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neste møte, basert på revisors risiko- og vesentlighetsvurdering og de innspill som er
kommet frem i møtet
2. Kontrollutvalget vil peke på følgende områder/tema:
·

……
…...

Vedlegg
Revisors risiko- og vesentlighetsvurderinger
Saksopplysninger
Kontrollutvalget skal ifølge kommuneloven utarbeide en plan for forvaltningsrevisjon i løpet
av det første året etter at nytt kommunestyre er konstituert. Planen skal baseres på risiko- og
vesentlighetsvurderinger av kommunes virksomhet og virksomheten i kommunens selskaper.
Vi viser til kontrollutvalgets sak 02/20, der kontrollutvalget gjorde slikt vedtak:
1. Kontrollutvalget slutter seg til skissert opplegg beskrevet i saksfremlegget.
2. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge SA til neste møte den 18.03.20 utarbeide
helthetlig risikovurdering 2019 – 2023. Dokumentet utarbeides innenfor en ressursramme
på 60 timer og oversendes sekretariatet innen 02.03.20.
3. Sekretariatet i samarbeid med KU-leder utarbeider opplegg og invitasjon til møtet i pkt.
2.
Risiko- og vesentlighetsvurderingene er nå mottatt fra revisor, se vedlegg.
Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for
forvaltningsrevisjon. I tillegg til revisor sine vurderinger er sentrale aktører i kommunen
invitert til å gi ytterligere innspill til risikoområder, for dermed å ha et bredere grunnlag til
utarbeidelse av planen.De sentrale aktørene er invitert inn gruppevis og har fått revisjonens
risiko- og vesentlighetsvurdering tilsendt i forkant av møtet.
Kl. 08.30 – 9.00: Sektorsjef oppvekst, sektorsjef helse og sosial, samt leder
hovedutvalg helse og oppvekst (for at de skal rekke HU-møte kl. 10.00)
Kl. 09.00 – 09.45: Rådmann, virksomhetsleder bygg og eiendom,
virksomhetsleder Jan Erik Marstad, evt. sentrale stabsledere rådmannen ønsker
å ha med
Kl. 09.45 – 10.30: Ordfører, Leder hovedutvalg samf.utv., gruppelederne i kommunestyret
Kl. 10.30 – 11.15: Hovedtillitsvalgte og hovedverneombud

De inviterte er bedt om å forberede seg på følgende:
1.
På hvilke områder mener du det er risiko for at kommunen ikke:

a.
b.
c.
2.
behov

når politisk vedtatte målsettinger
oppfyller lovkrav
driver effektivt
På hvilke områder og i hvilke kommunalt eide selskaper mener du det er
for forvaltningsrevisjon?

Etter at kontrollutvalget har fått innspill fra deltakerne skal utvalget komme fram til hvor det
ønsker å gjennomføre forvaltningsrevisjon.
Vurdering
Kontrollutvalget må vurdere de innkomne innspillenes risiko- og vesenlighet, og hvordan
disse bør vektes i forhold til revisors risiko og vesentlighetsvurdering. På bakgrunn av dette
må kontrollutvalget peke på områder/temaer de finner aktuelle å ta inn i planen. Det er lagt
opp til at planen skal vedtas av kontrollutvalget i neste møte.

Revisors risiko- og vesentlighetsvurdering

Selbu kommune
pr. 31.12.2019

Revisjon Midt-Norge SA

OPPSUMMERING
Risiko- og vesentlighetsvurderingen skal danne grunnlag for kontrollutvalgets og eventuelt
kommunestyrets videre arbeid med valg av forvaltningsrevisjonsprosjekter og herunder plan
for forvaltningsrevisjon for en nærmere angitt periode. Revisors helhetlige risiko- og
vesentlighetsvurdering identifiserer områder som revisor vurderer som risikoutsatte og som
kan være grunnlag for en forvaltningsrevisjon. Med risiko og vesentlighet menes her
sannsynligheten for at et forhold kan inntreffe og konsekvensen dersom forholdet inntreffer.
Rød, gul og grønn fargekode indikerer at revisors samlede vurdering av risiko er henholdsvis
høg, middels og lav.
Risiko- og vesentlighetsvurderingen omfatter områder som kommunens økonomi, organisasjon og tjenesteområdene og selskaper som kommunen har eierinteresser i. Tabellen
nedenfor gir en oppsummering av risikovurderingen som er gjort i Selbu kommune innenfor
kommuneorganisasjon og tjenesteområdene. Nærmere beskrivelse av datagrunnlag og
vurderinger inngår i de ulike kapitlene for områdene.
Tabell 1.

Risikovurdering kommuneorganisasjonen og tjenesteområdene

Høg risiko

Moderat risiko

Lav risiko

Barnevern

Økonomisk internkontroll

Offentlige anskaffelser

Kvalitet i helse og omsorg - Budsjetteringsprosess
avviksoppfølging
budsjettoppfølging
Eiendomsforvaltning

og Beredskap, ROS

Finansiering

Flyktninger

Personal

Planarbeid

Arkiv

Byggesak

Kvalitetssystem, avvik

Lege/ legevakt

Barnehage

Psykisk utviklingshemmede

Skole
Kommunale boliger
Rus og psykiatri tjenesten
Vann og avløpsnettet
Økonomisk sosialhjelp
Næring
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Risikovurderinger knyttet til kommunen sine eierinteresser er oppsummert i tabell 2. Revisors
vurdering er at kommunen bør ha en generell eierskapskontroll av sine eierinteresser.
Nærmere beskrivelse av datagrunnlag og vurderinger inngår kapittelet for selskap kommunen
har eierinteresser i.
Tabell 2.

Risikovurderingene eierskap

Høg risiko

Moderat risiko

Lav risiko

Selbu Næringsselskap KF

Sifa AS

Resterende selskaper

Selbu Vekst

Selbu Energiverk AS
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1

INNLEDNING

Formålet med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å gi kontrollutvalget og kommunestyret et
overordnet verktøy til å velge områder innen kommunens virksomhet hvor det kan være aktuelt
å gjennomføre et forvaltningsrevisjonsprosjekt eller en eierskapskontroll. Revisors risiko- og
vesentlighetsvurdering gir innspill til plan for forvaltningsrevisjon og plan for eierskapskontroll
for en nærmere angitt periode.
Kommunelovens § 23-3 forklarer at forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger
ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak. Andre ledd sier at kontrollutvalget minst en
gang i valgperioden skal utarbeide en plan som viser hvilke områder det skal gjennomføres
forvaltningsrevisjoner på. Planen skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering av
kommunes eller fylkeskommunens virksomhet eller virksomheten i kommunens eller
fylkeskommunens selskaper. Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurdering er å finne ut
hvor det er størst behov for forvaltningsrevisjon.
Kommunelovens § 23-4 omtaler eierskapskontroll, som innebærer å kontrollere om den som
utøver kommunens eller fylkeskommunens eierinteresser gjør dette i samsvar med lover og
forskrifter, kommunestyrets eller fylkestingets vedtak eller anerkjente prinsipper for eierstyring.
På samme måte som for forvaltningsrevisjoner, skal det utarbeides en plan basert på risikoog vesentlighetsvurdering av kommunens eller fylkeskommunens eierskap. Hensikten med
risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for eierskapskontroll.
Revisjon Midt-Norge utarbeider risiko- og vesentlighetsanalyser for sine kommuner, inklusive
fylkeskommunen. Analysen gjennomføres i samarbeid med oppdragsansvarlig revisor på
finansiell revisjon. Risiko- og vesentlighetsvurderinger utarbeides ved starten av ny
valgperiode og vurderingen oppdateres årlig med nytt tallmateriale og eventuelt nye
vurderinger ved behov.
Analysen er viktig for at revisorene innen finansiell- og forvaltningsrevisjon skal kunne ha
forståelse for risikoene i organisasjonen og hvor det er mest behov for å rette oppmerksomheten i revisjonsarbeidet. For forvaltningsrevisjon betyr det at revisor, sammen med
kontrollutvalget, effektivt kan konkretisere problemstillinger og gjennomføre undersøkelser
målrettet der det er mest behov for å gå inn med forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll.
Analysen skal ligge til grunn for kommunens Plan for forvaltningsrevisjon og Plan for
eierskapskontroll.
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2

UTVIKLINGSTREKK I OVERORDNEDE
RAMMEBETINGELSER

2.1

Demografiske endringer

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

2.2

Klima, energi og beredskap

Både effekter av klimaendringene og omstillingen til lavutslippssamfunnet representerer
risikoer for kommunene og lokalt næringsliv. Klimarisiko kan deles inn i fysisk risiko, overgangsrisiko og ansvarsrisiko. Fysisk risiko dreier seg om kostnader forbundet med fysisk
skade som følge av klimaendringer (f.eks. mer ekstremvær, flom og ras). Overgangsrisiko
dreier seg om samfunnsmessige konsekvenser som følge av endringer i politikk/reguleringer
og teknologi når verden skal omstilles til et lavutslippssamfunn. Ansvarsrisiko handler om
muligheten for erstatningskrav og søksmål knyttet til beslutninger eller mangel på beslutninger
relatert til klimapolitikk eller klimaendringer. Ansvarsrisiko kan for eksempel være relevant i
sammenheng med kommunenes ansvar for klimatilpasning, velfungerende avløpsnett og
håndtering av overvann. Den samlede klimarisikoen vil på direkte eller indirekte vis kunne
påvirke befolkningsutvikling, sysselsetting/næringsutvikling, skatteinntekter, verdi av eiendom/
infrastruktur og derigjennom få stor betydning for kommuneøkonomien og kommunens generelle attraktivitet for næringsliv og innbyggere. Klimarisiko har også betydning for energiforsyning og beredskap. Det er derfor viktig at klimarisiko tas inn i den kommunale plan- Revisors risiko- og vesentlighetsvurdering – Selbu -
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leggingen på alle tjenesteområder og nivåer. Høsten 2018 kom det nye statlige
planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning som skal legges til grunn
ved kommunal planlegging og enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven.

2.3

Kommunestruktur

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

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

2

Hentet fra https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/folkemengde/kvartal, 06.12.2019
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Mange mindre kommuner er avhengige av samarbeid med andre kommuner for å kunne yte
gode tjenester. Samarbeid kan eksempelvis skje gjennom å etablere interkommunale selskaper eller vertskommunesamarbeid. I vertskommunesamarbeid kan man se at for kommuner som ikke er vertskommuner, forsvinner arbeidsplasser ut av kommunen.

2.4

Regelverksendringer

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

2.5

Økonomi og kontroll

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

2.6

Digitalisering

Bruken av IKT og digitalisering endrer utførelsen av oppgaver og gir i mange sammenhenger
en effektiviseringsgevinst. Mange kommuner jobber med ulike digitaliseringsprosjekter
eksempelvis innbyggerdialog og velferdsteknologi. Denne digitalisering fører til utvikling og
endring av måten oppgaver utføres på, det gir nye risikoer i forhold til at man forutsetter at
teknologien fungerer og et stort flertall av slike systemer berører personvern og behandling av
sensitive personopplysninger.
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3

SELBU KOMMUNEN

3.1

Utviklingstrekk i Selbu

I tabell 3 presenteres ulike demografiske forhold ved Selbu kommune. Tallene sammenlignes
med tallene for KOSTRA-gruppe 1 som Selbu tilhører og tallene for hele landet med unntak
av Oslo.
Tabell 3.

Om kommunen
Selbu

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

KOSTRA- Landet
gruppe 1 uten Oslo
2018
2018
64940
4647141
9,8
9,9
8,7
8
-52
15891
9,9
10,7
61,6
62

2016
4098
10
10,7
-32
8,5
65,8

2017
4093
8,8
12,2
10
8
63,6

2018
4088
10
12
5
8,1
62

1

1,2

0,7

0,8

0,9

11,9

11,6

12,5

11,2

10

0,9

0,7

1

1,3

1,5

6,2
84
80,1
1165
699

6,4
84
80,1
1220
..

6,8
..
..
1214
..

..
75
71,3
32425
0

..
74,4
70,7
3659199
0

.. oppgave mangler
Kilde: SSB

Det var i 2018 4088 innbyggere i Selbu, et fødselsunderskudd på to og netto innflytting på fem
personer. Per andre kvartal 2019 er det 4067 innbyggere. Det er forventet en svak vekst i
innbyggertallet fram til 2030 til 4141 innbyggere og så en svak nedgang til 4093 i 2040 ifølge
SSB sine prognoser. 6,8 prosent av innbyggerne har innvandrer bakgrunn. Tabell 4 gir en
oversikt over befolkningen delt på aldersgrupper og prognosen for aldersgruppene.
Tabell 4.

Aldersfordeling og prognose
Befolkningssammensetning

0-5 år
6-15 år
16-66 år
67 eller eldre
Sum

Pr 01.01.2020
237
476
2519
830
4062

2040
224
444
2360
1065
4093
Kilde: SSB
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Tabell 3 viser at det er litt færre skilte og separerte i aldersgruppen 16-66 år, mens det er litt
flere uførepensjonister i den samme aldersgruppen sammenlignet med landet utenom Oslo.
Forventet levealder er omkring 10 år høgere i Selbu enn i KOSTRA-gruppa og landet utenom
Oslo.
I planprogrammet (2018-2030) står det at antall eldre over 80 år vil endres lite fram mot 2025,
hvor det kommer en markant økning. Videre at det forventes at andelen med aldersrelatert
sykdom og demens vil øke. Ifølge planprogrammet er det omtrent 200 personer i alderen 8089 år i 2019, mens det i 2040 vil være omtrent 320. Andelen av befolkningen i yrkesaktiv alder
vil synke jevnt i perioden fram mot 2040.
I årsmeldingen for 2018 opplyses det at Selbu kommune har alarmerende tall for barnefattigdom. Bufdir har statistikk over barnefattigdom basert på data fra SSB. Sammenlignet med
landet ligger Selbu dårligere an for gruppene barn i husholdninger med lavinntekt med enslig
forsørger, barn i husholdninger der hovedforsørger har lav utdanning, barn i husholdninger
med enslig forsørger, barn i husholdninger der minst en person mottar uføretrygd og barn av
innvandrerhusholdninger med lav inntekt fra Afrika, Asia, Latin-Amerika, Europa utenom
EU/EFTA og Oseania utenom Australia og New Zealand. Avviket er størst for barn i
innvandrerhusholdninger og barn i husholdninger der minst en person mottar uføretrygd.
I utfordringsdokumentet fra 2016 ble hovedutfordringene for Selbu fram mot 2030 oppsummert
i følgende punkter:


Helse – høg andel eldre, behov for omlegging av tjenesteprofil innen pleie og omsorg



Bosetting av flyktninger – boliger, integrering, skole, arbeid – viktig å lykkes her og nå!



Værnesregionen – stor avhengighet, økte kostnader på grunn av at omfanget øker,
påviste styringsutfordringer og det foregår en evaluering



Økonomi – fortsatt anstrengt driftsøkonomi, lite handlingsrom, lav reserve, usikker
inntektssituasjon, økt investeringsnivå, økt langsiktig gjelde, låneavdrag på minimum



Helhetlig samfunnsutvikling!

Utfordringsdokumentet (2016) antyder at Selbu kommune vil ha behov for å rekruttere omkring
50 medarbeidere de neste 5-6 årene bare for å erstatte de som går av med pensjon. Det pekes
spesielt på utfordringer med å rekruttere lærlinger og ledere. Stor etterspørsel etter helsepersonell gjør at det er mer utfordrende å rekruttere tilstrekkelig kompetanse i årene framover.

3.2

Kommuneorganisasjonen

Kommunedirektør er Stig Roald Amundsen. Kommuneorganisasjonen har fire sektorenheter
og de framgår av organisasjonskartet i figur 1.
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Kilde: Selbu kommune

Figur 1.

3.2.1

Organisasjonskart Selbu kommune

Kommunesamarbeid

Selbu kommune deltar i samarbeidet i Værnesregionen på flere områder. De ulike områdene
er vist i tabell 5.
Tabell 5.

Interkommunalt samarbeid i Værnesregionen

Barnevern

NAV Værnes

Legevakt

Responssenter

PPT
Samfunnsmedisinsk senter
Forvaltningskontor
DMS (Distriktsmedisinsk senter)

IKT
Innkjøp
Skatteoppkrever/arbeidsgiverkontroll
Lønn og regnskap

Kilde: https://www.selbu.kommune.no/tjenester/politikk-og-informasjon/om-kommunen/samarbeid-ogeierinteresser/, 20.02.2020

I tilrådning fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag om kommunereformen (2016) sies det at Selbu
er sårbar i forhold til kapasitet, fagmiljø og kompetanse inn mot de store områdene for lovpålagt
tjenesteproduksjon og myndighetsutøvelse. Videre at Selbu er tydelig på at de er avhengig av
et bredt og forpliktende interkommunalt samarbeid i Værnesregionen for å levere de tjenestene
de skal.

3.2.2

Investeringsplaner

Kommuneledelsen forteller i intervju høsten 2018 at det planlegges store investeringer som
ungdomsskole og sykehjem. Disse utbyggingene ble vedtatt i 2017 og da hadde kommunen
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et litt annet økonomisk perspektiv. Det må gjøres noe med utgiftssiden for å forsvare
investeringene.
I økonomiplan 2018-2021 ble det vedtatt et investeringsprogram på nesten 350 millioner, som
omfatter bygging av nytt sykehjem, omsorgsboliger og ny ungdomsskole som de største
investeringene. Nytt sykehjem er under bygging og planlagt ferdigstilt i 2020. Arbeidet med ny
ungdomsskole forventes startet i 2020.

3.3

Tidligere revisjoner og tilsyn

Forrige risiko og vesentlighetsvurdering i Selbu kommune fra 2016 vurderte følgende områder
som risikofylte og vesentlige:
1. Barnevern - Interkommunalt samarbeid med Stjørdal kommune som vertskommune.
Fellesprosjekt
2. Oppfølging av arbeidet med psykisk helse, herunder rus
3. Oppfølging av arbeidet med integrering av flyktninger
4. Offentlige anskaffelser, eks strategi for anskaffelser i Værnesregionen og oppfølging
av etiske retningslinjer Værnesregionen innkjøp.
Selbu kommune har de siste fem år hatt følgende forvaltningsrevisjonsprosjekt:


Gjennomgang av salget av Myrstadbygget 2015



Byggesak – saksbehandling og brukerperspektiv 2016



Mobbing i grunnskolen 2016



Eiendomsforvaltning 2017



Oppfølging av tjenester innen psykisk helse og rus 2018



Offentlige anskaffelser 2019

Selbu kommune har de siste fem år hatt følgende selskapskontroller:


Selskapskontroll i Innherred Renovasjon 2018

Selbu kommune har de siste fem år hatt følgende tilsyn fra Fylkesmannen:


Skolebasert vurdering, 2016



Miljøarbeidertjenesten (Årsmelding 2018)



Kommunal beredskapsplikt inkludert helsemessig- og sosial beredskap i Selbu
kommune 2018



Tjenester til eldre i Selbu kommune 2019
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4

RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING

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

4.1

Kommuneorganisasjonen

Figur 2 er en oppsummering av risikovurderingene som er gjort relatert til økonomi og i
fortsettelsene presenteres bakgrunnen for vurderingene.

Økonomisk internkontroll
Budsjetteringsprosess og budsjettoppfølging
Finans

Offentlige anskaffelser

Figur 2.

Risikovurdering økonomi

Revisor vurderer at det er en moderat risikoknyttet til omleggingen til et mer helhetlig plan- og
styringssystem fordi en slik endring har en risiko for at noe kan glippe. Dette kan være kritisk
sett i sammenheng med investeringene som kommunen jobber med og nedskaleringer av
driften, samt at det på sikt, utfordrer kommunenes handlingsrom for å håndtere akutte situasjoner som ikke kan planlegges. Dette er forhold som berører både budsjettingsprosessen,
budsjettoppfølging og den økonomiske internkontrollen.
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4.1.1
Tabell 6.

Økonomi
Økonomisk situasjon
Selbu

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

KOSTRA- Landet
gruppe 1 uten Oslo
2018
2018
2018

2016

2017

5,7

5,2

-0,6

1,6

2,2

3,1

2

2,2

1,6

1,2

11,3

19,6

14

24,1

21,8

36,2

37,6

..

39,7

42,3

88,5

95,8

81,7

91,2

105,6

48076

37616

37368

56733

55124

3,4

8

5,9

9,8

11,2

6,2

10,5

20,4

17,3

15,2

3,5

6,6

63,7

27,2

25,8

.. oppgave mangler
Kilde: SSB

Teknisk beregningsutvalg anbefaler et netto driftsresultat på 1,75 prosent av brutto
driftsinntekter. Selbu kommune har vedtatt egne økonomiske handlingsregler hvor nettodriftsresultat skal utgjøre 1,75 prosent av brutto driftsinntekter og at brutto driftsresultat skal være
positivt. (Handlingsdel med økonomiplan 2020-2023) Tabell 6 viser at Selbu kommune i 2016
og 2017 har hatt et driftsresultat på henholdsvis 5,7 og 5,2 prosent av brutto driftsinntekter,
mens det i 2018 ble -0,6 prosent.
Tabell 6 viser også at Selbu kommune har en lavere arbeidskapital, mens langsiktig gjeld og
fri egenkapital i prosent av brutto driftsinntekter er lavere enn KOSTRA-gruppa og landet
utenom Oslo. Andelen langsiktig gjeld i 2018 er lavere fordi kommunen fikk utbetalt
ekstraordinært utbytte fra Selbu Energiverk AS på 90 millioner, som ble brukt til å betale ned
gjeld. Fri egenkapital per innbygger er også lavere. Egenfinansiering av investering var lav i
2016 og 2017, men høgere enn KOSTRA-gruppa og landet i 2018.
Selbu kommune fikk et negativt netto driftsresultat på kr 3 813 150 i 2018. Brutto driftsresultat
er kr – 17 099 000. Det er igangsatt et arbeid med forpliktende plan (vedtatt i kommunestyret
10.12.2018) for å oppnå balanse i driften. Det vil være en stor utfordring å oppnå et netto
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driftsresultat som er i tråd med handlingsregelen på 3,0 prosent som er satt i forpliktende plan.
(Årsmelding 2018) Denne handlingsregelen ble endret i forbindelse med at kommunen har
vedtatt egne handlingsregler i forbindelse med behandlingen av Handlingsdel med
økonomiplan 2020-2023.
Ledelsen forteller i intervju i 2018 at det er en negativ økonomisk utvikling. Kommunen har tapt
inntekter på eiendomsskatt, fått mindre rammer og har færre ressurskrevende brukere. Det er
utarbeidet en forpliktende plan hvor driften skal ned 2-3 millioner i perioden 2019-2023. I sak
101/2019 om forpliktende plan for økt handlefrihet, status og videre prosess, henvises det i
saksframlegget til forpliktendeplan for økt handlefrihet fra desember 2018, hvor hovedmålsettingen er å bedre driftsbalansen i Selbu kommune og legge til rette for opprettholdelse
av positiv driftsbalanse. Målsettingen er tallfestet til 12 millioner i perioden 2019-2023.
I handlingsdel med økonomiplan 2020-2023 går det fram at kommunen får økt eiendomsskatt
som følge av vindkraftutbygging i Stokkfjellet. Det er usikkerhet knyttet til mulige endringer i
skattelegging av kraftverk som kan gi kommunen betydelig reduksjon i kraftinntekter. I februar
2020 ble det klart at det ikke blir noen endring slik at denne usikkerheten er borte.
Finans
Tabell 7.

Finansiering av driften
Selbu

Finansiering
Andre driftsinntekter, ekskl. mva-kompensasjon
Andre statlige tilskudd til driftsformål
Brutto inntekt fra konsesjonskraft,
kraftrettigheter og annen kraft for videresalg,
ekskl. mva-kompensasjon
Eiendomsskatt totalt
- herav Eiendomsskatt annen eiendom
- herav Eiendomsskatt boliger og
fritidseiendommer
Kompensasjon for merverdiavgift i
driftsregnskapet
Rammetilskudd
Salgs- og leieinntekter i driftsregnskapet
Skatt på inntekt og formue inkludert
naturressursskatt
- herav Naturressursskatt

KOSTRA- Landet
gruppe 1 uten Oslo
2018
2018
2018
37,6
16,3
3
5,2
4,8

2016
23,3
3,3

2017
34,6
3,9

2,9

2,5

2,6

0,3

0,4

3,9
3,9

4,6
4,6

2,3
2,3

3
0,9

3,2
1,4

0

0

0

2,1

1,7

1,9

1,9

2

2

2,1

28
15,5

15,3
15,2

14,6
14,7

34,2
11,7

30,3
14,4

24,1

24,5

25,7

27,5

33,5

0

0

0

0,1

0,3
Kilde: SSB
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Kommunens handlingsregler er at disposisjonsfond skal utgjøre 8,0 prosent av brutto driftsinntekter og netto avdragsutgifter skal utgjøre maksimalt 3,5 prosent av brutto driftsutgifter.
Netto gjeldsgrad settes til maksimalt 70 prosent av brutto driftsinntekter.
I tabell 7 går det fram at Selbu kommune har høgere andel av andre driftsinntekter og
bruttoinntekter fra konsesjonskraft og kraftrettigheter enn KOSTRA-gruppa og landet utenom
Oslo, mens andelen andre statlige tilskudd til driftsformål er lavere. Selbu har ikke
eiendomsskatt på boliger, mens eiendomsskatten på annen eiendom er høgere enn KOSTRAgruppa og landet. Rammetilskuddet er lavere og skatt på inntekt og formue er lavere enn
KOSTRA-gruppa og landet.
Budsjetteringsprosessen og budsjettoppfølging
Kommuneledelsen forteller i intervju i 2018 at regnskapsrapportering skjer hvert tertial og
behandles politisk to ganger som tertialrapporter og den siste som årsrapport. I forbindelse
med disse rapporteringene forberedes et rammeverk for rapporteringen som sendes til
sektorene og videre til enhetene. På enhetene kommenteres avvikene. Det gjennomføres
kontroller ute på enhetene når det avdekkes avvik. Enhetene kan selv ta ut rapporter. Det
kjøres egne lønnsrapporter for å sjekke om de stemmer. Kontroller dokumenteres ikke, men
det ligger til hver enkelt leder sitt ansvar. Ute på enhetene er de nok for dårlige til å
dokumentere og det er behov for å få på plass rutiner.
Kommunen har ikke et system (ERP eller lignende), som gjennom året muliggjør for ledere på
sentralt nivå å følge med på utviklingen av ressursforbruk og resultat sett i sammenheng med
målsettinger på økonomi og kvalitet (ut over det som fremkommer i tertialrapporteringen) (KS
2019).
I handlingsdelen til økonomiplan 2020-2023 redegjøres det for at rådmannen arbeider med å
få på plass et helhetlig plan- og styringssystem hvor målsettinger, prioriteringer og
handlingsplaner skal danne premisser for utarbeidelsen av økonomiplan, handlingsprogram
og budsjett. Årlige planer er handlingsdel med økonomiplan, budsjett og virksomhetsplaner for
organisasjonen. Handlingsdel med økonomiplan 2020-2023 er den første som er bygd opp
etter det helhetlige plan- og styringssystemet.
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Økonomisk internkontroll
Tabell 8.

Økonomisk internkontroll
Selbu

Økonomisk internkontroll

KOSTRA- Landet
gruppe 1 uten Oslo
2018
2018
2018

2016

2017

Andel av totale utgifter for politisk styring

1,8

2,2

1,9

1,1

0,7

Andel av totale utgifter for kontroll og revisjon

0,4

0,4

0,5

0,3

0,2
Kilde: SSB

Tabell 8 viser at Selbu kommune bruker en større andel av totale utgifter på politisk styring og
kontroll og revisjon enn KOSTRA-gruppa og landet utenom Oslo.
I intervjuet med ledelsen opplyses det at det kan oppstå utfordringer i forhold til
lånebevilgninger til selskaper hvor Selbu har eierinteresser, eksempelvis SIFA, Selbu
elektrisitetsverk og Selbu vekst. Det kan være utfordring å skille når Selbu vekst er
førstelinjetjeneste og når de utfører egne oppgaver. I denne sammenhengen har det vært
diskusjoner om rolleinnehavere og habilitet.
Kommuneledelsen foreller i intervjuet at kontanthåndtering er fjernet så langt som mulig og
noe har blitt erstattet med Vipps. Kantine, servicetorg, bibliotek og dagsenter har kontantkasser.
I intervjuet høsten 2018 orienteres det om at regnskapet håndteres av samarbeidet i
Værnesregionen. Det utøves skjønn i forbindelse med regnskapsestimater, tapsavsetninger,
verdivurderinger, investering, nedskriving av varige driftsmidler, garantier mm. Høsten 2018
var det en sak på periodisering av variabel lønn. Tap på fordringer har gått ned.
I intervjuet forteller kommuneledelsen at avvik meldes gjennom en avviksmodul i avvikssystemet. Alle ansatte har tilgang til systemet. Det trengs informasjon og kompetanseheving
for å melde avvik og man mistenker at alt ikke kommer fram i avvikssystemet. De ansvarlige
lederne skal følge opp avvikene.
Offentlige anskaffelser
I intervjuet i 2018 forteller kommuneledelsen at regelverket om offentlig støtte oppleves som
komplisert. Kommunen forholder seg til EØS artikkel 61 nr. 1 for ikke å gjøre noe som rammes
av forbudet. Kommunen har håndtert regelverket i forbindelse med kjøp og salg av eiendom.
Kommuneledelsen forteller i intervjuet at ledere med budsjettansvar håndterer anskaffelser.
Dette er en delegasjon etter delegasjonsreglementet. Værnesregionen innkjøp har kompetanse og bistår, samt at bistand hentes fra juridisk kompetanse i Selbu.
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Revisjon Midt-Norge gjennomførte en forvaltningsrevisjon om offentlige anskaffelser som ble
ferdig behandlet i 2019.

4.1.2

Organisasjon

I figur 3 er risikovurderingen innenfor organisasjon oppsummert og i fortsettelsen følger en
nærmere beskrivelse av data som er grunnlag for vurderingen.

Personal
Kvalitetssystem
Arkiv

Beredskapsplaner, ROS

Figur 3.

Risikovurdering organisasjon

Revisor vurderer at det er risiko knyttet til å ha rett kompetanse i kommuneorganisasjonen på
bakgrunn av at det til tider er vanskelig å rekruttere enkelte yrkesgrupper, deltidsproblematikk
og manglende kompetanseplaner.
Revisor vurderer også at det kan være risikoer knyttet til arkiv ettersom det har vært arbeidsomt
å følge opp avvikene fra arkivverkets tilsyn. Det kan også være risiko knyttet til oppdatering av
systemene og styring av tilganger ettersom dette krever et samarbeid med IKT i Værnesregionen.
Kommunen har et kvalitetssystem som ikke fungerer og noen enheter holder på å lage egne
system. Revisor vurderer at det er en moderat risiko fordi det ikke finnes et fungerende
kvalitetssystem, noe som blant annet fører til at avvik ikke meldes.
Organisering
Ved utgangen av 2018 var det 411 ansatte i faste stillinger i kommunen, hvorav 85 prosent
kvinner og 18 prosent menn. Dette utgjorde 321,3 årsverk. Totalt har 238 ansatte en midlertidig
arbeidsavtale med kommunen. (Årsmelding 2018)
KS konsulent har i 2019 gjennomført en evaluering av Selbu kommune ved hjelp av kommunekompasset. De finner at Selbu kommune ville hatt stor effekt av et mer helhetlig og
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sammenhengende utviklingsarbeid for hele kommunen der alle jobbet med å utvikle felles
praksis og ta i bruk felles utviklingsverktøy/systemer/metoder. (KS 2019) Rådmannen foreslår
som en del av oppfølgingen av dette arbeidet blant annet å fortsette med lederutviklingsprogrammet som ble igangsatt i 2015/16. (Sak 88/2019, 9.12.2019)
Formelt er Selbu en 3-nivåkommune, men i praksis fungere den som en 2-nivåkommune der
tjenestelederne har fullt ansvar for både økonomi, fag og organisasjon. Enhetslederne har
ansvar for å rekruttere personell, opprettet og avvikle stillinger (innenfor gjeldene rammer og
budsjett) og for å gjøre organisatoriske endringer (etter gjeldende rutiner for medvirkning og
drøfting). (KS 2019) Målet er å bruke kommunekompasset til å jobbe videre med organisasjonsutvikling på en systematisk og helhetlig måte. (Handlingsdel med økonomiplan 20202023)
Arbeidsgiverpolitikk, ledelse og kompetanseutvikling
I årsmeldingen for 2018 redegjøres det for at kommunen arbeider bevisst for at antall
deltidsstillinger skal reduseres, men at utfordringene er knyttet til helgearbeid og ønsket deltid.
I intervjuet i 2018 forteller kommuneledelsen at kommunen synes å ha en stabil bemanning.
Det har vært vanskelig å rekruttere sykepleiere, vernepleiere, ledere og ingeniører. Noen
ganger har kommunen måtte lyse ut stillinger flere ganger. Dette svinger og høsten 2018 er
det ingen spesielle utfordringer.
Selbu kommune har gjennomført et lederutviklingsprogram som er felles for alle ledere i Selbu
kommune i regi av Senter for ledelse. Disse samlingene ble oppfattet som faglig gode med
gode refleksjoner og faglige innlegg, men med litt for liten relevans og kobling til den daglige
driften og de utfordringene som Selbu står opp i. (KS 2019)
Selbu kommune har utviklet en helhetlig arbeidsgiverstrategi som bygger på kommunens fem
kjerneverdier. Strategien er god, men utfordringen er at denne i liten grad er kjent og fulgt opp
på en helhetlig og systematisk måte etter at den ble vedtatt. Det er få som kjenner til innholdet
og fokuset i denne. (KS 2019) Hovedmålet i Selbu kommune sin arbeidsgiverstrategi 20172020, er med basis i grunnverdier å utvikle ledere som bidrar til vekst og engasjement hos
våre kompetente medarbeidere gjennom å involvere, utfordre og er modige, støtter og er
tydelig.
Kommunen har kartlagt kompetansen i organisasjonen en gang i 2009 i forbindelse med kravet
i tariffavtalen, men dette er ikke fulgt opp siden 2009 i hele kommunen. Selbu kommune forsøker å være systematisk på bruk av medarbeidersamtaler etter en felles mal (som man
tilpasser ved behov), men det varierer noe fra sektor til sektor i hvor stor grad man faktisk
klarer å følge opp dette. (KS 2019)
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Kommunedirektørens internkontroll og kvalitetssikring
Selbu kommune benytter et egenutviklet system «Kvalitetssida» som sitt kvalitetssystem.
Systemet fungerer svært dårlig, og alle er enige om at dette må skiftes ut. Tjenesten har begynt
å lage egne mappebaserte systemer for å kompensere for svakhetene i dette systemet. Prosedyrebanken fungerer dårlig og også her er det laget midlertidige løsninger for å kompensere
for at systemet ikke fungerer. Det rapporteres i liten grad avvik fordi systemet ikke fungerer.
(KS 2019)
Det er etablert et kvalitetsutvalg på helse- og sosialsektoren som jobber med å følge opp de
avvik som er meldt inn. Helse og sosial er også den sektoren som har klart størst bevissthet i
forhold til dette arbeidet, mens øvrige sektorer har et stort forbedringspotensial. (KS 2019)
Kommunen har et prosjekt, kvalitet, kontroll og styring, hvor målet er å utarbeide et system for
internkontroll, styringsinformasjon og kvalitetsarbeid som er tilpasset helse- og omsorgssektoren. Dette systemet skal kunne integreres med nytt kvalitetsverktøy og tiltakene vil bidra
til systematisk kvalitets- og forbedringsfokus i organisasjonen. (Årsmelding 2018)
Helse miljø og sikkerhet (HMS)
Tabell 9.

Sykefravær

4.kvartal
2015-3.
kvartal
2016
9,30
7,90
3,96
14,31

4.kvartal
2016-3.
kvartal
2017
12,55
11,16
8,61
14,60

4.kvartal
2017-3.
kvartal
2018
10,32
8,90
5,95
10,56

4.kvartal
2018-3.
kvartal
2019
8,82
7,42
5,40
7,44

Kommuner
samlet
4.kvartal
2018-3.
kvartal
2019
9,83
8,49
8,69
12,24

11,32

15,77

14,21

14,42

11,01

Selbu
Sykefravær

Samlet sykefravær
Legemeldt sykefravær
Sykefravær undervisning
Sykefravær barnehager
Sykefravær helse, pleie og
omsorg

Kilde: KS

Tabell 9 viser registrert sykefravær. Sykefraværet i kommunen svinger mellom årene og
mellom ulike virksomhetsområder. Sykefraværet innenfor helse, pleie og omsorg har over tid
ligget høgere enn for kommunene samlet.
Selbu kommune er med i satsingen NED med sykefraværet, som er et tiltak for å gi drahjelp til
kommunenes eget arbeid med å redusere sykefraværet. Arbeidet er spesielt rettet mot helse
og omsorgssektoren og barnehager. (Årsmelding 2018)
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Kommuneledelsen forteller i intervjuet høsten 2018 at det arbeides kontinuerlig med
oppfølging av sykefravær og at en del av dette handler om å jobbe med ledelse. Arbeidsmiljøutvalget får oversikt over alle avvik relatert til HMS og er interessert i hva lederne gjør for å
følge opp. Alle HMS-avvik er nok ikke lukket til enhver tid.
Selbu kommune gjennomførte en helhetlig medarbeiderundersøkelse, første gang i 2018,
gjennom 10-faktorundersøkelsen. Kommunen opplever at det har vært en relativt god
oppfølging og god effekt av dette arbeidet, men arbeidskrevende. Selbu har planlagt å
gjennomføre en ny undersøkelse i 2019. (KS 2019)
Etikk og varsling
Kommunen har etiske retningslinjer vedtatt i kommunestyret 15.12.2008. Retningslinjene har
bestemmelser om blant annet habilitet, taushetsplikt, forvaltning av kommunens aktiva,
integritet og omdømme, ekstraverv og sanksjoner. Kommunen har laget en egen rutine for
varsling av kritikkverdige forhold i virksomheten. Disse finnes på intranett og kvalitetssida til
kommunen. Lederne informerer på personalmøter når det er endringer.
I intervjuet med kommuneledelsen i 2018 fortelles det at kommunen har hatt varslingsrutiner i
flere år og det har ikke kommet saker de siste seks årene. Arbeidsgiver er oppmerksom på at
innspill og klager i realiteten kan være en form for varsling, noe som gjør at arbeidsgiver må
være oppmerksom på faren for gjengjeldelse.
I forvaltningsevalueringen som KS konsulent gjennomførte, kommer det fram at kommunen
har etiske retningslinjer, men disse virker det ikke som om det er særlig høg bevissthet rundt.
I sektor for helse og sosial har man etikk-kort samt metoder for å samle inn arbeidseksempler
som brukes i etisk refleksjon. Øvrige deler av kommunen har ikke tatt i bruk slik metodikk.
Kommunen har retningslinjer for interne varslingsrutiner, men det er ikke etablert noen tydelige
kanaler hvor eksterne (innbyggere, leverandører mm) kan tipse om betenkelige forhold. (KS
2019)
Forvaltningsrevisjon på offentlige anskaffelser anbefalte at kommunen evaluerer det etiske
reglementet.
Saksbehandlingen og arkiv
Kommunen benytter ePhorte som saksbehandlingssystem. I årsmeldingen fra 2018 går det
fram at servicetorget har jobbet mye med restanser fra tilsyn fra arkivverket. Dette er
arbeidsomt ettersom det er restanser som har bygd seg opp over flere ti-år.
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Informasjons- og kommunikasjonsteknologi
I intervjuet i 2018 informeres det om at kommunen har felles personvernombud i Værnesregionen. Kommunen har nødvendige IT-systemer, men flere av dem må oppdateres, eksempelvis sak- og arkivsystemet. I samarbeidet med Værnesregionen er det slik at det er
behandlingsansvarlig som styrer tilgangen for ansatte i Selbu og servere er i Stjørdal.
I utfordringsdokumentet (2016) står at det etablerte IKT-samarbeidet i Værnesregionen gjør at
alle kommunene, unntatt Malvik, bygger sine IT-systemer på en felles plattform. Videre at dette
sikrer drift og trygge innkjøp av fag- og informasjonssystemer til beste for innbyggerne og de
ansatte.
Beredskapsplaner og risiko- og sårbarhetsanalyser
I utfordringsdokumentet (2016) opplyses det at kommunen har beredskapsplan, plan for
informasjonsberedskap og evakueringsplan.
Kommuneledelsen forteller i intervjuet i 2018 at det arbeides med oppdatering av ROSanalyse, hvor det legges inn nye vurderinger spesielt i forhold til klimavirkninger. Kommunen
hadde tilsyn på ROS høsten 2018 og fikk avvik på at ROS-analysene ikke var oppdatert. Dette
ble forklart med at kommunen hadde avventet en Trøndelag ROS. Kommunestyret behandlet
revidert ROS-analyse 24.06.2019.
Kommunens hjemmeside har en side om beredskap og krisehåndtering. Her er det
informasjon om kriseledelse, smittevern og beredskap i hjemmet.
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4.2

Tjenesteområdene

4.2.1

Oppvekst

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

Barnevern

Barnehage
Skole

Figur 4.

Risikovurdering oppvekst

Revisor vurderer at det kan være risiko knyttet til barnevern. Dette begrunnes med at antallet
saker som går til undersøkelse er relativt lavt og at det er lite ressurser. Lite ressurser kan ha
sammenheng med at barnevernet er en del av samarbeidet i Værnesregionen, men samtidig
kan det ligge risiko i et slikt samarbeid. Barnevern var prioritert i siste plan for forvaltningsrevisjon, men det er ikke gjennomført forvaltningsrevisjon.
Barnehage og skole har også risikoer knyttet til seg. Dette har sammenhenger med endringer
i barne- og elevtall som få betydning for hvordan tjenestene tilbys. Samtidig er det varslet
strukturendringer. Barnehage trekkes fram spesielt med tanke på økte kostnader per barn de
siste årene.
Opplæring
Tilstandsrapport for barnehage og grunnskole i Selbu kommune 2019 ble framlagt for
kommunestyret 14.11.2019, sak 76/19.
Både skole og barnehage deltar i prosjektet Inkluderende barnehage- og skolemiljø, hvor
målet er å øke kompetansen på området. Prosjektet har kommet i gang på bakgrunn av
resultater fra elevundersøkelsen i 2018.
Det arbeides også med en ny kompetanseplan for å sikre at kommunen har godt kvalifiserte
ansatte framover.
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Tabell 10. Skole
Selbu

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

KOSTRALandet
gruppe 1
uten Oslo
2018
2018
10,3
7,9
14,2
16,2
41,5
41,7
68,6
69,6
70,7
73,5

2016
9,2
13,4
38,5
83,7
84,4

2017 2018
7,6
8,3
13,4 13,4
41,9 42,5
64,4 64,1
59,3 78,9

95,1

92,5

85,7

76,1

77,6

:

:

9,5

13,8

14,4

:

:

4,8

10,1

8

: tall kan ikke offentliggjøres
Kilde: SSB

Tabell 10 viser utvalgte nøkkeltall for Selbu kommune 2016-2018 sammenlignet med
KOSTRA-gruppa og landet utenom Oslo. På flere av nøkkeltallene skiller ikke Selbu seg ut fra
sammenligningsgruppene, men Selbu har lavere gruppestørrelse og større andel lærer med
pedagogisk utdannelse og lavere andel lærer med videregående utdanning eller lavere. Når
det gjelder mestringsnivåene i regning og lesing så svinger resultatene, og svingningene har
delvis sammenheng med et relativt lite antall elever, som gir store utsalg i prosenter.
Grunnskolepoeng er et litt mer robust tall og det har økt de siste årene.
Tilstandsrapporten for 2019 oppsummerer resultatene fra nasjonale prøver med at trenden har
vært at elevene i Selbu er ganske gjennomsnittlig, og at det har vært mange på middels nivå
og få på høgt nivå. Når det gjelde grunnskolepoeng har utviklingen vært god de siste årene,
selv om grunnskolepoengene i 2018/19 er litt lavere enn landsgjennomsnittet.
Når det gjelder spesialundervisning forteller tilstandsrapporten for 2019 at det er forholdsvis
mange som får spesialundervisning, men at omfanget til hver enkelt ikke er så stort. Det er
ønskelig at kommunen jobber med å øke kvaliteten på den ordinære opplæringen slik at
behovet for spesialundervisning minker.
Selbu kommune kjøper skoleplasser av Trondheim kommune for elever som bor i Dragsten.
Selbu kommune oppfyller lærernormen (Tilstandsrapport 2019). Den faglige kompetansen
blant lærerne i Selbu har vært god. Det er en nedgang i antall lærerårsverk og undervisning
av undervisningspersonell med godkjent utdannelse. Rekruttering av lærer framover kan by
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på utfordringer som følge av lærernormen ettersom Selbu må konkurrere med større
kommuner som ikke oppfyller lærernormen. Det er laget en kompetanseplan for ansatte i
grunnskolen. (Tilstandsrapport 2019)
Skolene holder på å forberede seg på å ta i bruk nye læreplaner og kompetanseheving i den
forbindelse. (Handlingsdel for økonomiplan 2020-2023)
Tabell 11. Barnehage

2016

2017

2018

KOSTRAgruppe 1
2018

84,5

91

90,8

88,8

92,1

37,8

39,2

45,4

39,2

40,8

3,7

3,3

2,7

4,1

3,7

83,3

77,8

80

85,1

81,9

13,6

17,7

18,6

13,8

14,3

146 438

153 465

166 715

154 171

153 538

Selbu

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

Landet
uten Oslo
2018

Kilde: SSB

Tabell 11 viser at i 2018 er andelen barnehagelærere i forhold til grunnbemanningen høgere
enn KOSTRA-gruppa og landet utenom Oslo. Andelen barn med ekstra ressurser er lavere
enn sammenligningsgruppene. Andelen netto driftsutgifter til barnehage har økt i 2017 og 2018
og er da høgere enn KOSTRA-gruppa og landet utenom Oslo. Netto driftsutgifter per innbygger
har økt og ligger også over sammenligningsgruppene.
I tilstandsrapporten for 2019 går det fram at mange venter med å søke barna inn i barnehagen
til de er 3-5 år. Barnehagene oppfyller bemanningsnormen og pedagognormen i 2018-2019,
med to dispensasjoner i 2018-2019. Selbu ligger over landsgjennomsnittet når det gjelder
andel barnehagelærere og barne- og ungdomsarbeidere.
I oppfølgingen av forpliktende plan i sak 101/2019, (9.12.2019) foreslås det innsparinger på
oppvekstområdet basert på en sterk reduksjon av unge i alderen 6-15 år. Det henvises til
kommunens egen KOSTRA-analyse som viser at oppvekstsektoren har et innsparings- Revisors risiko- og vesentlighetsvurdering – Selbu -
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potensial i forhold til landsgjennomsnittet på 5-6 mill. I saken varsles også en utredning av
skolestruktur og barnehagestruktur.
I handlingsdel med økonomiplan 2020-2023 går det fram at med dagens bemanning har
barnehagene kapasitet til å ta inn noen barn, men det vil ikke være rom for å kunne ta inn alle
barn som kommunen antar ønsker plass. Antall familier som søker redusert brukerbetaling på
grunn av lav inntekt øker.
PPT
Pedagogisk psykologisk tjeneste er omorganisert det siste året for å kunne bidra mer på
strukturnivå, for å bidra til å øke kvaliteten på den ordinære opplæringen. PPT er en del av
samarbeidet i Værnesregionen.
Barnevern
Tabell 12. Barnevern

2016

2017

KOSTRA- Landet
gruppe 1 uten Oslo
2018
2018
2018

4996

4252

4012

7567

8319

3,2

2,7

2,6

4,4

4,5

3

2,3

1,6

4,5

3,9

28,6

47

58,3

21,4

18,9

3,9

1,2

0,7

4,4

5

100

100

100

99,7

98,8

96,6

75

73,9

80,9

81,5

Selbu

Barnevern
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per
innbygger 0-22 år (kr)
Barn med melding ift. innbyggere 0-17 år
(prosent)
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 022 år (prosent)
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk
(funksjon 244) (antall)
Stillinger med fagutdanning per 1 000 barn 017 år
Andel meldinger i alt som behandles innen 7
dager
Andel meldinger som går til undersøkelse
innen 7 dager

Kilde: SSB

Barnevernstjenesten inngår i samarbeidet i Værnesregionen.
Tabell 12 viser at kommunens driftsutgifter per innbygger i aldersgruppen 0-22 år er lave og
det halve av landet utenom Oslo. Barn med melding og barn med barnevernstiltak er også
lavere, mens antallet er høgt per årsverk. Antallet stillinger med fagutdanning per 1000 barn i
alderen 0-17 år er veldig lavt i forhold til KOSTRA-gruppa og landet. Andelen meldinger som
går til undersøkelse innen sju dager ligger også under sammenligningsgruppene.
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Voksenopplæring
Elevtallet i voksenopplæringen går ned ettersom kommunen ikke er anmodet om å bosette
flere flyktninger og fra høsten 2020 vil det antakelig ikke være elever. Det er startet en
nedbemanningsprosess våren 2019 og det samme vil skje våren 2020. (Handlingsdel med
økonomiplan 2020-2023)
Kultur/ barne- og ungdomstiltak
Kulturskolen kan bli berørt av arbeidet med forpliktende plan hvor kommunen ser på muligheter
for å øke inntekter og redusere kostnader. Det kan bli aktuelt å fjerne tilbud som følge av lav
etterspørsel. Det ses også på muligheter for å kunne tilby plasser for de med lav inntekt.
(Handlingsdel med økonomiplan 2020-2023)

4.2.2

Velferd

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

Kommunale boliger
Økonomisk sosialhjelp

Flyktninger

Figur 5.

Risikovurdering velferd

Revisor vurderer at det kan være en moderat risiko knyttet til kommunale boliger. Dette
begrunnes med at det skjer endringer i antall boliger og at lønnskostnaden er dobbelt så høg
som i landet utenom Oslo. Revisor vurderer også at det er moderat risiko knyttet til økonomisk
sosialhjelp, grunnet en høy andel sosialhjelpsmottakere i aldersgruppen 18-24 år, og faren for
at disse forblir sosialhjelpsmottakere.
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Økonomisk sosialhjelp
Tabell 13. Økonomisk sosialhjelp
Selbu

Økonomisk sosialhjelp
Sosialhjelpsmottakere (antall)
Antall barn i familier som mottok sosialhjelp
(antall)
Antall sosialhjelpsmottakere 18-24 år
Andel sosialhjelpsmottakere 18-24 år av alle
sosialhjelpsmottakere (%)

2016
82

2017
92

47

47

KOSTRA- Landet
gruppe 1 uten Oslo
2018
2018
2018
88
1654
118964
48

968

61467

20

304

24130

22,7

18,37

20,2
Kilde: SSB

Tabell 13 viser at antallet sosialhjelpsmottakere og antall barn i familier som mottar sosialhjelp
har vært ganske stabilt. Andelen sosialhjelpsmottakere i aldersgruppen 18-24 år er noe høyere
en KOSTRA-gruppa og landet utenom Oslo.
Kommunale bolig
Tabell 14. Kommunale boliger
Selbu

Kommunale boliger
Totalt antall kommunalt disponerte boliger
(antall)
Kommunalt disponerte boliger per 1000
innbyggere (antall)
Brutto investeringsutgifter til boligformål per
innbygger i kroner (kr)
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr)
Andel nye søkere som har fått avslag på
kommunal bolig (prosent)
Antall boliger godkjent av kommunen for
finansiering med startlån, per 1000
innbyggere (antall)
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra
Husbanken per 1000 innbyggere (antall)

KOSTRALandet
gruppe 1
uten Oslo
2018
2018
2018

2016

2017

89

93

103

1378

97142

22

23

25

21

21

375

1004

7496

2510

1526

20 082

20 012

20 167

9 163

9 560

23

17

11

24

29

:

1,2

1,0

1,0

1,4

13,2

10,5

7,8

10,3

14,6

: tall kan ikke offentliggjøres
Kilde: SSB

I tabell 14 går det fram at det har blitt 10 flere kommunale boliger fra 2011 til 2018 og
kommunen ligger litt over KOSTRA-gruppa og landet utenom Oslo når det gjelder kommunalt
disponerte boliger per 1000 innbygger. Brutto driftsutgifter er veldig høge i 2018 og
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lønnsutgifter per eid kommunal bolig er det dobbelte av KOSTRA-gruppa og landet. Det er en
lav andel nye søkere som får avslag og antall husstander som får statlig bostøtte er også lavt.
I handlingsdel med økonomiplan 2020-2023 opplyses det at per 01.10.2019 er solgt 12 av de
17 boligene som ble vedtatt solgt i kommunestyret 16.04.2018. Videre heter det at det må
utarbeides en plan på hvilke og hvor mange kommunale utleieenheter Selbu kommune skal
ha, dette har stor sammenheng med utbygging av nytt sykehjem og ombygging av dagens
sykehjem.
Tapte leieinntekter oppstår som følge av at mange utleieenheter står tom og det jobbes med
å ha et riktig antall utleieenheter og et differensiert botilbud.
Flyktninger
Kommunen er ikke anmodet om å ta imot flyktninger i 2020. Det må i løpet av våren 2020
vurderes hvordan flyktningetjenesten skal være organisert framover. (Handlingsdel med
økonomiplan 2020-2023)

4.2.3

Helse- og omsorgstjenester

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

Kvalitet i helse og omsorg - avviksoppfølging

Rus og psykiatri tjenesten

Lege/ legevakt
Psykisk utviklingshemmede
Figur 6.

Risikovurdering helse og omsorg

Revisor vurderer at kvalitet i helse- og omsorgstjenestene har risiko knyttet til å ha oppdaterte
rutiner og en kultur for å håndtere avvik. Dette aktualiseres ytterligere når det nye sykehjemmet
skal tas i bruk og tjenestene skal fungere i nye omgivelser.
Revisor vurderer at det er en moderat risiko knyttet til rus og psykiatritjenesten med bakgrunn
i endringer i organisering av tjenestetilbudet og et øktende behov.
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Helse og omsorg
Det er en trend med færre brukere i omsorgstjenestene, men samtidig er det flere enkeltbrukere som krever mye ressurser. Dette har blant annet bakgrunn i skjerpede krav til faglige
retningslinjer og oppgaveoverføring fra spesialisthelsetjenesten. (Handlingsdel med økonomiplan 2020-2023)
I 2018 ble det gjennomført brukerundersøkelser på de fleste tjenester. Helsestasjon, hjemmetjeneste, sykeheim og miljøarbeidertjenesten har forbedringsområder. (Årsmelding 2018)
Kommunen har utarbeidet gode tjenestebeskrivelser/serviceerklæringer på helse- og sosialområdet, men ikke på øvrige områder. (KS 2019)
Arbeidet med ny helse- og omsorgsplan ble ikke ferdig i 2018 og må ferdigstilles i 2019. Denne
planen er viktig for annet planverk. Det er et mål om å utarbeide rekrutterings- og kompetanseplan, plan for habilitering og rehabilitering og plan for rus- og psykisk helsearbeid.
I intervjuet med kommuneledelsen i 2018 fortelles det at kommunen mangler boliger med
heldøgns omsorg og at et slikt tilbud ville kunne bedret tjenestekvaliteten til en del brukere som
bor i eget hjem.
Selbu kommune er med i SIO-prosjektet som er en forsøksordning med statlig finansiering av
omsorgstjenester. Det er usikkerhet knyttet til hvordan det produksjonsbaserte inntektssystemet i SIO slår ut på de enkelte tjenesteområdene. Deltakelsen i prosjektet gir kommunen
verktøy for analyser som kan brukes i forhold til effektiv drift og god ressursutnyttelse.
Det ble startet opp desentralisert sykepleieutdanning i 2018, men lokale søkere ble utkonkurrert, noe som er en skuffelse med tanke på rekruttering av sykepleiere.
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Tabell 15. Helse og omsorg
Selbu

Helse og omsorg

KOSTRA- Landet
gruppe 1 uten Oslo
2018
2018
2018

2016

2017

81

79

80

73

75

38

40

37

33

32

41

41

41

31

48

15

14

12

12

12

2

4

6

91

90

0

0

0

0,79

0,67

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

Kilde: SSB

Tabell 15 viser at kommunen har en relativt høg andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten sammenlignet med KOSTRA-gruppa og landet utenom Oslo. Det er en høgere andel
av innbyggere over 80 år som bruker hjemmetjenester i forhold til sammenligningsgruppene,
mens andelen brukere av hjemmetjenester 0-66 år er lavere enn landet, men høgere enn
KOSTRA-gruppa. Selbu kommune har en lav andel brukertilpassede enerom med eget bad
og wc og har ikke dagaktivitetstilbud. Dette vil endres når den nye sykeheimen tas i bruk.
Det er normalt plass til 33 langtidspasienter ved sykeheimen. Totalt antall plasser er 49.
(Årsmelding 2018)
Den 08.08.2019 la Fylkesmannen fram rapport fra tilsyn med tjenesten til eldre med behov for
heldøgns pleie- og omsorgstjenester etter tilsyn som ble gjennomført 29. og 30. april 2019.
Tilsynet avdekket to lovbrudd:


Selbu kommune har ikke sikret at infeksjonskontrollprogrammet er implementert og
kjent blant de ansatte ved Selbu sykehjem



Selbu kommune har ikke sikret at Selbu sykehjem har rutiner som i tilstrekkelig grad
ivaretar pasientenes grunnleggende behov innenfor områdene ernæring, rehabilitering
og tannstell

Videre bemerker Fylkesmannen at kommunens styringssystem har svakheter på grunn av
dårlig avvikskultur og at rutinene ikke er enhetlige og oppdaterte. Fylkesmannens vurderinger
er at disse manglene ved styringssystemet ved Selbu sykehjem innebærer en risiko for at svikt
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i tjenesteytingen ikke avdekkes og dermed at forbedringstiltak ikke iverksettes. (Tilsynsrapport
2019)
I intervjuet med kommuneledelsen høsten 2018 pekes det på at det kan være utfordringer med
å ta imot utskrivningsklare pasienter til enhver tid. Det er gjennomført brukerundersøkelser og
her ser man at avdelingene scorer noe ulikt og det er igangsatt et arbeidsmiljøprosjekt på en
avdeling som scorer dårlig.
Kommunens KOSTRA-analyse viser at omsorgstjenestene siden 2011 har ligget godt under
landsgjennomsnittet, mens at de i 2018 kom rett over. Økningen ligger i sykehjemsdriften og
skyldes hovedsakelig bruk av bemanningstjenester og en midlertidig økning på nattpatruljen.
(Handlingsdel med økonomiplan 2020-2023)
Når den nye sykeheimen tas i bruk høsten 2020 vil det ha 9 færre plasser og samtidig legges
det opp til mer bruk av korttidsopphold.
Tabell 16. Kompetanse i helse og omsorg
Kompetanse
Avtalte årsverk per 10 000 innbyggere
Geriatrisk sykepleier
Sykepleiere med spes. / videre utd.
Sykepleier uten spesialitet/videreutdanning
Hjelpepleier
Ergoterapeut
Miljøterapeut og pedagog
Aktivitør
Omsorgsarbeider
Helsefagarbeider
Annet omsorgspersonell med helseutdanning
Pleiemedhj/ass. hjemmehj/prakt bistand eller
annen brukerrettet tjeneste
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere
(årsverk)
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000
innbyggere (årsverk)
Avtalte årsverk i helsestasjons- og
skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 020 år (årsverk)
Årsverk per bruker av omsorgstjenester
(årsverk)

Selbu

KOSTRA- Landet
gruppe 1 uten Oslo
2018
2018
5,64
4,12
10,37
7,54
49,22
47,22
58,22
48,2
0,96
2,1
3,5
2,93
1,72
2,16
9,87
9,03
38,7
37,6
14,27
14,57

2016
5,22
4,49
57,88
74
2,44
7,32
7
22,68
40,29
7,47

2017
6,21
4,04
57,64
77,79
2,93
9,06
5,69
23,82
41,31
15,12

2018
5,81
3,21
61,33
68,9
2,45
7,46
8,51
19,28
40,58
8,04

52,84

65,32

59,14

71,45

63,37

11

11

11

12

11

10

10

12

10

10

48

44

66

37

42

0,48

0,49

0,51

0,5

0,57
Kilde: SSB
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Tabell 16 hvis hvordan helse og omsorg er bemannet i forhold til KOSTRA-gruppa og landet
utenom Oslo målt som avtalte årsverk per 10 000 innbyggere. Selbu har en høgere andel
sykepleiere uten spesialist eller videreutdanning og en lavere andel sykepleiere med spesialist
eller videreutdanning. Videre har Selbu kommunen en høgere andel hjelpepleiere,
ergoterapeut, miljøterapeut og pedagog, aktivitør, omsorgsarbeidere og helsefagarbeider enn
sammenligningsgruppene. Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten er høgere
enn sammenligningsgruppene.
Psykiatri / psykisk helsevern og rus
Tabell 17. Psykiatri og rusomsorg
Selbu

Psykiatri og rusomsorg
Andel netto driftsutgifter til tilbud til personer
med rusproblemer (prosent)
Årsverk av psykiatriske sykepleiere per 10 000
innbyggere (helse- og omsorg) (antall)
Årsverk av personer med videreutd. i psykisk
helsearbeid per 10 000 innbyggere (helse og
sosial) (antall)
Årsverk av personer med videreutd. i rusarbeid
per 10 000 innbyggere (helse og sosial) (antall)

KOSTRA- Landet
gruppe 1 uten Oslo
2018
2018
2018

2016

2017

7,9

12

5

0,8

12,4

5,2

2,8

2,4

5

4,9

7,7

5,2

4,9

8,8

9,1

0

0

0

3

3
Kilde: SSB

Av tabell 17 går det fram at andelen netto driftsutgifter til tilbud for personer med rusproblemer
gikk ned fra 2017 til 2018 og ligger under nivået for landet utenom Oslo. Antall årsverk
psykiatrisk sykepleier og årsverk av personer med videreutdanning i psykisk helse ligger på
det halve av landet. Selbu har ikke ansatte med videreutdanning i rusarbeid.
I handlingsdel med økonomiplan 2020-2023 går det fram at innen rus og psykiske helsetjenester øker behovet for tjenester innen alle aldersgrupper.
Fram til 01.01.2019 var rus- og psykiatritjenesten en del av legekontoret. Tjenesten opplever
et økende antall henvendelser, spesielt fra barn og ungdommer med psykiske helseutfordringer. (Årsmelding 2018) Kommuneledelsen forteller i intervjuet at det er et økende
antall barn og unge som har behov. Øyeblikkelig hjelp døgnopphold løses i samarbeid med
Værnesregionen ved Distriktsmedisinsk senter (DMS). I handlingsdel med økonomiplan 20202023 redegjøres det for at kommunen skal trekke seg ut av DMS samarbeidet fra 01.01.2021
og fram til da må det arbeides med prosedyrer og kompetanseheving knyttet til tilbudet om
kommunalt øyeblikkelig døgnopphold.
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Kommunen har SLT-funksjon (SLT – Samordningsmodell for lokale, forebyggende tiltak mot
rus og kriminalitet) og i 2018 har hovedfokuset vært på å styrke samarbeidet mellom
kommunen og politiet. (Årsmelding 2018) Det fortelles i intervjuet med kommuneledelsen at
kapasiteten er oppjustert med tilskuddsmidler og at kommunen har et godt tilbud. Det er en
utfordring å få til god aktivitet i en liten kommune.
Funksjonshemmede og psykisk utviklingshemmede
I 2018 flyttet åtte tjenestemottakere inn i nye leiligheter med utstrakt bruk av velferdsteknologi
tilpasset den enkelte beboer (Årsmelding 2018). I intervjuet med kommuneledelsen fortelles
det at det er en utfordring at refusjonsordningen uthules år for år.
Lege/ legevakt/ psykolog/ helsestasjon
Selbu kommune har besatt de fire fastlegehjemlene som kommunen har (Årsmelding 2018). I
intervjuet forteller kommuneledelsen at det er gjennomført brukerundersøkelser ved legekontoret med bra resultater. Selbu kommune har legevaktsamarbeid i Værnesregionen.

4.2.4

Teknisk drift

I figur 7 er risikovurderingen innenfor teknisk drift oppsummert og i fortsettelsen følger en
nærmere beskrivelse av data som er grunnlag for vurderingen.

Eiendomsforvaltning

Vann og avløpsnettet
Næring

Planarbeid
Byggesak
Figur 7.

Risikovurdering teknisk

Eiendomsforvaltning vurderes til å ha en høg risiko. Dette har sammenheng med at kommunen
er i ferd med å gjennomføre flere byggeprosjekter og da oppstår spørsmålet om hva som skjer
med de gamle bygningene. Kommunen peker selv på utfordringene med at midlene ikke er
tilstrekkelig for løpende vedlikehold og at byggene dermed må rehabiliteres i stedet.
Revisor vurderer at det er knyttet moderat risiko til vann og avløpsnettet. Dette begrunnes i at
tilstanden på vann og avløpsnettet ikke er veldig god, og at det er fare for forurensning av
drikkevann, vannlekkasjer og forurensning fra avløpsvann.
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Næring vurderes til moderat risiko og dette har sammenheng med at flere aktører deler på
oppgavene på dette området, og da er det risiko for at alt ikke følges opp og at det kan bli
ulikheter.
Planarbeid
Kommunal planstrategi for Selbu kommune 2016-2019 ble vedtatt av kommunestyret i 2016.
Ny planstrategi skal utarbeides og vedtas av kommunestyret innen utgangen av 2020.
(Handlingsdel med økonomiplan 2020-2023) Kommuneplanens samfunnsdel ble revidert og
vedtatt i kommunestyret 10.12.2018. Det ble vedtatt sju reguleringsplaner i Selbu i 2018.
(Årsmelding 2018)
I intervjuet med kommuneledelsen i 2018 opplyses det at kommunen mangler kapasitet til å
revidere gamle kommunale planer. Disse planene har bestemmelser som ikke er i tråd med
dagens behov.
Selbu kommune har i kommuneplanen vedtatt en visjon som er gjennomgående og gjeldende
for hele kommunen; «Selbu – rosa i Trøndelag». Det er liten bevissthet om denne både politisk
og administrativt, og det er få som opplever at den er retningsgivende. Her må det gjøres en
jobb for å løfte den opp og frem, samt forankre denne i hele den administrative og politiske
organisasjonen. (KS 2019)
Kommunen skal se på mulighetene for full selvkost for plan, bygg og oppmåling. Gebyrinntektene dekker bare 40 prosent av de faktiske kostnadene knyttet til private planer
(Handlingsdel med økonomiplan 2020-2023)
Byggesak
Tabell 18. Byggesak
Selbu

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

KOSTRA- Landet
gruppe 1 uten Oslo
2018
2018
2018
209
1738
74668

2016
158

2017
165

8

12

16

16

20

12

23

42

37

37

9

12

12

10

18
Kilde: SSB
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Tabell 18 viser at antall behandlede byggesaker har økt fra 2017 til 2018 som også ser ut til å
ha gjort at gjennomsnittlig saksbehandlingstid har økt og for byggesaker med behandlingsfrist
på 12 uker ligger Selbu over gjennomsnittet for landet.
Innenfor byggesak dekker gebyrinntektene 80 prosent av de faktiske kostnadene, mens det
innenfor oppmåling er samsvar mellom gebyret og de faktiske kostnadene. Kommunen har
planer om å innføre selvkost på byggesak og oppmåling. (Handlingsdel med økonomiplan
2020-2023)
Eiendomsforvaltningen
Tabell 19. Eiendomsforvaltning

2016

2017

KOSTRA- Landet uten
gruppe 1 Oslo
2018
2018
2018

10

11,5

10,6

8,1

9

7,56

7,53

7,47

6,19

5,12

497

516

533

497

562

30 978

30 830

30 530

401 698

23 780 000

Selbu

Eiendomsforvaltning
Netto driftsutgifter til
eiendomsforvaltning i prosent av
samlede driftsutgifter (prosent)
Areal på formålsbygg per innbygger (m2)
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter
(kr)
Formålsbygg areal totalt

Kilde: SSB

Tabell 19 viser at kommunen har litt større andel netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning enn
KOSTRA-gruppa og landet utenom Oslo. Areal på formålsbygg per innbygger er noe høgere i
Selbu enn sammenligningsgruppene, mens utgifter til vedlikehold ligger omtrent på nivå. Areal
på formålsbygg har vært stabilt i perioden 2016-2018.
I utfordringsdokumentet (2016) heter det at det er en utfordring å klare og forvalte en så stor
bygningsmasse som Selbu kommune har med de midler som er avsatt til dette. Videre at dette
resulterer ofte i at bygninger blir for dårlig ivaretatt og at rehabilitering må gjennomføres i stedet
for løpende vedlikehold.
Kommuneledelsen forteller i intervjuet at kommunen har en vedlikeholdsplan som ble avsluttet
høsten 2018. Den var på et forholdsvis overordnet plan og anga ikke tilstanden på alle
bygningsdeler. Kommunen har kontroll på vanlige vedlikeholdsintervaller, mens levetiden på
tekniske anlegg er mer uforutsigbar. Driftsnivået oppleves å være for lavt. Det jobbes fortløpende med kommunens vedlikeholdsplan for kommunale bygg, som skal være et verktøy for
planlegging og prioritering av større vedlikehold som planlegges.
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I handlingsdel med økonomiplan 2020-2023 går det fram at det er etterslep på vedlikehold av
kommunale bygg og at dagens struktur gir en stor bygningsmasse som skal vedlikeholdes.
Det har blitt gjennomført ENØK-tiltak i flere bygg og det forventes at dette gir reduksjon i
strømforbruket. Det forventes en drastisk økning i strømprisen fra og med 01.01.2019 fordi
Selbu kommune har en gunstig fastprisavtale på strøm som går ut 31.12.2018.
Vann og avløp
Tabell 20. Vann og avløp
Selbu

Vann og avløp
Årsgebyr for vannforsyning – ekskl. mva.
Andel fornyet kommunalt ledningsnett,
gjennomsnitt for siste tre år (prosent)
Andel av total kommunal vannleveranse til
lekkasje (prosent)
Årsgebyr for avløpstjenesten – ekskl. mva.
Andel fornyet kommunalt spillvannsnett,
gjennomsnitt for siste tre år (prosent)
Andel innbyggere tilknyttet anlegg der
rensekrav er oppfylt (prosent)

KOSTRA- Landet
gruppe 1 uten Oslo
2018
2018
2018
3210
4393
3741

2016
4235

2017
2930

0,45

0,42

0

..

0,69

2,5

2,4

9,3

..

29,5

6320

4625

5430

4811

4146

1,73

0,58

..

..

0,56

..

..

..

..

51,3

.. oppgave mangler
Kilde: SSB

Tabell 20 viser at kommunens årsgebyr for vann er lavere enn KOSTRA-gruppa og landet
utenom Oslo, mens avløpsgebyret er høgere. Fornyingstakten på vannledningsnettet har vært
lavere, mens fornyingstakten på avløpsnettet tidligere har vært høgere. Revisor merker seg at
årsgebyrene på vann og avløp endres betydelig fra år til år, noe som indikerer manglende
oversikt og ser at gebyret nå skal opp igjen til 15,4 prosent. Viktig å ha et langsiktig perspektiv
også på gebyret for å unngå store endringer fra år til år.
I årsmeldingen for 2018 går det fram at det fortsatt er stort vedlikeholdsbehov på ledningsnettet
både på vann og avløp. Det er også behov for investeringer i høydebasseng og renseanlegg
for å tilfredsstille kravene til økologisk god tilstand i Neavassdraget. Ledningsnettet for både
vann og avløp er stedvis gammelt, og det fordrer kontinuerlig fokus på utskifting. (Årsmelding
2018)
Innenfor vann og avløp er det utfordringer grunnet delvis eldre ledningsnett og installasjoner
og det er derfor stadig behov for fornyelse og utskiftinger. Vedlikeholdsbehovet og nødvendig
framtidige investeringsbehov i anlegg gjør at dagens gebyrsatser ikke dekker opp for dette.
Det legges opp til en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 15,4 prosent i planperioden. Selbu
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kommune bruker programmet momentum som støtte i selvkostberegningene. Både vann- og
avløpsgebyret består av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr.
Renovasjon
Tabell 21. Renovasjon

2016

2017

KOSTRA- Landet
gruppe 1 uten Oslo
2018
2018
2018

2657

3329

3462

2900

2854

48,2

51,1

46,7

39,1

40

Selbu

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

Kilde: SSB

Tabell 21 viser at renovasjonsgebyret er høgere i Selbu enn KOSTRA-gruppa og landet
utenom Oslo. Andelen avfall levert til materialgjenvinning er høgere enn sammenligningsgruppene.
Tjenesten husholdningsrenovasjon utføres at Innherred Renovasjon IKS. I intervjuet med
kommuneledelsen opplyses det at kommunen har stort sett gode erfaringer med Innherred
Renovasjon.
Brann- og redningstjenester
Tabell 22. Brann og redning
Selbu

Brann og redning
Årsverk i brann- og ulykkesvern pr. 1000 innbygger
Årsverk til forebygging pr. 1000 innbygger
Årsverk til beredskap pr. 1000 innbygger

2016
0,39
0,34
0,05

2017
0,37
0,32
0,05

2018
0,27
0,17
0,10

KOSTRAgruppe 1
2018
..
..
..

Landet
uten Oslo
2018
0,71
0,25
0,46
Kilde: SSB

Tabell 22 viser at Selbu kommune har færre årsverk til brann- og ulykkesvern enn KOSTRAgruppa og landet utenom Oslo.
Selbu kommune inngikk samarbeid med Stjørdal brann- og redningstjeneste i 2018.
Samarbeidet gjør at tjenesten tilfredsstiller de kravene som stilles i Dimensjoneringsforskriften
til bemanning innen den administrative ledelsen. Funksjonene brannsjef, leder beredskap og
leder forebyggende leies i sin helhet fra Stjørdal.
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Samferdsel
Tabell 23. Kommunal vei

2016

2017

KOSTRA- Landet
gruppe 1 uten Oslo
2018
2018
2018

857

1123

1162

1180

73 167

93 837

96 959

83 358

Selbu

Kommunal vei
Netto driftsutgifter til kommunal vei pr.
innbygger
Netto driftsutgifter til kommunal vei pr. km

1156
139 947
Kilde: SSB

Tabell 23 viser at netto driftsutgifter til kommunal vei per innbygger har økt og ligger i 2018 på
nivået til KOSTRA-gruppa og landet utenom Oslo. Driftsutgifter til kommunal vei er høgere enn
KOSTRA-gruppa, men lavere enn landet utenom Oslo.
Kommuneledelsen forteller i intervjuet i 2018 at kommunen bare tar seg av de administrative
oppgavene knyttet til drift og vedlikehold av vei. Det leies inn ressurser til å utføre det praktiske
arbeidet.
I utfordringsdokumentet (2016) går det fram at de aller fleste kommunale vegene er grusbelagt
og at budsjettet for vedlikehold av veg er på grensen til at nødvendig vedlikehold kan utføres.
Næring
I 2017 ble Selbu Vekst AS etablert, og det ble inngått en samarbeidsavtale med kommunen
med formål om å etablere en felles utviklingsarena i Selbu. Oppgaver og utviklingsressurser
innen næringsutvikling/ kulturutvikling ble overført fra Selbu kommune til Selbu Vekst fra og
med 15.03.2017. (Årsmelding 2018)
Kommunens næringsarbeid, med unntak av primærnæringene, er organisert gjennom Selbu
Vekst AS i henhold til en egen samarbeidsavtale med kommunen, samt gjennom virksomheten
til Selbu Næringsselskap KF. (Handlingsdel med økonomiplan 2020-2023) Kommunen har
ikke en egen metodikk for sin kontakt med næringslivet. Gjennom utviklingsselskapet og
utviklingsressursene har kommunen jevnlig/løpende kontakt med næringslivet. (KS 2019)
I intervjuet med kommuneledelsen opplyses det at kommunen har en næringsplan, men at den
er gammel.
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Miljø og klima
Tabell 24. Energi
Selbu

Energi
Energibruk pr. m2 kommunalt eid bygg (kWh)
Andel fornybarforbruk av totalforbruk

2016
131
99

2017
161
100

2018
169
99

KOSTRAgruppe 1
2018
141
98

Landet
uten Oslo
2018
154
95
Kilde: SSB

Tabell 24 viser at kommunen har noe høyere energiforbruk per m2 enn KOSTRA-gruppa og
landet utenom Oslo, mens nesten all energien er fornybar energi.
Selbu kommune har en klima- og energiplan fra 2009. Ifølge planstrategien for 2016-2019
skulle det utarbeides en ny klima- og miljøplan, men dette blir trolig ikke gjort i planperioden.
(Årsmelding 2018) Det er ingen store utfordringer på området i dag, men kommunen kan hele
tiden bli bedre.
I utfordringsdokumentet (2016) opplyses det at det i periode 2012-2016 er innvilget 450
dispensasjoner fra motorferdselsloven §5c (kjøring av bagasje til hytte) samt andre
dispensasjoner i tillegg. Videre presiseres det at det bør utarbeides konkrete retningslinjer for
tildeling av løyver i forkant av neste tildelingsperiode.

4.3

Selskaper hvor kommunen har eierinteresser

En oppsummering av risikovurderingene i forhold til eierskap er vist i figur 8.

Selbu Vekst AS
Selbu Næringsselskap KF

Sifa AS
Selbu Energiverk AS

Andre selskaper

Figur 8.

Risikovurdering eierskap

Kommunestyret behandlet 27.06.2016 en sak om Selbu kommunes eierstrategi for forvaltning
og oppfølging av kommunenes eierinteresser i eksterne selskaper og vedtok at kommunestyret hvert år skal få seg forelagt en sak med orientering om kommunens eierengasjement i
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kommunes heleide selskap samt de selskap hvor kommunene har aksjemajoriteten. Videre at
det årlig skal fremmes en sak med oversikt over alle kommunens eierforhold for
kommunestyret.
I kommunestyremøtet 28.06.2019, sak52-54/2019, behandlet kommunestyret:


Eierskapsmelding Selbu-Trykk AS, 100 prosent eierandel



Eierskapsmelding for Selbu Vekst AS, 24,04 prosent eierandel



Eierskapsmelding for SIFA AS, 50,353 prosent eierandel

Eierskapsmelding for Selbu Energiverk AS (100 prosent eierandel) ble behandlet i
formannskapet 27.08.2019. I saksframlegget går det fram at eierskapsmeldingen ikke har vært
lagt fram hvert år.
Kommunen har et kommunalt foretak. Det er Selbu Næringsselskap KF.
Selbu kommune er medlem i følgende interkommunale selskaper:


Innherred Renovasjon IKS



Kontrollutvalgssekretariatet i Midt-Norge IKS



IKA Trøndelag IKS



Midt-Norge 110-sentral IKS

Selbu kommune er medlem i Revisjon Midt-Norge SA
I www.proff.no finner revisor at Selbu kommune også har følgende eierandeler:


Årsøya Fritidspark AS, 38,66%



Siva Selbu eiendom AS, 33,333%



Tydal Skisenter AS 4,63 %



Havernesset Eiendom AS, 4%



Trønderenergi AS 1,423%



Norbit Ems AS, 1%



Norservice Holdning AS, 0,8%



Usma Kraft AS, 0,575%



Kommunekraft AS, 0,0313%



Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS, 0,217%
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4.3.1

Eierskapskontroll

Selbu kommune har en egen eierstrategi fra 2016 og eierskapsmelding for selskaper hvor
kommunen har store eierandeler. Selskapsvise eiermeldinger gir informasjon til eierne og
behovet for eierskapskontroller blir mindre.
En eierskapskontroll handler om hvordan kommunen utøver eierskapet sitt og hvordan
kommunen bruker årsmøter/generalforsamlinger til å utøve eierskapet. En viktig del av
eierskapet er å velge et styre for selskapene og hvordan styrene settes sammen med tanke
på for eksempel kompetanse og kjønn, samt følge opp og vurdere styrets arbeid.

4.3.2

Forvaltningsrevisjon i selskaper

Organiseringen av næringsarbeidet i Selbu med samarbeid mellom Selbu kommune, Selbu
Vekst AS og Selbu Næringsselskap KF kan være relevant for forvaltningsrevisjon. I slike
samarbeid kan det finnes risikoer knyttet til ulike interesser.
Selbu kommune har store eierinteresser SIFA AS og er eneeier i Selbu Energiverk AS.
Kommunalt eierskap i disse selskapene setter spesielle krav til blant annet offentlighet, arkiv
og saksbehandling som kan være forbundet med risiko.
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VEDLEGG 1 METODE
Datagrunnlag
Kommunale dokumenter
Dette arbeidet bygger på flere av kommunens egne dokumenter, og de er oppgitt i kildelista.
Kommunens årsmelding for 2018 samt handlingsdel med økonomiplan 2020-2023 er de mest
sentrale dokumentene. I tillegg har revisor også benyttet politiske saker.
Statistikk
Det er hentet inn statistikk fra SSB basert på kommunene sin rapportering til KOSTRA. Bruken
av KOSTRA-tall sikrer er likt grunnlag fra år til år og mellom kommuner. Dette forutsetter riktig
rapportering fra kommunene. På noen variabler kan tallene avvike mellom KOSTRA og
kommunenes egne tall. Dette kan skyldes at beregningsgrunnlaget kan være noe annerledes.
De tallene som presenteres er hentet fra SSB sin KOSTRA-statistikk uten at det er gått
nærmere inn på beregningene. Kommunens KOSTRA-tall er sammenlignet med KOSTRAgruppa som kommunen tilhører og landet utenom Oslo.
Eksterne dokumenter
Eksterne dokumenter omfatter eksempelvis beskrivelser av generelle risikoområder for
kommunene, tilsynsrapporter og medieoppslag.
Intervju i kommunene
Det er gjennomført intervju med kommuneledelsen høsten 2018. I forkant at dette intervjuet
fikk kommuneledelsen tilsendt spørsmål som delvis ble besvart i forkant og delvis i intervjuet.
I forbindelse med regnskapsrevisjon gjennomføres det hver høst møter med kommuneledelsen som et ledd i regnskapsrevisjonen. Data fra disse møtene brukes også inn i risiko- og
vesentlighetsvurderingen.

Vurderinger
Vurdering av risiko- og vesentlighet
Basert på de innsamlede data gjøres det vurderinger på ulike tjenesteområder, økonomi og
kommunale driftsområdet. Vurderingene baserer seg på en vurdering av sannsynligheten for
at et forhold inntreffer og hvilken konsekvens det gir. I vurderingene benyttes en kombinasjon
av sannsynlighet og konsekvens. Risiko- og vesentlighetsvurderingen graderes til lav, middels
og høg risiko. Tabell 25 gir en nærmere beskrivelse av ulik grad av sannsynlighet og tabell 26
forklarer beskrivelsen av ulik grad av konsekvens.
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1. Vurdering av sannsynligheten for at et forhold inntreffer:


Kompleksitet på området (iboende risiko)



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

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


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



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

Tabell 25. Beskrivelse av sannsynlighet
Valideringsord
Lite sannsynlig
Mindre sannsynlig
Sannsynlig
Meget sannsynlig
Svært sannsynlig

Beskrivelse
Svært tvilsomt
Tvilsomt
Det er indikasjoner på
Vi tror at
Vi er overbevist om

Tabell 26. Beskrivelse av konsekvens
Valideringsord
Ubetydelig
konsekvenser

Beskrivelse
Ufarlig

Mindre alvorlig
konsekvenser

Farlig/lite
alvorlig

Alvorlige
konsekvenser

Kritisk/alvorlig

Meget alvorlige
konsekvenser

Meget kritisk
Meget alvorlig

Svært alvorlige
konsekvenser

Katastrofalt
Svært alvorlig

Eksempel
Mindre feil, eller overtredelse av internt regelverk som på kort sikt ikke
vesentlig truer kommunens produktivitet, måloppnåelse eller tjenester til
borgerne.
Mangelfull forvaltning der konsekvensene ikke nødvendigvis er alvorlige.
Dette kan gjelde feil og mangler som har økonomiske konsekvenser, mindre
overtredelse av internt regelverk og lov, eller saker som er tatt opp tidligere
og som fortsatt ikke er rettet opp.
Kun til dels alvorlige konsekvenser, men gjelder saker med prinsipiell eller stor
betydning.
Misligheter og lovbrudd
Meget alvorlige brudd på lov eller reglement, eller andre feil og mangler der
summen av dette er så stor at dette må ansees som alvorlig i seg selv.
Svindel og lovbrudd med konsekvenser
Fare for liv og helse
Korrupsjon og lovbrudd med store konsekvenser

Risikovurderingene er oppsummert i figur 9 og visualisert som trafikklys. Vurderinger som fører
til henholdsvis lav, middels og høg risiko, er plassert i trafikklyset.
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xx

xx

xx

Figur 9.

Risikovurdering

Innen enkelte områder har vi valgt å fokusere på KOSTRA-tall og herunder kommunens
ressursbruk vurdert opp mot sammenligningsgruppa i KOSTRA og landsgjennomsnittet, og
sett på kommunens utvikling over år. Dersom kommunen innen et område synes å bruke
mindre ressurser enn sammenlignbare kommuner, kan dette bety at kommunens tjenester ikke
er i samsvar med lov og forskrifter eller kommunens egne vedtak. Dette kan i sin tur medføre
at innbyggernes behov ikke fullt ut ivaretas. På den annen side kan nevnte forhold også
innebære at ressursene er bedre utnyttet i kommunen enn i sammenlignbare kommuner. Et
sikrere svar på hva lavere ressursbruk reelt sett bunner i, vil kreve en grundigere gjennomgang
av angjeldende områder.
Vurdering av metoden
Risiko- og vesentlighetsvurderingen er ikke uttømmende for alle deler av kommunens
virksomhet, men er overordnet med tanke å identifisere områder hvor det kan være relevant å
gjennomføre forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll.
Vurderingene baseres på generelle risikoer for kommune-Norge, særtrekk ved den enkelte
kommune og tilgjengelig informasjon om og fra kommunen, men går ikke i detaljer på
enkeltområder. Vurderingene er gjort med utgangspunkt i begrenset informasjon på et
overordnet nivå og har ikke gått nærmere inn i for eksempel ulike tjenesteområder.
Kommunale dokumenter og statistikk gir et godt grunnlag på et overordnet nivå. I tillegg har
revisor intervjuet eller vært i kontakt med kommunen for å innhente data. Vurderingene er et
øyeblikksbilde, noe som betyr at det skjer eller kan avdekkes forhold i kommunen i etterkant,
som det ikke var mulig å forstå ut fra vurderingene som ble gjort.
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Orientering fra administrasjonen - Fv. § 11 og rutinenr for
avviksprotokoll
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
18.03.2020

Saknr
08/20

Saksbehandler Einar Sandlund
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
20/130 - 2
Forslag til vedtak
Den gitte informasjon tas til orientering
Saksopplysninger
Kontrollutvalget fattet i sak 03/20 den 04.02.20 slikt vedtak:
" Rådmannen innkalles til neste møte for å orientere om svarfrister overholdes iht.
forv.lovens §11 og rutiner for avviksprotokoll"
Rådmannen er innkallt og har bekreftet at han, og evt. andre fra administrasjonen vil møte.
Vurdering
Om ikke kontrollutrvalget selv bestemmer noe annet ut fra den informasjon som gis,
anbefaler en at den gitte informasjon tas til orientering.

Risiko- og vesentlighetsvurdering, plan eierskapskontroll
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
18.03.2020

Saknr
09/20

Saksbehandler Einar Sandlund
Arkivkode
FE - 037, TI - &30
Arkivsaknr
20/263 - 1
Forslag til vedtak
1. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram et utkast til plan for eierskapskontroll til
neste møte, basert på revisors risiko- og vesentlighetsvurdering og de innspill som er
kommet frem i møtet
2. Kontrollutvalget vil peke på følgende selskaper:
·
·

…..
…..

Vedlegg
HRV eierskapskontroll Selbu
Saksopplysninger
Vi viser til kontrollutvalgets sak 02/20, der kontrollutvalget gjorde slikt vedtak:
1. Kontrollutvalget slutter seg til skissert opplegg beskrevet i saksfremlegget.
2. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge SA til neste møte den 18.03.20 utarbeide
helthetlig risikovurdering 2019 – 2023. Dokumentet utarbeides innenfor en ressursramme
på 60 timer og oversendes sekretariatet innen 02.03.20.
3. Sekretariatet i samarbeid med KU-leder utarbeider opplegg og invitasjon til møtet i pkt.
2.
Risiko- og vesentlighetsvurderingene er nå mottatt fra revisor, se vedleggets kapittel 4.3.
Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for
eierskapskontroll. I tillegg til revisor sine vurderinger er kommunens eierrepresentant
(ordføreren) invitert til å gi ytterligere innspill til risikoområder, for dermed å ha et bredere
grunnlag til utarbeidelse av planen.
Vurdering
Kontrollutvalget må vurdere de innkomne innspillenes risiko, og hvordan disse skal vektes i
forhold til revisors risiko og vesentlighetsvurdering. På bakgrunn av dette bør kontrollutvalget
peke på hvilke selskap de ønsker prioritert i planen, evt. generell kontroll av kommunens
eierskapsstyring.
Det er lagt opp til at planen skal vedtas av kontrollutvalget i neste møte.

Revisors risiko- og vesentlighetsvurdering

Selbu kommune
pr. 31.12.2019
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OPPSUMMERING
Risiko- og vesentlighetsvurderingen skal danne grunnlag for kontrollutvalgets og eventuelt
kommunestyrets videre arbeid med valg av forvaltningsrevisjonsprosjekter og herunder plan
for forvaltningsrevisjon for en nærmere angitt periode. Revisors helhetlige risiko- og
vesentlighetsvurdering identifiserer områder som revisor vurderer som risikoutsatte og som
kan være grunnlag for en forvaltningsrevisjon. Med risiko og vesentlighet menes her
sannsynligheten for at et forhold kan inntreffe og konsekvensen dersom forholdet inntreffer.
Rød, gul og grønn fargekode indikerer at revisors samlede vurdering av risiko er henholdsvis
høg, middels og lav.
Risiko- og vesentlighetsvurderingen omfatter områder som kommunens økonomi, organisasjon og tjenesteområdene og selskaper som kommunen har eierinteresser i. Tabellen
nedenfor gir en oppsummering av risikovurderingen som er gjort i Selbu kommune innenfor
kommuneorganisasjon og tjenesteområdene. Nærmere beskrivelse av datagrunnlag og
vurderinger inngår i de ulike kapitlene for områdene.
Tabell 1.

Risikovurdering kommuneorganisasjonen og tjenesteområdene

Høg risiko

Moderat risiko

Lav risiko

Barnevern

Økonomisk internkontroll

Offentlige anskaffelser

Kvalitet i helse og omsorg - Budsjetteringsprosess
avviksoppfølging
budsjettoppfølging
Eiendomsforvaltning

og Beredskap, ROS

Finansiering

Flyktninger

Personal

Planarbeid

Arkiv

Byggesak

Kvalitetssystem, avvik

Lege/ legevakt

Barnehage

Psykisk utviklingshemmede

Skole
Kommunale boliger
Rus og psykiatri tjenesten
Vann og avløpsnettet
Økonomisk sosialhjelp
Næring
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Risikovurderinger knyttet til kommunen sine eierinteresser er oppsummert i tabell 2. Revisors
vurdering er at kommunen bør ha en generell eierskapskontroll av sine eierinteresser.
Nærmere beskrivelse av datagrunnlag og vurderinger inngår kapittelet for selskap kommunen
har eierinteresser i.
Tabell 2.

Risikovurderingene eierskap

Høg risiko

Moderat risiko

Lav risiko

Selbu Næringsselskap KF

Sifa AS

Resterende selskaper

Selbu Vekst

Selbu Energiverk AS
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Miljø og klima
Tabell 24. Energi
Selbu

Energi
Energibruk pr. m2 kommunalt eid bygg (kWh)
Andel fornybarforbruk av totalforbruk

2016
131
99

2017
161
100

2018
169
99

KOSTRAgruppe 1
2018
141
98

Landet
uten Oslo
2018
154
95
Kilde: SSB

Tabell 24 viser at kommunen har noe høyere energiforbruk per m2 enn KOSTRA-gruppa og
landet utenom Oslo, mens nesten all energien er fornybar energi.
Selbu kommune har en klima- og energiplan fra 2009. Ifølge planstrategien for 2016-2019
skulle det utarbeides en ny klima- og miljøplan, men dette blir trolig ikke gjort i planperioden.
(Årsmelding 2018) Det er ingen store utfordringer på området i dag, men kommunen kan hele
tiden bli bedre.
I utfordringsdokumentet (2016) opplyses det at det i periode 2012-2016 er innvilget 450
dispensasjoner fra motorferdselsloven §5c (kjøring av bagasje til hytte) samt andre
dispensasjoner i tillegg. Videre presiseres det at det bør utarbeides konkrete retningslinjer for
tildeling av løyver i forkant av neste tildelingsperiode.

4.3

Selskaper hvor kommunen har eierinteresser

En oppsummering av risikovurderingene i forhold til eierskap er vist i figur 8.

Selbu Vekst AS
Selbu Næringsselskap KF

Sifa AS
Selbu Energiverk AS

Andre selskaper

Figur 8.

Risikovurdering eierskap

Kommunestyret behandlet 27.06.2016 en sak om Selbu kommunes eierstrategi for forvaltning
og oppfølging av kommunenes eierinteresser i eksterne selskaper og vedtok at kommunestyret hvert år skal få seg forelagt en sak med orientering om kommunens eierengasjement i
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kommunes heleide selskap samt de selskap hvor kommunene har aksjemajoriteten. Videre at
det årlig skal fremmes en sak med oversikt over alle kommunens eierforhold for
kommunestyret.
I kommunestyremøtet 28.06.2019, sak52-54/2019, behandlet kommunestyret:


Eierskapsmelding Selbu-Trykk AS, 100 prosent eierandel



Eierskapsmelding for Selbu Vekst AS, 24,04 prosent eierandel



Eierskapsmelding for SIFA AS, 50,353 prosent eierandel

Eierskapsmelding for Selbu Energiverk AS (100 prosent eierandel) ble behandlet i
formannskapet 27.08.2019. I saksframlegget går det fram at eierskapsmeldingen ikke har vært
lagt fram hvert år.
Kommunen har et kommunalt foretak. Det er Selbu Næringsselskap KF.
Selbu kommune er medlem i følgende interkommunale selskaper:


Innherred Renovasjon IKS



Kontrollutvalgssekretariatet i Midt-Norge IKS



IKA Trøndelag IKS



Midt-Norge 110-sentral IKS

Selbu kommune er medlem i Revisjon Midt-Norge SA
I www.proff.no finner revisor at Selbu kommune også har følgende eierandeler:


Årsøya Fritidspark AS, 38,66%



Siva Selbu eiendom AS, 33,333%



Tydal Skisenter AS 4,63 %



Havernesset Eiendom AS, 4%



Trønderenergi AS 1,423%



Norbit Ems AS, 1%



Norservice Holdning AS, 0,8%



Usma Kraft AS, 0,575%



Kommunekraft AS, 0,0313%



Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS, 0,217%
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4.3.1

Eierskapskontroll

Selbu kommune har en egen eierstrategi fra 2016 og eierskapsmelding for selskaper hvor
kommunen har store eierandeler. Selskapsvise eiermeldinger gir informasjon til eierne og
behovet for eierskapskontroller blir mindre.
En eierskapskontroll handler om hvordan kommunen utøver eierskapet sitt og hvordan
kommunen bruker årsmøter/generalforsamlinger til å utøve eierskapet. En viktig del av
eierskapet er å velge et styre for selskapene og hvordan styrene settes sammen med tanke
på for eksempel kompetanse og kjønn, samt følge opp og vurdere styrets arbeid.

4.3.2

Forvaltningsrevisjon i selskaper

Organiseringen av næringsarbeidet i Selbu med samarbeid mellom Selbu kommune, Selbu
Vekst AS og Selbu Næringsselskap KF kan være relevant for forvaltningsrevisjon. I slike
samarbeid kan det finnes risikoer knyttet til ulike interesser.
Selbu kommune har store eierinteresser SIFA AS og er eneeier i Selbu Energiverk AS.
Kommunalt eierskap i disse selskapene setter spesielle krav til blant annet offentlighet, arkiv
og saksbehandling som kan være forbundet med risiko.
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VEDLEGG 1 METODE
Datagrunnlag
Kommunale dokumenter
Dette arbeidet bygger på flere av kommunens egne dokumenter, og de er oppgitt i kildelista.
Kommunens årsmelding for 2018 samt handlingsdel med økonomiplan 2020-2023 er de mest
sentrale dokumentene. I tillegg har revisor også benyttet politiske saker.
Statistikk
Det er hentet inn statistikk fra SSB basert på kommunene sin rapportering til KOSTRA. Bruken
av KOSTRA-tall sikrer er likt grunnlag fra år til år og mellom kommuner. Dette forutsetter riktig
rapportering fra kommunene. På noen variabler kan tallene avvike mellom KOSTRA og
kommunenes egne tall. Dette kan skyldes at beregningsgrunnlaget kan være noe annerledes.
De tallene som presenteres er hentet fra SSB sin KOSTRA-statistikk uten at det er gått
nærmere inn på beregningene. Kommunens KOSTRA-tall er sammenlignet med KOSTRAgruppa som kommunen tilhører og landet utenom Oslo.
Eksterne dokumenter
Eksterne dokumenter omfatter eksempelvis beskrivelser av generelle risikoområder for
kommunene, tilsynsrapporter og medieoppslag.
Intervju i kommunene
Det er gjennomført intervju med kommuneledelsen høsten 2018. I forkant at dette intervjuet
fikk kommuneledelsen tilsendt spørsmål som delvis ble besvart i forkant og delvis i intervjuet.
I forbindelse med regnskapsrevisjon gjennomføres det hver høst møter med kommuneledelsen som et ledd i regnskapsrevisjonen. Data fra disse møtene brukes også inn i risiko- og
vesentlighetsvurderingen.

Vurderinger
Vurdering av risiko- og vesentlighet
Basert på de innsamlede data gjøres det vurderinger på ulike tjenesteområder, økonomi og
kommunale driftsområdet. Vurderingene baserer seg på en vurdering av sannsynligheten for
at et forhold inntreffer og hvilken konsekvens det gir. I vurderingene benyttes en kombinasjon
av sannsynlighet og konsekvens. Risiko- og vesentlighetsvurderingen graderes til lav, middels
og høg risiko. Tabell 25 gir en nærmere beskrivelse av ulik grad av sannsynlighet og tabell 26
forklarer beskrivelsen av ulik grad av konsekvens.
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1. Vurdering av sannsynligheten for at et forhold inntreffer:


Kompleksitet på området (iboende risiko)



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

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


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



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

Tabell 25. Beskrivelse av sannsynlighet
Valideringsord
Lite sannsynlig
Mindre sannsynlig
Sannsynlig
Meget sannsynlig
Svært sannsynlig

Beskrivelse
Svært tvilsomt
Tvilsomt
Det er indikasjoner på
Vi tror at
Vi er overbevist om

Tabell 26. Beskrivelse av konsekvens
Valideringsord
Ubetydelig
konsekvenser

Beskrivelse
Ufarlig

Mindre alvorlig
konsekvenser

Farlig/lite
alvorlig

Alvorlige
konsekvenser

Kritisk/alvorlig

Meget alvorlige
konsekvenser

Meget kritisk
Meget alvorlig

Svært alvorlige
konsekvenser

Katastrofalt
Svært alvorlig

Eksempel
Mindre feil, eller overtredelse av internt regelverk som på kort sikt ikke
vesentlig truer kommunens produktivitet, måloppnåelse eller tjenester til
borgerne.
Mangelfull forvaltning der konsekvensene ikke nødvendigvis er alvorlige.
Dette kan gjelde feil og mangler som har økonomiske konsekvenser, mindre
overtredelse av internt regelverk og lov, eller saker som er tatt opp tidligere
og som fortsatt ikke er rettet opp.
Kun til dels alvorlige konsekvenser, men gjelder saker med prinsipiell eller stor
betydning.
Misligheter og lovbrudd
Meget alvorlige brudd på lov eller reglement, eller andre feil og mangler der
summen av dette er så stor at dette må ansees som alvorlig i seg selv.
Svindel og lovbrudd med konsekvenser
Fare for liv og helse
Korrupsjon og lovbrudd med store konsekvenser

Risikovurderingene er oppsummert i figur 9 og visualisert som trafikklys. Vurderinger som fører
til henholdsvis lav, middels og høg risiko, er plassert i trafikklyset.
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xx
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Figur 9.

Risikovurdering

Innen enkelte områder har vi valgt å fokusere på KOSTRA-tall og herunder kommunens
ressursbruk vurdert opp mot sammenligningsgruppa i KOSTRA og landsgjennomsnittet, og
sett på kommunens utvikling over år. Dersom kommunen innen et område synes å bruke
mindre ressurser enn sammenlignbare kommuner, kan dette bety at kommunens tjenester ikke
er i samsvar med lov og forskrifter eller kommunens egne vedtak. Dette kan i sin tur medføre
at innbyggernes behov ikke fullt ut ivaretas. På den annen side kan nevnte forhold også
innebære at ressursene er bedre utnyttet i kommunen enn i sammenlignbare kommuner. Et
sikrere svar på hva lavere ressursbruk reelt sett bunner i, vil kreve en grundigere gjennomgang
av angjeldende områder.
Vurdering av metoden
Risiko- og vesentlighetsvurderingen er ikke uttømmende for alle deler av kommunens
virksomhet, men er overordnet med tanke å identifisere områder hvor det kan være relevant å
gjennomføre forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll.
Vurderingene baseres på generelle risikoer for kommune-Norge, særtrekk ved den enkelte
kommune og tilgjengelig informasjon om og fra kommunen, men går ikke i detaljer på
enkeltområder. Vurderingene er gjort med utgangspunkt i begrenset informasjon på et
overordnet nivå og har ikke gått nærmere inn i for eksempel ulike tjenesteområder.
Kommunale dokumenter og statistikk gir et godt grunnlag på et overordnet nivå. I tillegg har
revisor intervjuet eller vært i kontakt med kommunen for å innhente data. Vurderingene er et
øyeblikksbilde, noe som betyr at det skjer eller kan avdekkes forhold i kommunen i etterkant,
som det ikke var mulig å forstå ut fra vurderingene som ble gjort.
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Referatsaker mars 2020
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
18.03.2020

Saksbehandler Einar Sandlund
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
20/185 - 5
Forslag til vedtak
Referatene tas til orientering
Vedlegg
Reglement for kontrollutvalget - vedtak fra kommunestyrets behandling
FKT invitasjon fagkonferanse 2020
Svar vedr. rådgivingstjeneste etter sosiallovens § 17
KU regnskap pr. 09.03.20
Saksopplysninger
Det kan bli fremlagt ytterligere referat i møtet.
Vurdering
Referatene anbefales tatt til orientering.

Saknr
10/20

Selbu kommune
Servicetorget

KONSEK TRØNDELAG IKS
Seilmakergata 2
7725 STEINKJER

Melding om vedtak

Deres ref:

Vår ref: (bes oppgitt ved svar)
2011/1436-12/033/GERFUG Dok:3023/2020

Dato
05.03.2020

Reglement for kontrollutvalget - vedtak fra kommunestyrets behandling
Behandling i Kommunestyret - 02.03.2020
Votering: Kontrollutvalgets innstilling vedtas. Enst.
Vedtak i Kommunestyret - 02.03.2020
1.

Retningslinjer for kontrollutvalgets sist endret i K-sak 44/11 oppheves.

2.

Kommunestyret vedtar reglement for kontrollutvalget datert 02.03.20.

Dette til orientering.
Med hilsen
Gerd Fuglem
seksjonsleder
Dette brevet er godkjent elektronisk i Selbu kommune og har derfor ingen signatur.

Postadresse
Gjelbakken 15, 7580 Selbu
E-post:
postmottak@selbu.kommune.no

Besøksadresse
Gjelbakken 15
www.selbu.kommune.no

Telefon
73816700
Telefaks

Bank
4285 07 00103
Org.nr
971 197 609

FAGKONFERANSE | KONTROLL OG TILSYN
Gardermoen | 3 - 4. juni 2020
Årsmøte i Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) | 3. juni 2020

#fkt2020

Dag 1

Tirsdag 3. juni 2020

09.00

Registrering med enkel frokost for tilreisende samme dag

10.00

Velkommen til fagkonferansen
Styreleder Benedikte Muruvik Vonen, FKT

10.05

Åpningsinnlegg
Ikke avklart

10.30
(inkl. tid til spørsmål)

Norsk barnevern i internasjonalt søkelys
Direktør Mari Trommald, Bufdir

11.20

Pause

11.30

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

12.00

Lunsj

13.00

Kontrollutvalget og ordføreren

Ordfører Jon Ivar Nygård, Fredrikstad kommune

13.30

Kontrollutvalget og rådmannen

Rådmann og nestleder i Norsk Rådmannsforum Tone Marie Nybø Solheim

14.00

Pause

14.10

Paneldebatt: kontrollutvalgsleder, tidl. ordfører og rådmann
Debattleder Marit Gilleberg, Tolga kommune

14.30

Pause før årsmøtet

www.fkt.no

ÅRSMØTE 2020 I FKT
14.30 – 14.45

Pause og registrering til årsmøte 2020

14.45 – 16.30

Årsmøte 2020

17.00 – 20.00

Utflukt til Eidsvollsbygningen

Aperitiff: ca. 20.15
Middag: 20.30

Felles middag på hotellet

Dag 2

Onsdag 4. juni 2020

09.00

Kommunene og arbeidsmiljøloven

(inkl. spørsmål fra
salen)

Direktør Trude Vollheim, Arbeidstilsynet

09.45

Pause

10.00

Hvordan kan vi få til bedre samordning mellom statlig tilsyn og
forvaltningsrevisjon?

(inkl. spørsmål fra
salen)

Fagdirektør Petter Lodden, fylkesmannen i Vestfold og Telemark

10.45

Pause/utsjekking

11.00
(inkl. spørsmål fra
salen)

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

11.45

Pause

12.00

Et skråblikk på kontroll og tilsyn
Tidl. fylkesmann Sigbjørn Johnsen

12.50

Avslutning
Styreleder Benedikte Muruvik Vonen, FKT

13.00

Lunsj

www.fkt.no

PRAKTISK INFORMASJON

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

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

INFORMASJON OM HOTELLET, parkering mm.
Quality Airport Hotel Gardermoen

www.fkt.no

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

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

www.fkt.no
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Fylkesmannen I Trøndelag
Daniel Bergamelli
Postboks 2600
7734 ST EINKJ ER

Deres ref .: 20 19/1089

I

II

2 OTTATT
2 1.523 2123

Vår ref.: 19/238
Saksbehandler: Mari Pleym II Kontor for
hj elpemidler og levekår

Vår dato: 17.02.2020

Svar på henvendelse knyttet til organisering av
rådg iv ningstj eneste etter sosialtjenesteloven § 17
Det vises til brev datert 28.10.19 . Henvendelsen gjelder organisering av rådgivningstjeneste
etter sosialtjenesteloven § 17.
Dere skriver i brevet at fylkesmannen er kjent med at flere kommuner i dag har organise rt
den økonomiske rådgivningstj enesten utenfor NAV-ko ntoret. I forbindelse med
ko mmunesammenslå ing har dere fått inn spørsmål fra en kommune om en økonomisk
rådgiver/gj eldsrådgive r kan være ansatt ved kommunens boligkontor og ikke ved NAVkontoret.
Fylkesmannen i Trøndelag sin vurdering er at kommunen ikke kan organisere tjeneste n
opplysning , råd og veiledning etter sosialtjenesteloven § 17 slik at se lve rådgivningen gis av
personer som ikke er ansatt i NAV-kontoret. Dere understøtter denne tolkningen med
ordlyden i lov om arbeids- og velferdsforvaltningen (arbeids- og velferdsforvaltningsloven)
[NAV-loven] § 13 og forarbeidene til loven Ot.prp. 47 (2005-2006) samm
en hol d t med
forarbe idene til sosialtjenesteloven Ot. prp. 103 (2008-2009).
Arbeids -og velfe rdsdirekt orate t vil vise til lov om arbeids- og velferdsforvaltningen $ 13
«Arbe ids -og velferdsetaten og kommunene skal ha felles lokale kontorer som dekker alle
komm uner.
Kontoret skal ivareta oppg aver for etaten og kommunens oppgaver etter lov 18. desembe r
2009 nr. 13 1 om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. Etaten og kommunen
ka n a vtale at også andre av kommunens tjenester skal inngå i kontoret.
Kontoret skal så langt de t er mulig og rime lig utfonn es ut fra prinsippet om uni versell
utfomi n g. »

N A V // A RB EI DS- OG V E LFERDS DIR EKT O RAT ET // K O NT O R FOR HJ ELP EM IDL ER OG L EV EKÅ R
Pos tadres se : Postboks 5 St. Olavs plass // 0 130 Oslo
E-post: arbe ids.og .velferdsd irektoratet@na v.no
www.nav.no II

Hensikten med bestemmelsen i § 13 er å sikre at visse minimumskrav blir ivaretatt ved
organiseringen av den lokale arbeids- og velferdstjenesten.
Slik det fremkommer av bestemmelsens andre ledd skal kontoret «ivareta» kommunens
oppgaver etter sosialtjenesteloven. De obligatoriske tj enestene kan ikke organiseres utenfor
NAV . NAV-kontoret har vedtaksmyndigheten, og denne kan ikke delegeres til personer,
organer eller andre som er organisert utenfor NA V-kontoret.
Vi mener imidlertid at verken lovens ordlyd eller forarbeider tilsier at ikke andre enn ansatte i
NAV-kontoret kan utføre oppgaver etter loven. At tjenesten skal inngå i NAV-kontoret er ikke
til hindrer for at kontoret kjøper eller leier tjenesten av andre. NA V-kontoret har alltid ansvar
for gi informasjon, behandle søknader og fatte vedtak.

a
For a kunn e yte en forsvarlig tjeneste, jf. sosialtjenesteloven § 4, må NAV- kontoret ha

kontroll på, og styre tjenesten. Det innebærer i denne sammenheng at NA V-kontoret skal
sørge for at den tjenesten som ytes av andre aktører, skal ha et forsvarlig innhold og
omfang. Der tjenester etter loven ytes av andre, forutsettes det at kommunen gjennom avtale
eller lignende har regulert hvordan dette skal gj øres.

Med hilsen

Tormod Moland
kontorsjef
Kontor for hjelpemidler og levekår

Mari Pleym
seniorrådgiver
Kontor for hjelpemidler og levekår

Dette dokumentet er g odkj ent elektronisk og har de rfor ingen signatur
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Fylkesmannen
Fylkesmannen
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Fylkesmannen
Fylkesmannen
Fylkesmannen
Fylkesmannen
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Agder
Innlandet
Møre og Romsdal
Nordland
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i Vestland
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Regnskap
2020

Per.b(end)
2020

Avvik(per.)
0

0
0
0
0
0
0
17
0
0
129
0
0
408
553

15
43
6
4
5
6
45
3
6
0
773
240
0
1.146

15
43
6
4
5
6
28
3
6
-129
773
240
-408
593

-408
-408

0
0

408
408

Sum tjeneste: 1100 KONTROLL OG REVISJON

146

1.146

1.000

Sum ansvar: 110 POLITISKE ORGAN OG TILTAK

146

1.146

1.000

TOTALT

146

1.146

1.000

Ansvar: 110 POLITISKE ORGAN OG TILTAK
Tjeneste: 1100 KONTROLL OG REVISJON
1082 TAPT ARBEIDSFORTJENESTE
1083 MØTEGODTGJØRELSE
1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT
1102 ABONNEMENTER
1116 BEVERTNING
1124 UTGIFTSDEKNING
1150 OPPLÆRING, KURS
1160 SKYSS-OG KOST
1174 REISEUTGIFTER (IKKE OPPG.PL.)
1370 KJØP AV TJEN. FRA PRIVATE
1376 KJØP AV TJEN. REVISJON M-NORGE SA
1377 KJØP AV TJEN. KON.SEK. M-NORGE IKS
1429 MERV.AVG. UTENFOR MVA-LOVEN
Sum utgifter
1729 KOMP. MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET
Sum inntekter
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Eventuelt
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Selbu kommune
Saksbehandler Einar Sandlund
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
20/262 - 2
Forslag til vedtak
Saksopplysninger
Vurdering

Møtedato
18.03.2020

Saknr
11/20

Godkjenning av protokoll
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Selbu kommune
Saksbehandler Einar Sandlund
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
20/262 - 1
Forslag til vedtak
Protokollen godkjennes.
Saksopplysninger
Protokollen gjennomgås i møtet.
Vurdering
Protokolen anbefales godkjent

Møtedato
18.03.2020

Saknr
12/20

