhetsgrad enn betryggende sikkerhet, og vi gir derfor ikke uttrykk for samme nivå
av sikkerhet som i en revisjonsberetning.

Vi mener at vi har innhentet tilstrekkelig og hensiktsmessig bevis som grunnlag for vår konklusjon.

Konklusjon
Basert på de utførte handlingene og innhentede bevis er vi ikke blitt oppmerksomme på noe som gir
oss grunn til å tro at Orkdal kommune, Meldal kommune, Agdenes kommune og Snillflord kommune
ikke i det alt vesentlige har etterlevd bestemmelsene
av gjennomført konkurranse.

i

de interne rutinene som gjelder for dokumentasjon

Denne uttalelsen er utelukkende utarbeidet for å gi kontrollutvalget et bedre grunnlag for å ivareta sitt
påse-ansvar med økonomiforvaltningen og til Orkland kommunes informasjon, og er ikke nødvendigvis
egnet til andre formå|.

T

04.09.20

Ann Katharine
Oppdragsansvarlig revisor

Kopi:

Kommunedirektøren
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Bestilling av forvaltningsrevisjon - byggeprosjekter
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Orkland kommune

Møtedato
15.09.2020

Saknr
30/20

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 217, TI - &58
Arkivsaknr
20/344 - 1
Forslag til vedtak
1. Kontrollutvalget viser til plan for forvaltningsrevisjon 2020–2024 og bestiller en
forvaltningsrevisjon om byggeprosjekter.
2. Prosjektplan med ressursramme og tidspunkt for ferdig rapport oversendes
kontrollutvalgets sekretariat innen 30.10.2020 og legges frem for kontrollutvalget på
utvalgets møte 10.11.2020.
3. Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget.
Utrykt vedlegg:
Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024, vedtatt av Orkland kommunestyre 24.06.2020.

Saksopplysninger
Kontrollutvalget og kommunestyret har gjennom utarbeidelsen og vedtak av plan for
forvaltningsrevisjon 2020 - 2024 for Orkland kommune, lagt premissene for
forvaltningsrevisjonsarbeidet til og med 2024.
Orkland kommune har et budsjett på 550 timer til rådighet i 2020 når det gjelder riskio- og
vesentlighetsvurderinger, forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. Det er brukt 60 timer av
dette til revisors riskio- og vesentlighetsvurdering.
Vi gjengir omtalen av prosjektet byggeprosjekter fra plan for forvaltningsrevisjon for 2020 –
2024:
Det er viktig at kommunen gjennomfører en effektiv byggeprosess, hensiktsmessig
prosjektstyring og organisering for å sikre at byggeprosjektet gjennomføres i samsvar
med lov og forskrift, kommunestyrets vedtak, samt egne rutiner og god praksis.
Har kommunen etablert retningslinjer og rutiner for planlegging og gjennomføring av
byggeprosjekt, og følges disse? Er det etablert rutiner for utarbeidelse av
kostnadsoverslag og oppfølging av prosjektets kostnader? Er det utarbeidet rutiner for
å gjennomføre risikoanalyser, og sikres det at denne gjennomføres? Er den
økonomiske styringen i gjennomføringen av byggeprosjekter tilfredsstillende? Har
kommunen etablert et fungerende system for å redusere arbeidslivskriminalitet og
sosial dumping? Er det etablert rutiner for rapportering i prosjekter?
Det legges opp til at kontrollutvalgets møte benyttes til drøfting av mulige problemstillinger
som skal legges til grunn for bestillingen. Kontrollutvalget må diskutere om
forvaltningsrevisjonen også skal omfatte byggeprosjekter som er gjennomført i de gamle
kommunene.
Revisjon Midt-Norge SA vil være tilstede via Teams under kontrollutvalgets behandling av
saken.
Konklusjon
Det legges opp til at kontrollutvalgets møte benyttes til drøfting og fastsetting av
problemstillinger som skal legges til grunn for bestillingen.
Prosjektplan med ressursramme og tidspunkt for ferdig rapport oversendes kontrollutvalgets
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sekretariat innen 30.10.2020 og legges frem for kontrollutvalget på utvalgets møte
10.11.2020.
Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget.
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Oppfølging av politiske vedtak i Orkland kommune
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Orkland kommune

Møtedato
15.09.2020

Saknr
31/20

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
20/306 - 3
Forslag til vedtak
Kontrollutvalget tar saken til orientering og ber sekretariatet om å oppdatere oversikten
"Saker for videre oppfølging" etter eventuelle innspill fremkommet i møtet.
Vedlegg
Kommunestyre 02.09.2020
Kommunestyre 19.08.2020
Kommunestyre 24.06.2020
Formannskap 26.08.2020
Formannskap 17.06.2020
Formannskap 03.06.2020
Hovedutvalg forvaltning 19.08.2020
Hovedutvalg forvaltning 25.06.2020
Hovedutvalg forvaltning 10.06.2020
Hovedutvalg helse og mestring 19.08.2020
Hovedutvalg helse og mestring 12.06.2020
Hovedutvalg kultur, idrett og folkehelse 19.08.2020
Hovedutvalg kultur, idrett og folkehelse 11.06.2020
Hovedutvalg teknikk 19.08.2020
Hovedutvalg oppvekst 10.06.2020
Saksopplysninger
I henhold til bestemmelsene om kontroll og tilsyn i kommuneloven skal kontrollutvalget føre
tilsyn med den kommunale forvaltningen på kommunestyrets vegne. Videre går det i forskrift
om kontrollutvalg frem at kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets vedtak i tilknytning til
behandlingen av regnskapet, revisjonsberetningen eller forvaltningsrevisjonsrapporter blir
fulgt opp.
I tråd med kontrollutvalgets vedtak i sak 05/20 Kontrollutvalgets arbeidsform, legger
kontrollutvalgets sekretariat frem kopi av sakslistene fra møtene i utvalgene som er avholdt
etter utsending av sakspapirer til kontrollutvalget møte 09.06.2020. Kontrollutvalgets
sekretariat tar høyde for gjennomgang av disse sakene i møtet.
Møtene som var berammet 13. mai og 11. juni i Hovedutvalg teknikk og Formannskapets
møte 20. mai er avlyst. Det er ikke publisert noen møtedokumenter for møtet i Hovedutvalg
oppvekst 19. august.
Oppfølgingslisten “Saker for videre oppfølging” er pr. 08.09.2020 helt tom.
Kontrollutvalget har fordelt oppfølging av utvalgene på følgende måte:
Kommunestyret: Aud Inger, Mads, Grethe
Formannskap: Mads, Grethe
Hovedutvalg forvaltning: Mads
Hovedutvalg helse og mestring: Grethe
Hovedutvalg kultur, idrett og folkehelse: Mads, Aud Inger
Hovedutvalg oppvekst: Grethe
Hovedutvalg teknikk: Roald
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Saker til oppfølging i perioden
Saker som krever særskilt oppfølging fra kontrollutvalget er saker av prinsipiell karakter,
saker der rådmannen gis særskilte pålegg eller saker som har betydning for kommunens
fremtidige tjenestetilbud, stilling eller omdømme.
Konklusjon
Kontrollutvalgets sekretariat viser til gjennomgangen av utvalgenes vedtak.
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Orkland kommune

Kommunestyre
Dato: 02.09.2020 12:00
Sted: Orkland Rådhus
Notat:

Gyldig forfall meldes snarest til Servicekontoret tlf. 72 46 73 50 eller på e-post til
postmottak@orkland.kommune.no.
Varamedlemmer skal ikke møte uten særskilt innkalling.

Orkanger, 27.08.2020

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signaturer.
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Saksliste
Orienteringssaker
8/20 Ordfører og rådmann orienterer

3

9/20 Orientering om integreringsarbeidet
4

Interpellasjon
11/20 Interpellasjon selvmord Orkland kommune

5

12/20 Interpellasjon om Follo

6

Referatsaker
21/20 Referat fra fagforum ReMidt

7

22/20 Protokoll Eldreråd 2020 - 2023 18.06.2020

47

Politiske saker
42/20 Ekspropriasjon til gjennomføring av reguleringsplan for Midt-Norge Travbane gnr.35 bnr 2 samt
fellesareal og forhåndstiltredelse

53

43/20 Reguleringsplan for eiendommen 522/2, Håkkåslåtton i Vålåskaret

82

44/20 Reguleringsplan for Øyagrenda - 2. gangs behandling

122

45/20 Stortingsvalget og sametingsvalget 2021 - en- eller todagers valg

183

46/20 Fritak fra verv / nytt medlem og varamedlem i eldrerådet 2020 - 2023

186

47/20 Søknad om permisjon - Mari Storm Myrmæl SP

189

48/20 Søknad om fritak som varamedlem i Kontrollutvalget og valg av nytt varamedlem i Kontrollutvalget 192
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Orkland kommune

Kommunestyre
Dato: 19.08.2020 10:00
Sted: Orkland Rådhus
Notat:
Ekstraordinært kommunestyremøte

Gyldig forfall meldes snarest til Servicekontoret tlf. 72 46 73 50 eller på e-post til
postmottak@orkland.kommune.no.
Varamedlemmer skal ikke møte uten særskilt innkalling.

Orkanger, 13.08.2020

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signaturer.
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Saksliste
Politiske saker
41/20 Lovlighetskontroll av kommunestyrevedtak etter kommuneloven § 27-1

155

3

Orkland kommune

Kommunestyre
Dato: 24.06.2020 12:00
Sted: Orkland Rådhus
Notat:
Kl. 08:30 - Kommunestyresamling vedr. budsjett/handlingsplan
Kl. 11:00 Generalforsamling Orkland Energi AS

Gyldig forfall meldes snarest til Servicekontoret tlf. 72 46 73 50 eller på e-post til
postmottak@orkland.kommune.no.
Varamedlemmer skal ikke møte uten særskilt innkalling.

Orkanger, 19.06.2020

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signaturer.
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Saksliste
Orienteringssaker
6/20 Ordfører og rådmann orienterer.

4

7/20 Kartlegging av frivilligheten i Orkland kommune v/Siri Holm Lønseth,Frivillighet Norge.

5

Interpellasjon
6/20 Interpellasjon fra Mona Størdal MDG - Orkland må bli arealnøytral

6

7/20 Interpellasjon fra Stein Elshaug Høyre - Høykapasitets- og brukervennlig trådløst internett til alle
brukere, beboere, pårørende og ansatte ved omsorgsboliger og helseinstitusjoner i Orkland kommune.
8
8/20 Interpellasjon til kommunestyremøte onsdag 24062020 svømmehallen Grøtte

9

9/20 Interpellasjon tre ekstra lærlingeplasser og 15 ekstra lærlingplasser

10

10/20 Grunngitt spørsmål fra Småbylista

12

Referatsaker
19/20 Protokoll møte i Eldrerådet Trøndelag, 25.05.20 og vedtak i sak Eldreråd må tas med på råd

14

20/20 Møteprotokoll 09.06.2020 / Kontrollutvalgets møteprotokoll til kommunestyret

32

Politiske saker
15/20 Reguleringsplan for Midt-Norge Travbane

38

16/20 Gjennomføring av reguleringsplan Midt-Norge travbane

160

17/20 Budsjettjusteringer investering

169

18/20 Budsjettjustering driftsbudsjettet juni 2020

177

19/20 Nytt Meldal helsetun- Tilleggsbevilgning og oppstart byggearbeider.

192

20/20 Søknad om lånegaranti for Klatrehallen Buldrehall

209

21/20 Utvidelse av Amundmoen industribygg II

212

22/20 Fastsettelse av husleiepriser for boliger med heldøgns omsorg, Hamnahaugen helse- og
omsorgssenter

237

23/20 Utbedring ventilasjonsanlegg ved Orkanger Ungdomsskole

241

24/20 Høringsuttalelse - KVU Orkdalsregionen, E39 Vinjeøra - Klett

244

25/20 Grytdalen som biologisk referanseområde

350

26/20 Fastlegehjemmel Orkanger legesenter- endring av tilknytningsform

381

27/20 Høringsuttalelse regional strategi for klimaomstilling i Trøndelag

388

28/20 Lokal adresseforskrift i Orkland kommune, Sluttbehandling

432

29/20 Kommunale retningslinjer for alkoholomsetning og skjenking av alkohol

444

30/20 Forskrift om åpningstider for serveringssteder og om salgs- og skjenketider for alkoholholdig drikke for
Orkland kommune
458
31/20 Gebyr for ambulerende skjenkebevilling og skjenkebevilling for enkeltanledning samt avgift ved
157

tilsynsordning for salg av tobakksvarer og tobakkssurrogater

465

32/20 Valg av medlemmer til Frostating Lagmannsrett

472

33/20 Valg av meddommere til Sør-Trøndelag tingretten for perioden 01.01.2021 - 31.12.2024

479

34/20 Valg av medlemmer til jordskiftemeddommerutvalget for perioden 01.01.2020 - 31.12.2024

488

35/20 Forslag til valg av skjønnsmedlemmer for perioden 2021 - 2025

494

36/20 Hans Petter Melgaards og hustru Mariths legat - oppnevning av styre

504

37/20 Kontrollutvalg Orkland - plan for forvaltningsrevisjon 2020 - 2024

505

38/20 Reguleringsplan for masseuttak og deponi, gnr. 49/1, Solbu - 2. gangs behandling

512

39/20 Reguleringsplan Lysthusflata, del av gnr. 4/1 - 2. gangs behandling

556

40/20 Endring av reguleringsplan for Langvatnet og Svartsætra- 2. gangs behandling

647

Eventuelt
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Orkland kommune

Formannskap
Dato: 26.08.2020 12:00
Sted: Orkland Rådhus, kommunestyresalen
Notat:

Gyldig forfall meldes snarest til Servicekontoret tlf. 72 46 73 50 eller på e-post til
postmottak@orkland.kommune.no.
Varamedlemmer skal ikke møte uten særskilt innkalling.

Orkanger, 20.08.2020

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signaturer.
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Saksliste
Orienteringssaker
13/20 Orientering Orkanger Oljeforum v/Olga Lien

3

14/20 Ordfører og rådmann orienterer.

4

15/20 Orientering om status Grønøra 1.

5

Politiske saker
51/20 Ekspropriasjon til gjennomføring av reguleringsplan for Midt-Norge Travbane gnr.35 bnr 2 samt
fellesareal og forhåndstiltredelse
52/20 Åpningstid Coop Å

6

34

53/20 Stortingsvalget og sametingsvalget 2021 - en- eller todagers valg

Eventuelt
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38

Orkland kommune

Formannskap
Dato: 17.06.2020 13:00
Sted: Orkland Rådhus
Notat:
Møtet starter med bedriftsbesøk
Kl. 08:30 - Foss kjøkken Å – Stensvegen 29,
Foss Plater - Amundmoen,
Simpro/Rupro
13.00 – Orkland Rådhus

Gyldig forfall meldes snarest til Servicekontoret tlf. 72 46 73 50 eller på e-post til
postmottak@orkland.kommune.no.
Varamedlemmer skal ikke møte uten særskilt innkalling.

Orkanger, 11.06.2020

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signaturer.
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Saksliste
Orienteringssaker
12/20 Ordfører og rådmann orienterer.

3

Politiske saker
41/20 Budsjettjustering driftsbudsjettet juni 2020

4

42/20 Budsjettjusteringer investering

16

43/20 Gjennomføring av reguleringsplan Midt-Norge travbane

21

44/20 Høringsuttalelse - KVU Orkdalsregionen, E39 Vinjeøra - Klett

29

45/20 Utvidelse av Amundmoen industribygg II

134

46/20 Nytt Meldal helsetun- Tilleggsbevilgning og oppstart byggearbeider.

157

47/20 Fastsettelse av husleiepriser for boliger med heldøgns omsorg, Hamnahaugen helse- og
omsorgssenter
173
48/20 Høringsuttalelse regional strategi for klimaomstilling i Trøndelag

176

49/20 Utbedring ventilasjonsanlegg ved Orkanger Ungdomsskole

219

50/20 Grytdalen som biologisk referanseområde

221

Drøftingssaker
9/20Håndtering av diverse søknader i forbindelse koronapandemien

Eventuelt
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251

Orkland kommune

Formannskap
Dato: 03.06.2020 12:00
Sted: Orkland Rådhus, kommunestyresalen
Notat:

Gyldig forfall meldes snarest til Servicekontoret tlf. 72 46 73 50 eller på e-post til
postmottak@orkland.kommune.no.
Varamedlemmer skal ikke møte uten særskilt innkalling.

Orkanger, 28.05.2020

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signaturer.
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Saksliste
Orienteringssaker
9/20 Washington Mills AS - Administrerende direktør Ole Johan Svorkdal orienterer.

3

10/20 Ordfører og rådmann orienterer

4

11/20 Orientering næringssaker

5

Politiske saker
38/20 Kommunale retningslinjer for alkoholomsetning og skjenking av alkohol

6

39/20 Forskrift om åpningstider for serveringssteder og om salgs- og skjenketider for alkoholholdig drikke for
Orkland kommune
19
40/20 Gebyr for ambulerende skjenkebevilling og skjenkebevilling for enkeltanledning samt avgift ved
tilsynsordning for salg av tobakksvarer og tobakkssurrogater

Drøftingssaker
8/20 Kommunens forretningsdrift - lukket drøfting
(kommuneloven § 11-5, b)

Eventuelt

164

30

25

Orkland kommune

Hovedutvalg Forvaltning
Dato: 19.08.2020 12:00
Sted: Orkland Rådhus
Notat:

Gyldig forfall meldes snarest til Servicekontoret tlf. 72 46 73 50 eller på e-post til
postmottak@orkland.kommune.no.
Varamedlemmer skal ikke møte uten særskilt innkalling.

Orkanger, 13.08.2020

Rasmus Skålholt
Leder i utvalg

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signaturer.
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Saksliste
Orienteringssaker
10/20 Rådmann orienterer

3

11/20 Orientering om Grønøra 1 - videre oppfølging

4

Referatsaker
21/20 559/163 Vedtak i klagesak-dispensasjon-oppføring av gjerde

5

22/20 Godkjenning av mindre vesentlig endring av reguleringsplan for Ellingsgården, gnr. 174/1, planområde
B tom 11, 12, 13, 26 og 27, adkomst - og samleveg
12
23/20 Omgjøring av vilkår for bygging av adkomstveg til gnr. 719/98

22

24/20 Statkraft Vind Utvikling DA - Avslag på søknad om utsatt frist for idriftsettelse av Remmafjellet
vindkraftverk( KOPI)
25
25/20 Uttalelse til vedtak om endring av reguleringsplan for Fv 714 ved Våddånesset, Orkland kommune

30

26/20 Administrative vedtak 18.06 - 31.07.2020

33

Politiske saker
118/20 174/10 Dispensasjon for etablering av kjøreveg til Søvasskjølvegen 1658

38

119/20 558/32 Lykkjbrekka 6, søknad om dispensasjon fra planbestemmelse for bygging av garasje

54

120/20 Forslag til reguleringsplan for Bastian hyttefelt, gnr. 449/1 og 229/2 - 1. gangs behandling

67

121/20 Søknad om mindre endring av reguleringsplan for Gjønnessætra Hyttefelt

97

122/20 Mindre endring av reguleringsplan for Bergslia boligfelt

102

123/20 Reguleringsplan for eiendommen 522/2, Håkkåslåtton i Vålåskaret

108

124/20 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen for etablering av hytteveg ved Vasslivatnet, Orkdal 147
125/20 Reguleringsplan for Øyagrenda - 2. gangs behandling

162

126/20 Søknad om mindre reguleringsendring Verrafjorden i Agdenes

222

127/20 Forslag til reguleringsplan for Føssjøen

236

128/20 Klage på vedtak i sak HF 110/20 - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av
gårdstun på Oppøya
273
129/20 Søknad om forlengelse av fritak for boplikt på eiendommen Fossen mnr. 555/1

288

130/20 259/1 Motorferdsel i utmark for kjøring med ATV - barmark

290

131/20 248/1 Motorferdsel i utmark for kjøring med ATV ifbm dugnad i Bjørndalen- barmark

300

132/20 Bastiansætra - Motorferdsel i utmark for transport av materialer til hytter - barmark

306

Eventuelt

166

Orkland kommune

Hovedutvalg Forvaltning
Dato: 25.06.2020 12:00
Sted: Orkland Rådhus
Notat:
Befaring til Agdenes og Svorkmo, bussen går fra Orkland Rådhus kl. 08:00.

Gyldig forfall meldes snarest til Servicekontoret tlf. 72 46 73 50 eller på e-post til
postmottak@orkland.kommune.no.
Varamedlemmer skal ikke møte uten særskilt innkalling.

Orkanger, 19.06.2020

Rasmus Skålholt
Leder i utvalg

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signaturer.
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Saksliste
Orienteringssaker
9/20 Rådmann orienterer

3

Referatsaker
18/20 Orkland kommune - vedtak i klagesak - byggesak - gnr510 bnr14 - tilbygg til fritidsbolig

4

19/20 Oversendelse avsak - oppfølging av rivesaker - Orkland

7

20/20 Administrative vedtak 4.6 - 17.6.20

10

Politiske saker
104/20 Forespørsel om oppstart - Reguleringsplan for nytt steinbrudd på eiendommen gnr. 86 bnr. 1,
Klinglien
12
105/20 Videre oppfølging av dispensasjon for oppføring av pumpestasjon - tursti fra Grønørbrua til
pumpestasjon på eiendommen gbnr. 257/122

18

106/20 Dispensasjon fra byggegrense mot vassdrag for oppføring av gapahuk på gnr. 483/2

41

107/20 Klage på administrativt vedtakom tillatelse til utbedring av vegkryss Aaremsveien - Fv 710 og bygging
av ny veg til prøveuttak for skifer på gnr. 808/2
50
108/20 Mindre reguleringsendring - etablering av adkomstveg til gnr. 719/98 i Gravvika

79

109/20 1/421, Dordigata 9, Pålegg om sikring, istandsetting og hindring av ytterligere forfall av stabburet på
eiendommen
106
110/20 93/2 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av eksisterende bebyggelse

128

111/20 Forslag til endring av § 5 c i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag høring
148
112/20 809/47 Motorferdsel i utmark for transport avutstyr til hytte - barmark

176

113/20 541/12 Motorferdsel i utmark for kjøring med gravemaskin

187

114/20 516/45 Motorferdsel i utmark for transport av materialer til hytte - barmark

194

115/20 180/14 Motorferdsel i utmark for transport av materialer og utstyr - barmark

199

116/20 Svar på høring - Forslag om frivillig vern av skogområde Resdalen

205

117/20 Bruk av viltfond til kartlegging av biologisk mangfold i Orkland

210

Eventuelt

168

Orkland kommune

Hovedutvalg Forvaltning
Dato: 10.06.2020 12:00
Sted: Orkland Rådhus, kommunestyresalen
Notat:
11:00 - Oppmøte Rådhuset - befaring Sundlibakkan

Gyldig forfall meldes snarest til Servicekontoret tlf. 72 46 73 50 eller på e-post til
postmottak@orkland.kommune.no.
Varamedlemmer skal ikke møte uten særskilt innkalling.

Orkanger, 04.06.2020

Rasmus Skålholt
Leder i utvalg

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signaturer.
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Saksliste
Orienteringssaker
8/20 Rådmann orienterer

4

Referatsaker
16/20 Administrative vedtak 30.4 - 3.6.2020

5

17/20 Grytdalen naturreservat - godkjent forvaltningsplan

9

Politiske saker
78/20 Reguleringsplan for Midt-Norge Travbane
79/20 Reguleringsplan Lysthusflata, del av gnr. 4/1 - 2. gangs behandling

11
132

80/20 Klager på vedtak om å gi dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for åpning av prøveuttak - skifer ,
gnr. 808/2
222
81/20 Klage på vedtak i sak HF 70/20 - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av hyttetomt
på Leksa
265
82/20 Reguleringsplan for masseuttak og deponi, gnr. 49/1, Solbu - 2. gangs behandling

272

83/20 Endring av reguleringsplan for Langvatnet og Svartsætra- 2. gangs behandling

315

84/20 719/98, Klage på tillatelse til oppføring av ny fritidsbolig

377

85/20 Planprogram og planoppstart ny tverrforbindelse mellomFv 710 og Fv 714

394

86/20Søknad om fradeling av 981/13 m.fl.

477

87/20 Søknad om endringav reguleringsplan for Våddånesset

489

88/20 193/13 Svelihaugvegen 96, søknad om dispensasjon for bygging av atkomstveg til eksisterende hytte
501
89/20 Øvermovegen 98, ny fritidsbolig på bebygd eiendom i LNF

507

90/20 23/1, 23/2, 23/3, 23/6, Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av 4 tomter til
boligformål
515
91/20 1/451, Thamshavnveien 27, Forelegg om plikt til å etterkomme pålegg om oppføring av
støyskjermingstiltak for boligblokk

548

92/20 5/290, Drivhusgata 41-49, Klage på vedtak om dispensasjon fra pbl. § 29-4

565

93/20 781/10, Ramnåsveien 5, Klage på vedtak om byggestopp for bygging av naust

587

94/20 599/163, Heggøya 5, klage på avslag på dispensasjon for oppføring av gjerde

643

95/20 Lokal adresseforskrift i Orkland kommune, Sluttbehandling

680

96/20 Retningslinjer for private avløpsanlegg i Orkland kommune

691

97/20 Bruk av viltfond til kartlegging av biologisk mangfold i Orkland

698

98/20 93/2 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av eksisterende bebyggelse

704

99/20 782/78 Motorferdsel i utmark for kjøring med ATV - barmark

723

100/20 181/11 Motorferdsel i utmark for kjøring med ATV - barmark

729

101/20 539/29 Motorferdsel i utmark for kjøring med ATV - barmark

730

102/20 797/13 Motorferdsel i utmark for transport
av materialer - barmark
170

737

103/20 516/40 Motorferdsel i utmark for kjøring med gravemaskin - barmark

743

Drøftingssaker
2/20 Oppsummering av forslag til endring i reglene for tillatelse til å bruke snøskuter for å frakte bagasje og
utstyr til
750

Eventuelt

171

Orkland kommune

Hovedutvalg helse og mestring
Dato: 19.08.2020 12:00
Sted: Folkehelsesenteret 1. etg.
Notat:
Møtet starter med mat kl. 1200 og offisiell møtestart blir kl. 1230.
Avslutter møte med omvisning i Folkehelsesenteret.

Gyldig forfall meldes snarest til Servicekontoret tlf. 72 46 73 50 eller på e-post til
postmottak@orkland.kommune.no.
Varamedlemmer skal ikke møte uten særskilt innkalling.

Orkanger, 13.08.2020

Hanne Nyhus
Leder i utvalg

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signaturer.
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Saksliste
Orienteringssaker
21/20 Kort orientering fra utvalgsleder

3

22/20 Kort orientering fra kommunalsjef

4

23/20 Orientering om enheten psykisk helse og rusarbeid

5

Referatsaker
2/20 Referat fra møte i Samarbeidsutvalget ved Orkdal helsetun 03.06.20.docx
3/20 Referat fra møte i Samarbeidsutvalget ved Orkdal helsetun 19. 05. 20
4/20 Referat fra møte 18.06.20

6
10
13

Politiske saker
2/20 Plassering av budsjettmidler for trygghetsalarmer på rammen til enheten Hjemmetjenester

15

3/20 Bruk av overskuddsfond enhet Friskliv og rehabilitering: inventar folkehelsesenter, og pc-utstyr

16

Eventuelt

173

Orkland kommune

Hovedutvalg helse og mestring
Dato: 12.06.2020 09:00
Sted: Orkland Rådhus, kommunestyresalen
Notat:

Gyldig forfall meldes snarest til Servicekontoret tlf. 72 46 73 50 eller på e-post til
postmottak@orkland.kommune.no.
Varamedlemmer skal ikke møte uten særskilt innkalling.

Orkanger, 05.06.2020

Hanne Nyhus
Leder i utvalg

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signaturer.
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Saksliste
Orienteringssaker
15/20 Orientering fra hovedutvalgsleder - fast post

3

16/20 Orientering fra kommunalsjef, status Helse og mestring - fast post

4

17/20 Nasjonalforeningen - demensvennlig samfunn

5

18/20 Velferdsteknologi

6

19/20 Nettilgang på institusjonene

7

20/20 Heltidskultur

8

Politiske saker
1/20 Fastlegehjemmel Orkdal legesenter- endring av tilknytningsform

Eventuelt
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9

Orkland kommune

Hovedutvalg kultur, idrett og folkehelse
Dato: 19.08.2020 12:00
Sted: Orkland Rådhus - Resfjellet
Notat:

Gyldig forfall meldes snarest til Servicekontoret tlf. 72 46 73 50 eller på e-post til
postmottak@orkland.kommune.no.
Varamedlemmer skal ikke møte uten særskilt innkalling.

Orkanger, 13.08.2020

Olga Irmina Ucinska
Leder i utvalg

Inger Marie Meland

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signaturer.
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Saksliste
Orienteringssaker
14/20 SommerOrkland v/ Heidi Vatn

3

15/20 Kultur på institusjonene v/ Håkon Hammer

4

Politiske saker
13/20 35/2, Gryttingvegen 66, Søknad om tilskudd til restaurering av trønderlån

5

14/20 100/19, Berbusjårvegen 420 Søknad om tilskudd til restaurering av bevaringsverdig hus
18
15/20 Søknad om tilskudd til rehabiliteringsarbeid Laksøyan grendahus

26

16/20 Søknad om tilskudd til konsert i Meldal kirke 27. august

33

17/20 Søknad om støtte til Orkland-Lekene 2020

38

18/20 Søknad om støtte - offisiell åpning av utescene på Løkken Verk

42

Drøftingssaker
3/20 Plan for befaringer høsten 2020

46

Eventuelt

177

Orkland kommune

Hovedutvalg kultur, idrett og folkehelse
Dato: 11.06.2020 12:00
Sted: Orkland Rådhus kommunestyresal
Notat:

Gyldig forfall meldes snarest til Servicekontoret tlf. 72 46 73 50 eller på e-post til
postmottak@orkland.kommune.no.
Varamedlemmer skal ikke møte uten særskilt innkalling.

Orkanger, 05.06.2020

Olga Irmina Ucinska
Leder i utvalg

Inger Marie Meland

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signaturer.
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Saksliste
Orienteringssaker
11/20 Spillemidler 2020 v/ Kai Roger Magnetun

3

12/20 Sommerorkland v/ Heidi Vatn

4

13/20 Bemanning/overtallighet v/ Petter Lindseth

5

Politiske saker
8/20 260/49, Nygårdsvegen 1, Søknad om tilskudd fra fond bevaringsverdige hus

6

9/20 Retningslinjer for drifts- og aktivitetstilskudd til frivillige organisasjoner i Orkland kommune

13

10/20 Forskuddutbetaling av kulturmidler til Idrettsorganisasjoner innenfor Norges Idrettsforbund

17

11/20 Samarbeidsavtale mellom Orkland kommune og Orkland idrettsråd

21

12/20 Søknad om tilskudd til digitalt arrangement

26

Eventuelt

179

Orkland kommune

Hovedutvalg Teknikk
Dato: 19.08.2020 12:00
Sted: Orkland Rådhus, Lille kommunestyresal
Notat:
Befaringer til: Nye brannstasjon, Newtonrom og vannanlegg Brekka.
Ta med eget verneutstyr.

Gyldig forfall meldes snarest til Servicekontoret tlf. 72 46 73 50 eller på e-post til
postmottak@orkland.kommune.no.
Varamedlemmer skal ikke møte uten særskilt innkalling.

Orkanger, 11.08.2020

Oddvar Kjøren
Leder i utvalg

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signaturer.
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Saksliste
Orienteringssaker
7/20 Aktivitetsplan bygg og anlegg pr. 110820.pdf

3

8/20 Trafikksikkerhet Gjønnesvegen

6

9/20 Gang-/sykkelveg Vormstad

7

Referatsaker
4/20 Administrative vedtak april-juli 2020, oversikt.pdf

Eventuelt

181

8

Orkland kommune

Hovedutvalg Oppvekst
Dato: 10.06.2020 09:00
Sted: Orkland Rådhus, kommunestyresalen
Notat:

Gyldig forfall meldes snarest til Servicekontoret tlf. 72 46 73 50 eller på e-post til
postmottak@orkland.kommune.no.
Varamedlemmer skal ikke møte uten særskilt innkalling.

Orkanger, 05.06.2020

Stig Kalstad
Leder i utvalg

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signaturer.
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Saksliste
Orienteringssaker
13/20 Henvendelse fra FAU Årlivoll skole

3

14/20 Henvendelse fra leder Frivillighetssentralen
( lukket orientering, kommuneloven § 11.5 a )

4

Referatsaker
8/20 Referat samarbeidsutvalget Årlivoll skole 11.05.2020

5

9/20 Referat fra møte i Samarbeidsutvalget Meldal barne- og ungdomsskole 05.05.20

9

Politiske saker
3/20 Bruk av overskuddsfond Årlivoll skole 2020

12

Drøftingssaker
1/20 Drøftingssak om SFO-vedtekter

14

Eventuelt

183

Budsjettkontroll pr. 31.08.2020
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Orkland kommune

Møtedato
15.09.2020

Saknr
32/20

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
20/3 - 5
Forslag til vedtak
Kontrollutvalget tar budsjettkontroll pr. 31.08.2020 til orientering.
Vedlegg
Budsjettkontroll kontrollutvalget
Saksopplysninger
For å holde kontrollutvalget godt informert om sin økonomiske status legger sekretariatet
herved fram en økonomisk oversikt pr. 31.08.2020.

184

Vedlegg

Konto Tekst
10801 Fast godtgj. folkevalgte

10802
10803
10990
11000
11001
11005
11155
11500
11600
11602
11700
11950
11953

Møtegodtgjørelse
Tapt. arbeidsfortjeneste
Arb.g.avgift sone 1
Kontormateriell
Tidsskrift og aviser
Abonnementer
Bevertning/representasjon
Kurs- og opplæringsavgifter
Kjøregodtgjørelse
Diett/kostgodtgjørelse
Transport, bom, parkering
Avgifter, gebyrer, lisenser
Kontingenter
Kontrollutvalget

12700 Revisjon Midt-Norge SA
13750 KonSek Midt-Norge IKS

Totalsum

Regnskap pr.
31.08.2020

0
10 800
13 405
3 475
0
0
15 045
1 091
1 449
2 509
326
3 886
0
9 000
60 986
858 000
165 000
1 083 986

Budsjett 2020

59 000
30 000
21 000
17 000
6 000
3 000
0
10 000
48 000
22 000
0
5000
15 000
4 000
240 000
1 320 000
330 000
1 890 000

Kjøp av revisjonstjenester er tom. august 2020. Kjøp av sekretariatstjenester er tom.
juni 2020.

185

Forslag til budsjett 2021 med økonomiplan 2021-2024 for
kontrollutvalget
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Orkland kommune

Møtedato
15.09.2020

Saknr
33/20

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
20/3 - 6
Forslag til vedtak
Kontrollutvalgets forslag til økonomiplan for 2021 – 2024 og budsjett for 2021 med en ramme
på kr 1 927 000,- inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for
kontrollutvalget, vedtas.
Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjett etter kommuneloven § 14-3 til
kommunestyret.
Vedlegg
Forslag til budsjett for 2021 for kontrollutvalget
Saksopplysninger
Budsjettbehandlingen for kontrollorganene.
I henhold til forskrift om kontrollutvalg og revisjon (§ 2), går det frem at kontrollutvalget
utarbeider forslag til budsjett for kontrollarbeidet i kommunen. Kontrollutvalgets forslag skal
følge innstillingen til årsbudsjettet etter kommuneloven § 14-3 tredje ledd til kommunestyret.
Kontrollutvalget fremmer herved en sak om budsjett for kontrollutvalgets virksomhet og kjøp
av revisjons- og sekretariatstjenester for 2020 i Orkland kommune.
Budsjettet for 2020 – med økonomiplan 2020 – 2023
Kontrollutvalgets budsjett vil inneholde utgiftene til selve driften av utvalget, samt utgiftene
knyttet til kjøp av sekretariatstjenester for kontrollutvalget og kjøp av revisjonstjenester.
Kontrollutvalget
Når det gjelder kontrollutvalgets egen virksomhet så er budsjettet satt opp etter Orkland
kommunes sin «Forskrift for godtgjøring av folkevalgte i Orkland kommune». Vi har i
beregningene tatt utgangspunkt i at kontrollutvalget avvikler inntil 6 møter i året. Når det
gjelder tapt arbeidsfortjeneste har sekretariatet gjort et anslag basert på reglene i
kommunens reglement, samt innspill fra kontrollutvalgets medlemmer under behandling av
budsjettet for 2020.
Posten kontingent er medlemskap i Forum for Kontroll og Tilsyn, satsen ble fastsatt på
årsmøte 03.06.2020.
Alle faste medlemmer har abonnement på Kommunerevisoren og Kommunal Rapport (digital
dagavis inkl ukeavis).
Det er ikke tatt hensyn til eventuelle andre endringer som følge av økonomiplanarbeidet i
kommunen.
I tillegg er det lagt inn midler til kurs og faglig oppdatering for at kontrollutvalget skal ha
mulighet til å skaffe seg kunnskap og ha mulighet til å delta i erfaringsutveksling og
samlinger sammen med andre kontrollutvalg.
Det er lagt inn en økning på ca. 3 prosent per år videre i økonomiplanperioden. Nivået må
vurderes årlig i forbindelse med budsjettet.
Kontrollutvalgets sekretariat
Kommunestyret i Orkland kommune vedtok i sak 31/19 å gå inn som eier i
sekretariatsselskapet Konsek Trøndelag IKS, samt å kjøpe sekretariatstjenester for
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kontrollutvalget hos selskapet.
Representantskapet i Konsek Trøndelag IKS vedtok budsjettet for 2020 på møte den
21.04.2020. Budsjettet er basert på en honorarmodell vedtatt av representantskapet.
Kjøp av revisjonstjenester
Orkland kommune er medlem av Revisjon Midt-Norge SA, kommunen kjøper
revisjonstjenester fra selskapet. Tallene i budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 er basert
på årsmøtets budsjettvedtak 21.04.2020.
Budsjett 2021
Den totale rammen for kontrollutvalget, inkludert kjøp av revisjons- og sekretariatstjenester,
blir etter dette kr 1 927 000,- som er en økning på kr. 37.000,- fra 2020.
Spesifisert budsjett for 2021 og økonomiplan for 2021-2024 følger med som vedlegg til
saken.
Konklusjon
Kontrollutvalgets sekretariat foreslår en budsjettramme på kr 1 927 000,- for kontrollutvalget
for 2021, dette inkluderer også kjøp av revisjons- og sekretariatstjenester. Vi anser dette for
å være en nøktern budsjettering, samtidig som vi mener dette gir et realistisk bilde av
forventede utgifter for kontrollutvalgets virksomhet i kommende år.
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Vedlegg

Forslag til budsjett for 2021 for kontrollutvalget

Kto

Tekst

10801
10802
10803
10990
11001
11155
11500
11600
11602
11700
11953
80102
12700
13750

Fast politikergodtgjørelse
Møtegodtgjørelse
Tapt arbeidsfortjeneste
Arbeidsgiveravgift
Tidsskrift og aviser
Bevertning/representasjon
Kurs og opplæring
Kjøregodtgjørelse
Diett/kostgodgjørelse
Transport, bom, parkering
Kontingenter (FKT)
Kontrollutvalg
Revisjon*
Sekretariat
Sum kontrollarbeid

Budsjett
2021
60 000
18 000
21 000
14 000
21 000
10 000
50 000
16 000
6 000
5 000
9 000
230 000
1 347 000
350 000
1 927 000

Budsjett
2020
59 000
30 000
21 000
17 000
9 000
10 000
48 000
16 000
6 000
5 000
19 000
240 000
1 320 000
330 000
1 890 000

*Honorar revisjon er kun et anslag, endelig budsjett vil bli fastsatt av
Revisjon Midt-Norge SA sitt årsmøte høsten 2020.

Økonomiplan for perioden 2021– 2024:
BudsjettAnslag
forslag
2022
2021
Kontrollutvalget
230 000
237 000
Sekretariat
350 000
350 000
Revisjon
1 347 000 1 374 000
Driftsutgifter
1 927 000 1 961 000

Anslag
2023

Anslag
2024

244 000
360 500
1 402 000
2 006 500

252 000
371 000
1 431 000
2 054 000

188

Referatsaker
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Orkland kommune

Møtedato
15.09.2020

Saknr
34/20

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
20/356 - 1
Forslag til vedtak
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.
Vedlegg
Melding om politisk vedtak - Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024
Melding om politisk vedtak - nytt varamedlem i kontrollutvalget
Den midlertidige fjernmøteforskriften forlenges ikke
Svar fra KMD -pa-sporsmal-om-tolkningen-av-kommuneloven-paragraf-23-5
Særegne forhold som kan svekke tilliten avgjør habiliteten
Kontrollutvalget kan kreve at kommunedirektøren stiller på møte
Administrasjonen kan holde tilbake dokumenter fra politikerne
Avtale om å hemmeligholde sluttavtale er ikke bindende
Regner på kostnadene ved utenforskap
Saksopplysninger
Kontrollutvalget har fått følgende dokumenter som referatsaker:
1. Kommunestyrets vedtak i sak 37/20 (møte 24.06.2020)
2. Kommunestyrets vedtak i sak 48/20 (møte 02.09.2020)
3. Fjernmøteforskriften har en bestemmelse som sier at den oppheves 1. august 2020.
4. Hvilke saker skal kommunedirektøren gis anledning til å uttale seg i ?
5. En eiendomsmekler som virker i en kommune der vedkommende sitter i planutvalg og
kommunestyre, vil i mange saker kunne ha en dobbeltrolle. Når blir en eiendomsmekler
inhabil?
6. Kommunedirektør eller andre i administrasjonen kan innkalles til å møte for utvalget, eller
bli bedt om å avgi en skriftlig redegjørelse.
7. Administrasjonen har et visst spillerom når det gjelder hvilke dokumenter som skal følge
saken når den går til behandling i det folkevalgte organet.
8. Er sluttavtaler mellom kommuner og rådmenn som går av, omfattet av offentlighetsloven?
9. Kan man regne ut hva det koster samfunnet at noen faller varig utenfor? Utenforregnskapet prøver det – og setter tall på hvor mye det lønner seg å investere i
forebygging.
Kontrollutvalgets sekretariat viser til vedlagte dokumenter som legges frem som referatsaker.
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SAKSUTSKRIFT
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

20/06788-1
Ingeborg Wolden

Kontrollutvalg Orkland - plan for forvaltningsrevisjon 2020 - 2024
Saksgang
1 Kommunestyre

Møtedato
24.06.2020

Saknr
37/20

Kommunestyre har behandlet saken i møte 24.06.2020 sak 37/20
Behandling i Kommunestyre 24.06.2020:
Endringsforslag sak 37/20:
Som kontrollutvalgets tilråding med følgende endring:
"Internkontroll og avviksrapportering/system" omformuleres til "Internkontroll og kontinuerlig
forbedring", og flyttes opp som nytt prioritert område nr. 3.
(Eldreomsorg flyttes ned til prioritert område nr. 4)

Votering
Alternativ votering:
Kontrollutvalgets tilråding – 0 stemmer.
Tormod Solem Slupphaugs forslag – enstemmig vedtatt.

Kommunestyres vedtak
1. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 og slutter seg til
kontrollutvalgets prioriteringer i planen:
1. Byggeprosjekt
2. Vannforsyning og avløp
3. Internkontroll og kontinuerlig forbedring
4. Eldreomsorg

Uprioritert:
− Kommunal bolig
− Krisehåndtering
− Spesialundervisning og tilpasset opplæring
− Næringslivers og innbyggernes påvirkning i plan- og byggesaker
− Kommunes rolle som tilsynsmyndighet
− Orkland Energi Holding AS
− Rosenvik Holding AA
2.Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i planen
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SAKSUTSKRIFT
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

20/09396-1
Ingeborg Wolden

Søknad fra Anne-Kristin Fjellstad om fritak som varamedlem i
kontrollutvalget
Saksgang
1 Valgutvalg
2 Kommunestyre

Møtedato
02.09.2020
02.09.2020

Saknr
12/20
48/20

Valgutvalg har behandlet saken i møte 02.09.2020 sak 12/20
Behandling i Valgutvalg 02.09.2020:
Tilleggsopplysninger:
Anne-Kristin Fjellstad har flyttet fra kommunen.
Anne-Kristin Fjellstad står som nr. 8 på SV’s varamannsliste. Øvrige medlemmer rykker opp på listen.
Forslag fra SV
Vi ønsker følgende erstatninger: Vigdis Bye-Olsen som vara til kontrollutvalget.

Votering
Rådmannens innstilling pkt. 1 – enstemmig vedtatt.
Anne- Mari Svinsaas, SV’s forslag pkt. 2 – enstemmig vedtatt.

Vedtak
•
•

Anne-Kristin Fjellstad innvilges fritak fra vervet som varamedlem i kontrollutvalget.
Som nytt varamedlem i kontrollutvalget ble Vigdis Bye Olsen valgt.

Anne-Kristin Fjellstad står som nr. 8 på SV’s varamannsliste. Øvrige medlemmer rykker opp på listen.

Kommunestyre har behandlet saken i møte 02.09.2020 sak 48/20
Behandling i Kommunestyre 02.09.2020:
Votering
Valgutvalgets innstilling – enstemmig vedtatt.
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Kommunestyres vedtak
•
•

Anne-Kristin Fjellstad innvilges fritak fra vervet som varamedlem i kontrollutvalget.
Som nytt varamedlem i kontrollutvalget ble Vigdis Bye Olsen SV valgt.

Anne-Kristin Fjellstad står som nr. 8 på SV’s varamannsliste. Øvrige medlemmer rykker opp på listen.
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Den midlertidige fjernmøteforskriften forlenges ikke
Norges kommunerevisorforbund 29.06.2020

Kontrollutvalg kan likevel fortsette med fjernmøter etter 1. august, forutsatt at
kommunestyret eller fylkestinget beslutter det.
På bakgrunn av situasjonen og vedtatte tiltak for å hindre spredning av Covid-19 i
begynnelsen av mars, fastsatte regjeringen 13. mars 2020 en midlertidig forskrift som
skulle lette gjennomføringen av fjernmøter i kommuner og fylkeskommuner. Forskriften har
en bestemmelse som sier at den oppheves 1. august 2020.
Landet har begynt å åpne opp, og det kan nå være forsamlinger på inntil 200 personer
forutsatt at det er mulig å holde 1 meters avstand. Det betyr at folkevalgte organer igjen kan
ha fysiske møter og allmennheten kan også være til stede. Videre mener departementet at
den vide adgangen til fjernmøter i kommuneloven § 11-7 er tilstrekkelig for at kommunene
og fylkeskommunene kan benytte seg av fjernmøter i tiden fremover selv om forskriften ikke
forlenges.
Etter de vanlige bestemmelsene i kommuneloven kan nemlig alle organer, også
kommunestyret og fylkestinget, ha fjernmøte i nesten alle saker. Departementet mener
unntakene i den midlertidige forskriften ikke er nødvendige, og forskriften vil derfor ikke
forlenges. Dersom smittesituasjonen endrer seg, og det innføres nye tiltak som vanskeliggjør
mulighetene for fysiske møter, vil departementet vurdere om hele eller deler av forskriften
skal gjeninnføres.
Forskrift om fjernmøter og skriftlig saksbehandling av 13. januar 1993 nr. 4035, som forbød
kontrollutvalg å avholde fjernmøter, ble opphevet med forskrift av 13. mars 2020 nr. 278.
Dette innebærer at kontrollutvalg kan fortsette med fjernmøter også etter 1. august 2020,
forutsatt at kommunestyret eller fylkestinget beslutter det, jf. koml. § 11-7 første ledd.
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Forum for Kontroll og Tilsyn
Postboks 41 Sentrum
0101 OSLO

Deres ref

Vår ref

Dato

20/2919-3

4. august 2020

Svar på spørsmål om tolkningen av kommuneloven § 23-5
Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til brev 20. mai 2020 vedrørende
tolkningen av kommuneloven § 23-5 andre setning. I brevet spør dere om bestemmelsen
innebærer at kommunedirektøren kun skal gis anledning til å uttale seg i saker som gjelder
gjennomførte kontroller, eller om han eller hun også skal gis anledning til å uttale seg i saker
som gjelder
- valg av revisjonsordning og revisor,
- valg av sekretariat for kontrollutvalget,
- budsjettforslag for kontroll og tilsyn, og/eller
- årsmeldinger for kontrollutvalget.
Dere spør også om hvem som skal innhente uttalelsene fra kommunedirektøren etter
bestemmelsen.
Departementet vil i det følgende besvare spørsmålene deres.
Hvilke saker kommunedirektøren skal gis anledning til å uttale seg i
Generelle kommentarer
Det framgår av kommuneloven § 23-5 at
Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret eller
fylkestinget. I saker som skal oversendes til kommunestyret eller fylkestinget,
skal kommunedirektøren gis anledning til å uttale seg før kontrollutvalget
behandler saken.

Postadresse
Postboks 8112 Dep
0032 Oslo
postmottak@kmd.dep.no

Kontoradresse
Akersg. 59
www.kmd.dep.no

Telefon*
22 24 90 90
Org.nr.
972 417 858
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Avdeling

Saksbehandler
Signe Bechmann
22 24 72 64

En naturlig språklig forståelse av ordlyden i § 23-5 andre setning er at kommunedirektøren
skal gis anledning til å uttale seg før kontrollutvalget behandler enhver sak som skal
oversendes til kommunestyret. Isolert sett synes bestemmelsen dermed å legge opp til at
kommunedirektøren skal gis anledning til å uttale seg i alle saker der kontrollutvalget skal
oversende saken til kommunestyret, uavhengig av hva saken dreier seg om.
Dersom man ser bestemmelsen i sammenheng med første setning, kan man forstå den som
at kommunedirektørens uttalelsesrett er begrenset til saker der kontrollutvalget skal
rapportere om "resultatene av sitt arbeid". Formuleringen "sitt arbeid" er ikke begrenset til
gjennomførte kontroller. En slik forståelse av ordlyden utelukker derfor heller ikke at
kommunedirektøren skal gis anledning til å uttale seg i forbindelse med andre typer
rapporteringer til kommunestyret.
Forarbeidene til bestemmelsen er ikke helt tydelige på hvilke typer saker som skal forelegges
kommunedirektøren. Det framgår av merknaden til bestemmelsen i Prop. 46 L (2017–2018)
side 405 at kommunedirektøren skal gis anledning til å uttale seg i saker som gjelder
"gjennomførte kontroller". At forarbeidene bruker formuleringen "gjennomførte kontroller" kan
indikere at det kun er i forbindelse med rapporteringer om gjennomførte
forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller at plikten til å forelegge saken for
kommunedirektøren inntrer.
Departementet mener likevel at man ikke bør legge for mye vekt på at forarbeidene bruker
formuleringen "gjennomførte kontroller". Etter ordlyden til bestemmelsen skal
kommunedirektøren gis uttalelsesrett i saker som "skal" oversendes til kommunestyret.
Saker som "skal" oversendes til kommunestyret vil naturligvis omfatte alle saker som etter §
23-5 første setning eller forskrift om kontrollutvalg og revisjon skal oversendes. Etter
forskriften har kontrollutvalget ikke bare plikt til å rapportere til kommunestyret om
gjennomførte kontroller, men også om enkelte andre forhold. For eksempel følger det av
forskriften § 3 at kontrollutvalget skal rapportere til kommunestyret dersom
regnskapsrevisorens påpekninger etter kommuneloven § 24-7 til § 24-9 ikke blir rettet eller
fulgt opp.
Departementet kan ikke se at ordlyden og forarbeidene samlet sett gir tilstrekkelige
holdepunkter for å fastslå at kommunedirektøren kun skal gis anledning til å uttale seg i
saker som gjelder gjennomførte kontroller. Dersom det var lovgivers intensjon å begrense
kommunedirektørens uttalelsesrett på denne måten, er det nærliggende at dette ville
kommet klarere fram av både ordlyden og forarbeidene til bestemmelsen.
Departementet vil også vise til at bestemmelsen i § 23-5 andre setning er en ren videreføring
av kommuneloven av 1992 § 77 nr. 6 andre setning, se merknaden til bestemmelsen i Prop.
46 L (2017–2018) side 405. Forarbeidene og tolkningsuttalelsene til § 77 nr. 6 er dermed
også relevante for forståelsen av § 23-5. I en tolkningsuttalelse fra 2010 (10/9262-ERA) la
departementet til grunn at plikten til å forelegge saker for kommunedirektøren etter § 77 nr. 6
andre setning i hvert fall omfattet de sakene som kontrollutvalget skulle rapportere til
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kommunestyret etter den tidligere kontrollutvalgsforskriften. Denne forskriften er nå erstattet
av forskrift om kontrollutvalg og revisjon.
Departementet legger derfor til grunn at § 23-5 andre setning innebærer at
kommunedirektøren iallfall skal gis anledning til å uttale seg i saker som etter § 23-5 første
setning eller forskrift om kontrollutvalg og revisjon skal oversendes til kommunestyret. Det vil
si at kommunedirektøren iallfall skal gis anledning til å uttale seg i saker som gjelder
"resultatene" av kontrollutvalgets "arbeid", og i saker som etter forskriften §§ 3, 4 eller 5 skal
oversendes.
Videre kan det også tenkes tilfeller der det ikke følger av lov eller forskrift at en sak skal
oversendes til kommunestyret, men der saken likevel skal oversendes. Dette kan for
eksempel være aktuelt der kommunestyret eksplisitt har bedt kontrollutvalget om at saken
skal oversendes, eller der kontrollutvalget selv har bestemt at saken skal oversendes. Når
det gjelder denne typen saker, legger departementet til grunn at spørsmålet om
kommunedirektøren skal gis uttalelsesrett, vil avhenge av innholdet i saken. Departementet
viser til at § 23-5 andre setning må ses i sammenheng med det alminnelige prinsippet om at
en sak skal være så godt opplyst som mulig før et vedtak treffes. Man må derfor blant annet
se hen til om en uttalelse fra kommunedirektøren kan bidra til å opplyse saken før
kontrollutvalget skal behandle den.
Valg av revisjonsordning og revisor, og valg av sekretariat for kontrollutvalget
Det følger av § 24-1 tredje ledd at kommunestyrets vedtak om valg av revisjonsordning og
revisor skal treffes etter innstilling fra kontrollutvalget. Videre følger det av § 23-7 sjette ledd
at kommunestyrets vedtak om sekretariat for kontrollutvalget skal treffes etter innstilling fra
kontrollutvalget. Bestemmelsene sier ikke noe om hvorvidt kommunedirektøren skal gis
anledning til å uttale seg før kontrollutvalget behandler denne typen saker.
Som nevnt følger det av § 23-5 andre setning, jf. første setning, at kommunedirektøren skal
gis anledning til å uttale seg før kontrollutvalget behandler saker som gjelder "resultatene" av
kontrollutvalgets "arbeid". Når kontrollutvalget avgir innstilling til kommunestyret om valg av
revisjonsordning og revisor, eller om valg av sekretariat for kontrollutvalget, vil dette ikke
være en rapportering om resultatene av kontrollutvalgets arbeid. Dette tilsier at
kommunedirektøren ikke skal gis anledning til å uttale seg før kontrollutvalget behandler
denne typen saker.
Departementet vil vise til at både revisor og sekretariatet for kontrollutvalget skal være
uavhengig av kommunens administrasjon. Dette skyldes at revisor har en viktig oppgave i å
føre kontroll med administrasjonen. Videre har sekretariatet for kontrollutvalget en viktig
oppgave i å forberede saker for kontrollutvalget, og i å påse at kontrollutvalgets vedtak blir
iverksatt. At revisor og sekretariatet for kontrollutvalget skal være uavhengige av
administrasjonen tilsier at kommunedirektøren ikke bør gis anledning til å uttale seg før
kontrollutvalget skal behandle saker som gjelder valg av revisor og sekretariat. De
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hensynene som begrunner at kommunedirektøren skal gis uttalelsesrett, vil etter
departementets vurdering ikke gjøre seg gjeldende i denne typen saker.
Departementet er etter dette av den oppfatning at § 23-5 ikke innebærer at
kommunedirektøren skal gis anledning til å uttale seg før kontrollutvalget behandler saker
som gjelder valg av revisor og revisjonsordning, og valg av sekretariat for kontrollutvalget.
Budsjettforslag for kontrollarbeidet
Det følger av forskriften § 2 at kontrollutvalget skal utarbeide forslag til budsjett for
kontrollarbeidet i kommunen. Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjettet etter
kommuneloven § 14-3 tredje ledd til kommunestyret.
Når kontrollutvalget oversender forslag til budsjett for kontrollutvalget i kommunen, vil dette
ikke være en rapportering om resultatene av kontrollutvalgets arbeid, jf. § 23-5 første
setning. Dette tilsier at kommunedirektøren ikke skal gis anledning til å uttale seg før
kontrollutvalget behandler denne typen saker.
Kommunedirektøren har ansvar for det samlede budsjettet i kommunen. Det kan derfor
argumenteres for at en uttalelse fra kommunedirektøren kan bidra til å opplyse saken før
kontrollutvalget skal behandle den. På den andre siden vil departementet vise til at budsjettet
for kontrollarbeidet har direkte betydning for omfanget av kontrollen med kommunens
administrasjon. Departementet mener derfor at gode grunner tilsier at kommunedirektøren
ikke bør gis anledning til å uttale seg i denne typen saker.
Departementet er etter dette av den oppfatning at § 23-5 ikke innebærer at
kommunedirektøren skal gis anledning til å uttale seg før kontrollutvalget behandler saker
som gjelder budsjettforslag for kontrollarbeidet.
Årsmeldinger for kontrollutvalget
Spørsmålet om kommunedirektøren skal gis anledning til å uttale seg om årsmeldinger som
skal oversendes til kommunestyret, vil etter departementets vurdering avhenge av
årsmeldingens innhold. Dersom årsmeldingen inneholder opplysninger om resultater av
kontrollutvalgets arbeid, legger departementet til grunn at kommunedirektøren skal gis
anledning til å uttale seg i saken, jf. § 23-5 første setning. Departementet viser til drøftelsene
over og våre tidligere vurderinger i sak 10/9262-ERA.
Hvem som skal innhente uttalelsene fra kommunedirektøren
Når det gjelder spørsmålet om hvem som skal innhente uttalelsene fra kommunedirektøren
etter § 23-5 andre setning, vil departementet vise til at bestemmelsen bare fastslår at
kommunedirektøren skal "gis anledning" til å uttale seg. Bestemmelsen sier ikke noe om
hvem som skal innhente uttalelsene fra kommunedirektøren. Departementet legger derfor til
grunn at det er opp til kontrollutvalget i den enkelte kommune å avgjøre hvordan dette skal
gjøres. En praktisk løsning kan være at sekretariatet for kontrollutvalget forelegger saken for
kommunedirektøren som en del av sin saksforberedelse, jf. forskriften § 7.
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Med hilsen

Ragnhild Spigseth (e.f.)
kst. avdelingsdirektør
Signe Bechmann
seniorrådgiver
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer
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Særegne forhold som kan svekke tilliten avgjør habiliteten
Kommunal Rapport 15.06.2020

Når blir en eiendomsmekler inhabil?
SPØRSMÅL: En eiendomsmekler som virker i en kommune der vedkommende sitter i
planutvalg og kommunestyre, vil i mange saker kunne ha en dobbeltrolle. Han og hans firma
vil ha interesse av at det godkjennes etablering av flest mulig eiendommer og flest mulig
bygninger. Jo flere salgbare objekt, jo større marked for eiendomsmekleren. Vervet vil, hvis
søkerne ved hjelp av denne politikeren får godkjent sine søknader, kunne skaffe
eiendomsmekleren flere kunder. Før fradeling og bygging, vil både tiltakshaver og mekler ha
interesse av å få mest mulig klarhet i om prosjektet vil kunne godkjennes. Politikeren vil
åpenbart måtte be om å få sin habilitet vurdert i saker der han har en har en rolle som
mekler, men også utenom disse tilfellene, må det være grunn til å stille spørsmål ved om han
er habil.
I konsesjonssaker vil en politiker som arbeider som eiendomsmekler ha økonomisk interesse
av at det ikke utøves priskontroll etter konsesjonsloven § 9 a og at det heller ikke nektes
konsesjon etter andre forhold i konsesjonsloven § 9. Vil da vedkommende kunne være habil?
Det hadde vært interessant med noen vurderinger av dette spørsmålet.
SVAR: Avgjørende for habiliteten er etter forvaltningsloven § 6 andre avsnitt om
meklervirksomheten skal anses som «særegne forhold … som er egnet til å svekke tilliten til
hans upartiskhet». Dette må vurderes fra sak til sak, og her skal det «legges vekt på om
«avgjørelsen kan innebære særlig fordel tap eller ulempe for ham selv eller noen som han
har nær personlig tilknytning til».
For en mekler som driver virksomhet i en kommune, vil en rekke ulike typer kommunale
vedtak, f.eks. i saker om reguleringsplaner, tillatelser til fradeling og bygging, tilførselsveier,
skole og barnehage, kunne ha stor betydning for etterspørsel etter hennes tjenester i
området og dermed for inntektene fra virksomheten. Men som alminnelig regel vil slike
forhold ikke gjøre henne inhabil. Så lenge det er tale om vedtak som angår et større antall
eiendommer, og ikke bare én bestemt eiendom eller ett bestemt byggeprosjekt som
meglerfirmaet er engasjert i, vil muligheten for gevinst ved slike kommunale vedtak ikke
anses som «særegne forhold» eller «særlig fordel» for henne etter denne bestemmelsen.
Men hvis det er tydelig at vedtaket vil kunne få ikke uvesentlig økonomisk betydning for
virksomheten, bør hun uansett be om å få sin habilitet vurdert før den politiske
saksbehandlingen begynner, også der det i og for seg synes rimelig opplagt at dette ikke er
nok til å gjøre henne inhabil. Og om ikke gjør det, bør kommunedirektøren sørge for at det
blir gjort.
På samme måte vil en mekler som er involvert i overdragelse av en eiendom, være inhabil
når det tas stilling søknad om konsesjon for erverv av fast eiendom som skal avgjøres av
kommunen (se konsesjonsloven § 9), om til det skal legges vekt på – og dermed gis føringer
for – prisen på eiendommen ved konsesjonsvurderingen. Hun vil derimot ikke være inhabil i
mer generell debatt om hvordan kommunen bør vurdere slike spørsmål, eller ved
avgjørelsen av disse ved overdragelser som hun ikke selv har noe direkte interesse i. Den
interesse hun måtte ha i kommunens generelle linje i slike spørsmål, er ikke direkte og
konkret nok til at vi kan si at det er tale om «særegne forhold» etter § 6.
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Kontrollutvalget kan kreve at kommunedirektøren stiller på møte
Kommunal Rapport 17.08.2020

Når har kommunedirektøren rett til å legge fram sitt syn for kontrollutvalget?
SPØRSMÅL: I hvilke typer saker som kontrollutvalget skal behandle, har
kommunedirektøren rett til å uttale seg?
SVAR: I kommuneloven § 23–5 første setning har vi en bestemmelse der det fastslås som
alminnelig regel at kontrollutvalget skal «rapportere resultatene av sitt arbeid til
kommunestyret eller fylkestinget». Denne bestemmelsen sier ikke noe om hvor ofte slike
rapporteringer skal foretas, men tar i utgangspunktet sikte på mer generell og
oversiktspreget rapportering med ikke for lange mellomrom, minst én gang i året. Nærmere
bestemmelser om hva det skal gis uttalelse om her, er gitt i kontrollutvalgs- og
revisjonsforskriften, se dennes §§ 3 og 4.
I kommuneloven § 23–5 andre setning er det så en bestemmelse om at «I saker som skal
oversendes til kommunestyret eller fylkestinget, skal kommunedirektøren gis anledning til å
uttale seg før kontrollutvalget behandler saken.» Etter sin plassering tar denne regelen sikte
på de rapporter som er omtalt i første setning.
Det er altså ved behandlingen av disse kommunedirektøren skal anmodes om å uttale seg,
og bestemmelsen må forstås slik at her skal kommunedirektøren gis anledning til å møte i
utvalget og legge fram sitt syn.
Denne bestemmelsen må imidlertid ikke leses «antitetisk» – altså slik at det bare er ved
behandling av disse rapportene at kommunedirektøren kan eller skal gis anledning til å uttale
seg.
For andre saker for kontrollutvalget er riktignok det alminnelige utgangspunktet at
kommunedirektøren ikke har rett til å møte og delta i kontrollutvalgets møter, se § 13–
1 femte avsnitt, men i § 23–1 tredje avsnitt er fastsatt at utvalget kan kreve at kommunen
eller fylkeskommunen legger fram enhver opplysning, redegjørelse eller dokument som
utvalget finner nødvendig for å utføre sine oppgaver, og foreta de undersøkelser det finner
nødvendig.
Det betyr at kommunedirektør eller andre i administrasjonen kan innkalles til å møte for
utvalget, eller bli bedt om å avgi en skriftlig redegjørelse.
Det er i utgangspunktet utvalget som kan kalle inn tilsatte eller be om en skriftlig redegjørelse
fra dem – når dette anses «nødvendig».
Men utvalget har en alminnelig plikt å påse at en sak er forsvarlig utredet før det tar stilling til
den. Det betyr at utvalget har et selvstendig ansvar for å vurdere om det her er behov for
ytterligere informasjon som tilsier at enten kommunedirektøren selv eller en av hennes
underordnede blir bedt om å gi en redegjørelse eller å møte for utvalget.
Men dette er altså ikke en rett for kommunedirektøren eller andre tilsatte til å møte for
utvalget, bare en konsekvens av utvalgets generelle utredningsansvar overfor
kommunestyret eller fylkestinget.
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Administrasjonen kan holde tilbake dokumenter fra
politikerne
Kommunal Rapport 29.06.2020

Burde ikke jeg som folkevalgt få oversendt alle dokumenter i en sak som mitt utvalg får til
behandling?
SPØRSMÅL: Jeg sitter i utvalg for helse og omsorg i min kommune. I listen over
referatsaker er saksdokumentet fjernet, da saken er unntatt offentlighet. Vi får vi bare en
muntlig orientering av etatssjefen.
Er det ikke riktig at vi som folkevalgte skal ha innsyn i hele saksbehandlingen, når vi skal
behandle saken?
SVAR: I kommuneloven § 11–3 første avsnitt, tredje setning, sies det at innkalling til møte i
folkevalgt organ «skal inneholde en liste over de sakene som skal behandles, og
dokumentene i sakene». «Dokumentene i sakene» er da det som legges fram for de
folkevalgte som grunnlag for saksbehandlingen. Det er kommunedirektøren eller den som er
ansvarlig for saksforberedelsen til vedkommende organ som setter sammen denne pakken –
saksforelegget – som så utgjør grunnlaget for det folkevalgte organets saksbehandling. Men
før det skal ordfører eller leder for det aktuelle folkevalgte organet ta stilling til om saken kan
behandles på grunnlag av de fremlagte dokumentene og dermed settes opp på saklisten i
innkallingen, se § 11–3 første setning.
Hvis det legges fram nye saksdokumenter etter utsendelsen av innkallingen, ved
ettersending eller i møtet, kan det ikke fattes vedtak i denne saken hvis møteleder eller en
tredel av medlemmene motsetter seg det, se § 11- 3, siste avsnitt, siste setning.
Dette er imidlertid begrensninger som ikke gjelder i referatsaker. De er administrasjonens
eller andre folkevalgte organers melding om det som er gjort eller skjedd på deres
saksområde. Som dette legges fram, er det rene orienteringer om faktiske forhold, om vedtak
av andre organer eller om pågående saksbehandling. Det vil da kunne stilles spørsmål eller
finne sted meningsutveksling på grunnlag av det som er forelagt, og administrasjonen eller
organets leder vil kunne supplere det fremlagte med muntlig informasjon. Men det kan ikke
treffes noe realitetsvedtak i slike saker. Da må det treffes vedtak om å sette saken på
saklisten som realitetssak, noe som bare kan gjøres hvis ikke en tredel eller møteleder
motsetter seg dette, se § 11–3 siste avsnitt, første setning.
Men det kan treffes vedtak som går på den videre saksbehandling, som at saken skal settes
opp til realitetsbehandling på neste møte, eller at man ønsker en mer utførlig redegjørelse for
saken til dette.
Administrasjonen har et visst spillerom når det gjelder hvilke dokumenter som skal følge
saken når den går til behandling i det folkevalgte organet.
For det første kan man holde tilbake dokumenter eller deler av dokumenter som avdekker
taushetspliktbelagt informasjon. De folkevalgte vil selv få taushetsplikt hvis de får slike
opplysninger, men forvaltningsloven § 13 pålegger taushetsplikt også overfor mottakere som
selv har dette – man skal hindre at «andre» får adgang til eller kjennskap til slike
opplysninger. Taushetspliktbelagte opplysninger kan riktignok «brukes for å oppnå det formål
de er gitt eller innhentet for, bl.a. kan brukes i forbindelse med saksforberedelse, avgjørelse,
gjennomføring av avgjørelsen, oppfølging og kontroll», men her ligger et underforstått krav
om at dette bare skal skje i det omfang dette er nødvendig for at mottakerne – her de
folkevalgte – skal kunne utøve sin funksjon. I tillegg vil administrasjonen normalt ikke
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vedlegge egne interne dokumenter som er utarbeidet som ledd i saksbehandlingen der, se
her unntaksregelen i offentleglova § 14. Det de folkevalgte har krav på er dermed i
utgangspunktet et samlet saksforelegg som er uttrykk for «sluttført saksbehandling» i
administrasjonen, herunder alle relevante faktaopplysninger, innspill og synspunkter fra
parter og andre interesserte, samt administrasjonens egne sammenfattende vurderinger av
forholdet.
Men her har vi fått en ny bestemmelse i § 11–13 i kommuneloven 2018 som gir det
folkevalgte myndighet til å kreve fremlagt alle dokumenter i saken.
Hvis et dokument inneholder taushetspliktbelagte opplysninger, må krav om innsyn vedtas
med et flertall av organets medlemmer, og de delene av dokumentet som inneholder slike
opplysninger skal unntas – «sladdes» – hvis ikke dette er informasjon som «er nødvendig for
behandlingen av en konkret sak».
For alle andre dokumenter, herunder dokumenter som er unntatt fra innsyn etter
offentleglova som administrasjonens egne interne arbeidsdokumenter, er det derimot
tilstrekkelig at tre medlemmer av organet krever innsyn,
Disse nye bestemmelsene innebærer et radikalt skifte i forholdet mellom folkevalgte og
administrasjonen. Særlig viktig er her at så få som tre folkevalgte kan kreve innsyn i
administrasjonens interne saksdokumenter. Dette er en regel som vil kunne få betydelige
konsekvenser både for administrasjonens arbeidsform og for forholdet mellom folkevalgte og
administrasjon.
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Avtale om å hemmeligholde sluttavtale er ikke bindende
Kommunal Rapport 10.08.2020

Kan man få innsyn i avtalen som kommunedirektøren gjør med kommunen i forbindelse med
fratreden?
SPØRSMÅL: Er sluttavtaler mellom kommuner og rådmenn som går av, omfattet av
offentlighetsloven?
SVAR: Offentleglova fastslår i § 3 som alminnelig regel at alle har rett til innsyn i
saksdokumenter i et offentlig organ «dersom ikkje anna følgjer av lov eller forskrift med
heimel i lov». I lovens § 4 andre avsnitt er saksdokument definert som «dokument som er
komne inn til eller lagde fram for eit organ, eller som organet sjølv har oppretta, og som gjeld
ansvarsområdet eller verksemda til organet».
Det er ikke tvilsomt at en slik sluttavtale går inn under denne definisjonen, og at den derfor er
et offentlig dokument. En avtale med rådmannen om at den skal hemmeligholdes vil dermed
ikke være bindende. Det betyr i praksis at det bare kan nektes innsyn i deler av avtalen som
inneholder enkeltopplysninger i avtalen som er underlagt taushetsplikt ved lov eller i medhold
av lov, se § 13 første avsnitt, i praksis om sykdom eller andre personlige forhold.
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Regner på kostnadene ved utenforskap
Kommunal Rapport 30.06.2020

Kan man regne ut hva det koster samfunnet at noen faller varig utenfor? Utenfor-regnskapet
prøver det – og setter tall på hvor mye det lønner seg å investere i forebygging.
Utenfor-regnskapet er en modell utviklet av KS, kommuner, fylkeskommuner og
konsulentselskapet Rambøl. Det er brukt to år på å utvikle metoden, og den ble lansert i fjor.
Den viser koblinger og beregninger som ikke har vært gjort før, men som har vært etterspurt
og gir tall på det som «alle» vet; at forebygging lønner seg.
Modellen er ikke et regnskap for å finne ut hvor mye utsatte grupper koster samfunnet, men
et verktøy for å finne ut hvor man skal investere ekstra for å få barn og unge ut i skole og
arbeid.
Bakgrunnen er dystre tall og fakta. Stadig flere havner i utenforskap. Nesten 20 prosent av
befolkningen mellom 18 og 59 år er utenfor arbeid, og de går heller ikke på skole.
Tenkningen rundt regnskapet kommer fra forsikringsbransjen, og ideen er at det skal
investeres før skade skjer. I Sverige og særlig i Danmark er slike modeller mye brukt. Det
finnes flere varianter.
Stor interesse
Verktøyet er gratis og kan brukes av hvem som helst. Derfor er det også vanskelig å telle
hvor mange som bruker det, men det er i hvert fall 20 kommuner som er i gang. I tillegg
brukes modellen av organisasjoner som Røde Kors eller Redd Barna som faktagrunnlag til
søknader.
Interessen fra kommunene er stor. I koronatiden har det vært fulle oppstartswebinarer, og
flere går av stabelen til høsten.
– Jeg tror aldri jeg har holdt så mange foredrag om noe som dette, sier Une Tangen i KS'
avdeling for forskning, innovasjon og digitalisering.
Utsatte barn og unge
Dataene som brukes i regnskapet, kommer fra SSB, Norsk pasientregister og andre
offentlige kilder. Målgruppene kommunene har utpekt er utsatte barn og unge, og disse er
prioritert:
• Barn i lavinntektsfamilier hvor barnet er norskfødt med innvandrerforeldre.
• Barn i lavinntektsfamilier hvor en eller begge foreldre mottar uføretrygd eller økonomisk
sosialhjelp.
• Unge som står i fare for ikke å fullføre videregående skole på normert tid.
• Barn med hjelpetiltak i barnevernet.
• Barn som har foreldre med diagnose innen rus eller psykiatri.
• Barn diagnostisert med depresjon eller angst.
• Barn diagnostisert med atferdsvansker.
Utgangspunkt for dialog
I Utenfor-regnskapet kobles forbruk av offentlige velferdstjenester med offentlige kostnader
og inntekter. Kostnader, inntekter og forbruk ses i et livsløp. Modellen beregner hvordan
kostnadene og inntektene fordeler seg på ulike offentlige budsjetter, på tvers av sektorer og
forvaltningsnivåer.
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– Denne modellen kan gjøre det enklere for kommunesektoren å investere ekstra i utsatte
barn og unge. Hvis vi lykkes med tiltakene, er det bra for menneskene det gjelder og for
samfunnet, sier Tangen.
Nå investerer allerede kommunene mye i forebygging, men hver sektor har sine tiltak, og
koordinering er ofte et problem. Utenfor-regnskapet kan også brukes som en motivasjon til å
samle ressursene mot de individene som trenger det.
– Det er ikke et verktøy som gir en fasit, men det kan være utgangspunkt for dialog og
politikkutforming, sier Tangen.
Arbeid med forebygging er langsiktig arbeid. Investeringer gjort i barnehagen høstes kanskje
flere tiår senere.
– Det er ett av problemene med forebygging, at gevinstene tas ikke ut der de investeres. Og
stort sett er det kommunene som investerer, og staten som tar gevinsten, påpeker Tangen.
Nyttig verktøy i Søndre Land
Rådmann Arne Skogsbakken i Søndre Land har vært med å utvikle verktøyet, og er nå med i
et nettverk. Han tenker at han etterhvert skal bruke det i budsjettprosessen.
– Det er et nyttig verktøy fordi det legitimerer de investeringene vi gjør som ikke gir
avkastning på kort sikt, sier Skogsbakken.
Han mener regnskapet synliggjør det paradokset at kommunene bruker mye penger på
forebygging, mens staten stikker av med gevinsten. God forbygging kan hindre alt fra
uføretrygd til kriminalitet.
– Hvorfor er det så viktig å synliggjøre det?
– Det handler jo om ressursfordeling i offentlig sektor. Og så bør jo Nav være interessert i å
bidra med forebygging i kommunesektoren, når de ser at de tjener på det, mener
Skogbakken.
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Eventuelt
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Orkland kommune

Møtedato
15.09.2020

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
20/356 - 2
Forslag til vedtak
Saken legges frem uten forslag til vedtak.
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Saknr
35/20

Godkjenning av protokoll fra dagens møte
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Orkland kommune

Møtedato
15.09.2020

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
20/356 - 3
Forslag til vedtak
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 15.09.2020, godkjennes.
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Saknr
36/20

