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Oversendelse av rapport etter tilsyn med legevaktordningen i Namdalen (LiNa) 

Fylkesmannen i Trøndelag har gjennomført tilsyn med legevaktordningen i Namdalen på natt (LiNa). 
Fylkesmannen førte i den forbindelse tilsyn med daværende Midtre Namdal Samkommune (MNS) som 
vertskommune for legevaktsamarbeidet og derigjennom ansvarlig for gjennomføring av tilsynet. Tilsynet 
ble i sin helhet gjennomført i Namsos fra 25.11 til 28.11.2019. 
 
Fylkesmannen undersøkte om det interkommunale LiNa-samarbeidet – gjennom systematisk styring - 
legger til rette for, samt følger opp, at innbyggerne i Namdalen mottar forsvarlige helsetjenester i 
tidsrommet kl. 2300 – kl. 0800. Tilretteleggingen og oppfølgingen omfatter blant annet samarbeid 
omkring bruk av kommunal legeressurs og prehospitale spesialisthelsetjenester, herunder akuttmedisinsk 
kommunikasjonssentral (AMK) og ambulansetjeneste. 
 
Tilsynet ble initiert på bakgrunn av mottatte bekymringsmeldinger om at samarbeidet om gjennomføring 
av legevakt mellom kl. 2300 og kl. 0800 ikke fungerer som forutsatt etter omlegging av blant annet rutiner 
for håndtering av rød respons for regionene Indre og Ytre Namdal. Omlegging av rutiner skjedde i april 
2019. Også enkelthendelser og mediaoppslag avdekker mulige risikoforhold ved tjenesten.  
 
Tilsynet ble gjennomført som en systemrevisjon.  
 
Fylkesmannens konklusjon: 

Her presenterer vi konklusjonen av vår undersøkelse, basert på vurderingene i kapittel 4. 

Fylkesmannens konklusjon: 
Det foreligger stor risiko for svikt i helsetjenestene på natt i Namdalen (LiNa).  
 
Fylkesmannen vurderer at samlet risiko er av en slik karakter at det foreligger brudd på 
forsvarlighetskravet i helse- og omsorgstjenesteloven § 4-1. 
 
 
Innhold 
 

1. Tilsynets tema og omfang      Side 3 
2. Aktuelt lovgrunnlag for tilsynet     Side 5 
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4. Vurdering av faktagrunnlaget opp mot aktuelt  
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6. Oppfølging av påpekt pliktbrudd     Side 19 
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1. Tilsynets tema og omfang 
 
Tema for tilsyn 
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Fylkesmannen har undersøkt om LiNa sørger for at innbyggerne i Namdalen mottar 
forsvarlige helsetjenester i tidsrommet fra kl. 2300 til kl. 0800. Fylkesmannen har ikke 
tatt stilling til forsvarligheten i legevakttjenesten til andre tider av døgnet.  
 
Legevakttjenesten er en del av den kommunale helseberedskapen og er derfor i 
utgangspunktet et kommunalt ansvar. Bistand fra spesialisthelsetjenesten, herunder 
AMK og ambulansetjeneste, er imidlertid nødvendig for å kunne tilby forsvarlige 
kommunale helsetjenester til innbyggerne gjennom hele døgnet. Fylkesmannen fører 
ikke tilsyn med AMK og ambulansetjenesten i dette tilsynet. Vi har imidlertid funnet det 
nødvendig å innhente informasjon fra ansatte i disse tjenestene for å belyse 
forsvarligheten av den totale helseberedskapen på natt. 
 
Generelt om legevakttjenester 
Legevakt er et allmennmedisinsk behandlingstilbud beregnet på akutte tilstander som 
oppstår utenom ordinær åpningstid for legekontorene. Det er i dag vanlig at legevakt 
organiseres som et samarbeid mellom flere kommuner med plassering i en sentral 
legevaktstasjon, gjerne også med legevaktsentral, noen steder i et lokalsykehus.  
 
Legevaktsentralen i større områder er som regel bemannet med en eller flere leger og 
en eller flere sykepleiere. I motsetning til tidligere, er det i dag mer vanlig at pasienter 
med behov for akutt helsehjelp hentes med ambulanse til legevaktsentralen i stedet for 
at lege reiser ut til pasienten. Legevaktlege skal imidlertid kunne rykke ut til pasienter 
når dette er nødvendig.  
 
Fra og med 01.09.2015 fikk alle legevaktene i Norge samme seksifrede telefonnummer; 
116 117. Telefonnummer 113 er fortsatt nummeret for alvorlig sykdom eller skade. Når 
pasienten ikke selv kan transporteres med privatbil til legevakt, og/eller liv og helse er i 
akutt fare, er 113 sentralt nummer til AMK som da kan sende ambulanse eller 
luftambulanse.  

Organisering av legevaktordningen i Namdalen 
LiNa er et interkommunalt samarbeid som først ble etablert i 1996. Per tilsynstidspunkt 
er organiseringen som følger: 

Kommune  Antall 
innbyggere 

Midtre 
Namdal 
samkommune 
(MNS) 

Kommune- 
overlege 

Legevakt 
kveld/helg 
Midtre 
Namdal 
(MN) 

LiNa Legevakt- 
telefon 
24/7 

Tilleggs-
avtale 
adm. 
tjenester 

Namsos 13056 X X X X X  
Fosnes 612 X X X X X  
Namdalseid 1585 X X X X X  
Overhalla 3845 X X X X X  
Flatanger 1116  X X X X  
Osen 955  X X X X  
Høylandet 1270   X X X X 
Grong 2395    X X X 
Lierne 1389    X X X 
Røyrvik 475    X X X 
Namsskogan 908    X X X 
Vikna 4537    X X  
Nærøy 5122    X X  
Leka 563     X  
Bindal 1448     X  
Sum innb. 39276 19098 21169 22439 37161 39172 6437 
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Kommunene Grong, Lierne, Namsskogan og Røyrvik har egen legevakt i Indre Namdal 
på kveld/helg. Det samme har kommunene Vikna og Nærøy for Ytre Namdal. Leka 
kommune har egen legevakt 24/7. Det samme har Bindal kommune (Fra 01.01.2020 
slås kommunene Namsos, Fosnes og Namdalseid sammen til Namsos kommune. Fra 
samme tidspunkt slås kommunene Vikna og Nærøy sammen til Nærøysund kommune). 
Administrasjonssjef 
Midtre Namdal samkommune (MNS) har ansvar for helse- og omsorgstjenester som er 
organisert under kommuneoverlegen. Legevaktene (Midtre Namdal og LiNa) er 
lokalisert ved akuttmottaket ved Sykehuset Namsos. MNS har inngått avtale med Helse 
Nord-Trøndelag om kjøp av hjelpepersonelltjenester (fast ansatt hjelpepersonell er ikke 
knyttet til LiNa), leie av utstyr og IT-support og alarmsystem for ivaretakelse av 
sikkerhet for ansatte. I tillegg kjøpes 24/7 legevakttelefon fra AMK-sentral som er 
plassert i umiddelbar nærhet. Reforhandlet avtale om kjøp av tjenester fra 
helseforetaket gjøres gjeldende fra 01.01.2020. 
 
Bakgrunn for valg av tilsynstema 
Tilsynets tema er valgt på bakgrunn av meddelt bekymring hva angår forsvarligheten 
av helsetjenester på natt etter at rutiner for LiNa ble endret fra april 2019. Endringene 
gikk hovedsakelig ut på følgende; 

1. At lege i bakvakt i henholdsvis Indre Namdal og Ytre Namdal skulle være 
tilgjengelig via nødnettradio i tidsrommet kl. 2300 - kl. 0800. 

2. At alarm på nødnettradio ved rød respons skulle gå direkte til bakvaktlege. 
 
Fylkesmannen i Trøndelag har i brev av 01.07.2019 uttalt seg til pkt 1. Tilgjengelighet via 
nødnettradio er derfor ikke et tema for ytterligere drøfting under Fylkesmannens tilsyn 
med LiNa. 
 
Nærmere beskrivelse av rutineendringer og reaksjoner på disse følger av kap. 3. 
 
Risiko ved utøvelse av helsetjenester på natt 
Helsetjenester er generelt en høyrisikovirksomhet. Kompleksiteten er stor, med mange 
og mer spesialiserte profesjonsgrupper involvert, avansert utstyr og teknologi, økende 
behov for kommunikasjon og samhandling, m.m.  
 
Helsetjenester på natt innebærer en ytterligere økt risiko fordi  

• Det foreligger en stor klinisk variasjon. 
• Prioritering gjelder akutt oppstått behov på grunn av ofte livstruende tilstand. 
• Tilgangen til kvalifisert helsepersonell er redusert om natten. 

 
Interkommunalt legevaktsamarbeid kan videre medføre forhøyet risiko fordi det 
etableres legevaktsamarbeid med flere kommuner involvert over et stort geografisk 
område. Dette kan føre til  

• Økt reiseavstand for pasienter – fravær av/lang vei for ambulanse. 
• Samtidighetskonflikter ved flere hendelser. 
• Økt responstid. 
• Forhøyet terskel for å kontakte legevakt. 
• Interkommunal legevakt har liten kunnskap om den enkelte pasienten. 
• Ulik vaktbelastning for helsepersonell i ulike deler av det geografiske området – 

betydningen for vedlikehold og rekruttering av kompetanse. 
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Behov for akutt helsehjelp på natt innebærer at krav til sikkerhetstiltak øker slik at 
ledere og medarbeidere må ha skjerpet bevissthet omkring risikostyring og 
risikohåndtering.  
 
Fylkesmannen har gjennom tilsynet undersøkt om det iverksettes nødvendige 
risikoreduserende tiltak i LiNa. 
 
 

2. Aktuelt lovgrunnlag for tilsynet 
 

Et tilsyn er en kontroll av om virksomheten er i samsvar med lov- og 
forskriftsbestemmelser. Vi gir derfor her en oversikt over kravene som ble lagt til grunn 
i tilsynet.  

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med kommunal helse- og 
omsorgstjeneste etter helse- og omsorgstjenesteloven § 12-3 og helsetilsynsloven § 4 
annet ledd, første og annet pkt; «Fylkesmannen skal føre tilsyn med helse- og 
omsorgstjenesten og med alt helsepersonell og annet personell i fylket som yter helse- og 
omsorgstjenester. Fylkesmannen skal føre tilsyn med om tjenestene er i samsvar med det 
som er bestemt i lover og forskrifter.»  
 
Fylkesmannens tilsynsmyndighet utdypes og reguleres for øvrig av pasient- og 
brukerrettighetsloven og forvaltningsloven. 
 
Helse- og omsorgstjenesteloven § 4-1 stiller krav om at tjenestene som ytes etter loven 
skal være forsvarlige;  

«Helse- og omsorgstjenester som tilbys eller ytes etter loven her skal være 
forsvarlige. Kommunen skal tilrettelegge tjenestene slik at:  

a. den enkelte pasient eller bruker gis et helhetlig og koordinert helse- og 
omsorgstjenestetilbud, 

b. den enkelte pasient eller bruker gis et verdig tjenestetilbud, 
c. helse- og omsorgstjenesten og personell som utfører tjenestene blir i stand til å 

overholde sine lovpålagte plikter og 
d. tilstrekkelig fagkompetanse sikres i tjenestene.» 

 
Det er ikke tilstrekkelig at de enkelte tjenestene er forsvarlige, også tjenestetilbudet 
som helhet skal være forsvarlig. 
 
Sammen med mer generelle helsepolitiske, faglige og etiske faktorer, er de ovennevnte 
momentene sentrale for kommunens vurdering av sin virksomhet og 
tilsynsmyndighetens vurdering av om kommunen oppfyller sin plikt til en forsvarlig 
minstestandard.  
 
Den som har det overordnede ansvaret for virksomheten skal sørge for at det etableres 
og gjennomføres systematisk styring av virksomhetens aktiviteter og at medarbeiderne 
i virksomheten medvirker til dette, jf. forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- 
og omsorgstjenesten § 3.  
 
Forsvarlighetskravet 
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Krav om forsvarlighet er forankret i anerkjent fagkunnskap, faglige retningslinjer og 
allmenngyldige samfunnsetiske normer. Faglige retningslinjer og veiledere kan være ett 
av flere bidrag til å gi forsvarlighetskravet et innhold. Anbefalinger gitt i nasjonale 
faglige retningslinjer er ikke rettslig bindende, men normerende og retningsgivende 
gjennom å peke på ønskede og anbefalte handlingsvalg, jf. 
https://helsedirektoratet.no/metoder-og-verktoy.  
 
Følgende publikasjoner fra sentrale helsemyndigheter er særlig aktuelle for dette 
tilsynet:  

• Veileder til forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og 
omsorgstjenesten (IS-2620).  

• Rundskriv I-5/15 Akuttmedisinforskriften.  
 
Plikten til systematisk ledelse og kvalitetsforbedring  
Helse- og omsorgstjenesteloven § 4-2 beskriver virksomhetens plikt til å arbeide 
systematisk for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet. Denne plikten fremgår også av 
forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten som trådte i 
kraft 01.01.2017 og innebærer en videreføring og presisering av kravene i den tidligere 
gjeldende forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten.  
 
Kravet til forsvarlighet som rettes mot virksomheter omfatter flere forhold som 
sammenfaller med kravet til ledelse og kvalitetsforbedring, herunder systematisk arbeid 
for å ivareta pasientsikkerhet.  
 
Ledere på alle organisatoriske nivå i kommunen må legge til rette for å følge opp at 
helsetjenestene er i tråd med gjeldende regelverk og av god nok kvalitet. Dette 
innebærer at ledelsen må ha kunnskap om kvaliteten på virksomhetens tjenester, 
inkludert oversikt over risiko og uønskede hendelser, for å kunne iverksette riktige tiltak 
i den hensikt å redusere risiko og ivareta pasientsikkerheten. Se også IS-2620. 
 
Krav til legevaktordning 
Alle norske kommuner er pålagt å ha en legevaktordning, jf. helse- og 
omsorgstjenesteloven § 3-1 første ledd; «Kommunen skal sørge for at personer som 
oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester.»  
 
Ansvar for legevakt, heldøgns medisinsk akuttberedskap, samt medisinsk 
nødmeldetjeneste, er regulert i spesialisthelsetjenesteloven § 2-1a og helse- og 
omsorgstjenesteloven § 3-2. Ansvaret for tjenestene er lagt både til de regionale 
helseforetakene og kommunene sitt sørge-for-ansvar. Krav til tjenestene fremgår av 
akuttmedisinforskriften. 

Kommunen skal tilby legevaktordning og sørge for at minst en lege er tilgjengelig for  
legevakt hele døgnet. Legevaktordning omfatter legevaktsentral, et fast/nasjonalt 
legevaktnummer og lege/leger i vaktberedskap. Legevaktsentralen skal ta imot og 
håndtere henvendelser og prioritere, sette i verk og følge opp henvendelser til lege, jf. 
akuttmedisinforskriften §§ 6 og 13. Legevaktsentralen skal, jf. § 11 «vurdere 
henvendelser om øyeblikkelig hjelp, herunder foreta den oppfølging som anses 
nødvendig.»  

Norsk medisinsk indeks anbefaler følgende vurderinger av hastegrad: 
• grønn respons hvis legetilsyn kan vente til legens kontortid dagen etter, 
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• gul respons ved mulige alvorlige tilstander hvor legevaktlege må kontaktes og 
eventuelt få pasienten til legevakt for undersøkelse, 

• rød respons hvor ambulanse og legevaktlege alltid varsles for umiddelbar 
respons. 

 
Ved gul og rød respons skal operatør på legevaktsentral alltid kontakte legevaktlege 
for å gjøre nødvendige avtaler. Hvis det foreligger tvil om kontakten til 
legevaktsentralen gjelder et behov for øyeblikkelig hjelp (om det foreligger grønn eller 
gul/rød respons), er det legevaktlege som skal ta avgjørelsen, jf. helsepersonelloven § 4 
tredje ledd. 

Forsvarlighetskravet for spesialisthelsetjenestene (som i denne sammenheng ytes av 
AMK-sentral og ambulansetjeneste) fremgår av spesialisthelsetjenesteloven § 2-2. 
 
Helsepersonelloven § 16 pålegger virksomhet som yter helse- og omsorgstjenester å 
organisere seg slik at helsepersonellet gis handlefrihet til å overholde sine lovpålagte 
plikter, det vil si plikter som følger av helsepersonelloven og av andre lover og 
forskrifter. Bestemmelsen må ses i sammenheng med forskrift om ledelse og 
kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten.  
 
Fylkesmannen presiserer at det ikke føres tilsyn med spesialisthelsetjenesten i dette 
tilsynet. Ovennevnte henvisning til spesialisthelsetjenesteloven er tatt med av hensyn til 
sammenhengen i regelverket. 
 
Legevakt skal gi hjelp ved ulykker og andre akutte situasjoner og om nødvendig kunne 
rykke ut straks. Kompetansekrav til lege i legevakt fremgår av akuttmedisinforskriften § 
7. Det fremgår av annet ledd at kompetansekravene også gjelder for leger som skal ha 
bakvakt.  

Hvis lege er alene på vakt må kommunen gjøre en konkret vurdering av hvilken 
kompetanse og hvilke ressurser som må være tilgjengelige og ved behov sette i verk 
nødvendige tiltak for at legevakttjenesten skal være forsvarlig, om nødvendig bakvakt 
som kan rykke ut, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 4-1. 

Det forventes at kommunen har:  
• overordnede kriterier/omforent praksis for bruk av lege i legevakt, 
• identifisert legevakttjeneste på natt som et risikoområde og iverksatt 

nødvendige risikoreduserende tiltak, og følger opp at tiltakene fungerer etter 
hensikten,  

• oversikt over helsepersonell som er i legevakt til enhver tid, 
• tydeliggjort ansvar og beslutningsmyndighet, samt ressurs- og 

kompetansebehov ved legevakt, og følger opp at dette etterleves og fungerer i 
praksis,  

• tilrettelagt for nødvendig informasjonsutveksling, kommunikasjon og 
samhandling på tvers av profesjoner og organisatoriske enheter, og følger opp 
at det fungerer. 

 
 

3. Beskrivelse av faktagrunnlaget 
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Her gjøres det rede for hvordan virksomhetens aktuelle tjenester fungerer, inkludert 
virksomhetens tiltak for å sørge for at kravene til kvalitet og sikkerhet for 
tjenestemottakerne overholdes. 
 
Ansvar/oppgaver 
Kommunene i Namdalen har hatt et legevaktsamarbeid på natt i mer enn 20 år (LiNa). 
Hver deltakende kommune har etablert en samarbeidsavtale med Midtre Namdal 
Samkommune (MNS) som vertskommune.  
 
MNS skal organisere legevakttjenesten for medlemskommunene etter følgende 
ordning; Legevakttjenesten omfatter lege/hjelpepersonell i vakt og betjening av 
legevakthenvendelser på telefon. Legevakttjenesten holder til i egne lokaler som ligger 
i umiddelbar nærhet til mottakelsen ved Sykehuset Namsos. 
 
For å sikre forsvarlige legevakttjenester på natt, har MNS etablert avtaler med Helse 
Nord-Trøndelag HF om drift av legevaktsentral på kveld, natt og helg/helligdag. I 
tillegg kjøper MNS hjelpepersonelltjenester (sykepleiere), leie av utstyr, IT-support og 
alarmsystem.  
 
Per tilsynstidspunkt er 15 kommuner tilknyttet LiNa, herunder kommunene i Midtre 
Namdal (MN), Ytre Namdal (YN) og Indre Namdal (IN). Ansvarsforholdene mellom 
MNS, YN og IN er noe konkretisert gjennom samarbeidsavtaler som de ulike 
kommunene har inngått med MNS. Deltakerkommunene har ført over ansvaret for en 
del ordninger til MNS, blant annet kommuneoverlegefunksjonen og legevakt mellom 
kl. 1530 (1500) og kl. 0800, samt legevakttelefon 24/7 – lokalisert til egne lokaler 
tilknyttet Sykehuset Namsos. Det vises for øvrig til tabell ovenfor. 
 
Det fremgår imidlertid av intervju at det foreligger usikkerhet omkring hvem som har 
administrativt ansvar for LiNa. Det oppleves blant annet at det ikke finnes felles 
møteforum for helseledere i IN/YN/MNS. Det er etablert lokale samarbeidsutvalg som 
behandler avvik, m.m.  
 
I tillegg gjennomføres møter i samarbeidsutvalget (SU) i LiNa; et administrativt 
samarbeidsutvalg bestående av to representanter fra hver av regionene Indre Namdal, 
Midtre Namdal og Ytre Namdal, samt en representant fra legetjenesten og 
vertskommunen.  Evaluering av ordningen er hovedtema i SU, som ledes av 
kommuneoverlege MNS.  
Utvalget kan komme med innspill/forslag til forandringer av legevaktordningen og skal 
fungere som et meningsutvekslingsorgan og et rådgivende organ mellom legene og 
kommunene i organisatoriske og faglige spørsmål omkring interkommunal legevakt. 
SU har ikke beslutningsmyndighet. 
 
«Region Namdal» er ordningens politiske møtested og vil sammen med det 
administrative 
samarbeidsutvalget være rådgivende organ for samarbeidet.  
 
Fylkesmannen forstår det slik at det er ulike oppfatninger/uenighet omkring 
kommuneoverlege MNSs beslutningsmyndighet hva angår MNS/LiNa. Det fremkom 
under intervju oppfatning om at beslutningsmyndigheten ligger hos den enkelte 
kommune. Det foreligger stillingsinstruks for kommuneoverlege, datert 07.02.2018, 
som viser faglig ansvar for blant annet LiNa. I instruksen er det ikke presisert hvilken 
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beslutningsmyndighet kommuneoverlegen har. Kommuneoverlege MNS har ikke 
ansvar for IN/YN.  
 
Legevaktordningen i Namdalen 
På ettermiddager, og ved helg og helligdager, har Indre og Ytre Namdal egne regionale 
legevaktordninger regulert gjennom egne avtaler. Midtre Namdal har MNS legevakten, 
som er en legeressurs tilgjengelig på vakt. Lege med LINA-vakt er til stede ved 
legevaktens hovedkontor tilknyttet akuttmottaket ved sykehuset i Namsos. Legevakt på 
natt har ikke eget hjelpepersonell, men kan disponere personell fra mottaket med 1,5 
time per vaktdøgn. 
 
På natt i Indre og Ytre Namdal er regional bakvaktlege tilgjengelig ved behov.  
 
For kommunene i Midtre Namdal (inkludert Osen og Flatanger), eksisterer det ingen 
bakvaktordning. 
 
Befaring 
Fylkesmannen gjennomførte 25.11.2019 befaring ved legevakt og legevaktsentral som 
er lokalisert sammen med AMK-sentral og akuttmottak ved Sykehuset Namsos. 
 
Venterom er felles for legevakt og akuttmottak. Venterommet overvåkes ikke fra 
legevakt. 
 
Det er ikke egen ambulanseinngang til legevakt. Pasient på båre kommer via enten 
felles venterom eller akuttmottak. Det er Ikke smittesluse, heller ikke for akuttmottak. 
 
Legevakt består av tre rom; pauserom (fungerer også som soverom), rom for 
legesekretær med blant annet labutstyr og legemiddelautomat, m.m., samt et 
undersøkelsesrom for legen. 
 
Det er korte avstander mellom akuttmottak, legevakt og AMK/legevaktsentral. 
Akuttrom i akuttmottaket kan benyttes til behandling/avklaring av legevaktpasienter. 
Legevakt mottar noe bistand fra aktører tilknyttet Helse Nord-Trøndelag HF, spesielt fra 
mottak.  
Sykepleierne bruker kun EQE-rutiner/-prosedyrer, ikke rutiner fra legevakt. Ansatte har 
mange fagdager i mottak, men ingen felles med legevakt. Ansatte ved mottak er 
sjelden inne på legevakt – pasienter med behov tas som regel med inn i mottak. 
Samlokaliseringen oppleves som positivt og trygg. 
 
Legevakttelefon håndteres i AMK-sentralen. Opplæring for AMK oppleves som bra, 
men opplæringen skjer aldri sammen med andre faggrupper. 
 
Tilsynet erfarer at det savnes systematiske og formaliserte møtefora mellom AMK, 
ambulansetjenesten, legevakt og akuttmottak. 
 
Dokumentasjon 
Henvendelser til legevakttelefonen 116 117 dokumenteres av sykepleierne i AMIS. 
Legevaktlege dokumenterer i System X. Det er ingen kommunikasjon mellom AMIS og 
System X. 
Ambulansetjenesten dokumenterer i eget journalsystem som heller ikke kommuniserer 
med System X. 
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Nødnettradio 
Alle bakvakter har en nødnettradio som skal være påslått. Fra AMK-sentralen kan man 
se hvor denne radioen er til enhver tid, den siste bevegelsen lagres. Radioen har 
alarmfunksjon. 
 
Endringer i rutiner fra april 2019 
Etter det Fylkesmannen forstår, har det over lengre tid vært behov for en gjennomgang 
av rutiner ved rød respons, blant annet fordi bakvakt i IN og i YN kunne være vanskelig 
å få tak i ved behov. Fylkesmannen har fått tilbakemeldinger om at LiNa-lege (tilknyttet 
MN) ved enkelte anledninger ikke var klar over at bakvaktordningen i IN og YN 
eksisterte. 
 
MNS/LiNa legevakt er plassert i lokaler tilknyttet Sykehuset Namsos. I tidsrommet kl. 
2300 – kl. 0800 alle dager øker legevaktsdistriktet i geografisk omfang ved at 
kommunene i IN og YN tilslutter seg legevakten som er lokalisert i Namsos. I tillegg til 
vakthavende lege lokalisert i Namsos, er det en bakvaktlege i IN og en bakvaktlege i YN 
som har beredskap knyttet til rød respons. Det er den enkelte kommune som har 
ansvar for at det etableres bakvaktordninger for henholdsvis Indre og Ytre Namdal som 
sikrer utrykning av lege ved behov i tidsrommet kl. 2300 – kl. 0800 alle dager. Det er 
etablert hvilende hjemmevakt både i Indre og Ytre Namdal som følge av dette. 
 
Rutine ved rød respons er generelt at ansvarlig lege skal ta stilling til: 

1. Den medisinske tilstanden til pasienten, eventuelt ta kontakt med veileder hvis 
det er usikkerhet omkring dette (gjelder LIS1 lege). 

2. Hvor pasienten befinner seg geografisk. 
3. Om andre ressurser skal kalles ut, eksempelvis luftambulanse. 

Før vakt starter skal det være avklart;  
4. Hvem som har bakvakt. 
5. Hvor bakvakt er lokalisert – også i forhold til pasienten. 
6. Hvem som skal kalle ut bakvakt. 
7. Hvordan bakvakt skal kalles ut. 

 
Rutine tidligere var at ved rød respons gikk alarmen på nødnettradio til ambulansen i 
regionen hvor hendelsen fant sted og til legen (LiNa-legen) som er plassert på vaktrom 
på legevakten i Namsos.  
 
Fylkesmannen oppfatter at punktene ovenfor ble ansett for å utgjøre et tidstap som 
kunne være kritisk for akutt syke pasienter. MNS ønsket derfor å justere rutinene slik at 
disse var mer i tråd med det som ble oppfattet å være gjeldende regelverk og dermed 
sikre medisinskfaglig forsvarlig helsehjelp til pasientene i IN og YN. 
 
Etter en gjennomgang av hvordan bakvaktordningen i LiNa fungerte, kom det frem at 
bakvaktlegene slo av nødnettradioen fra kl. 2300 – kl. 08.00 og kun var tilgjengelige på 
mobiltelefon. Det var også hendelser som bekreftet at det ikke var oppnådd kontakt 
med bakvaktlege. 
 
Rutine for rød respons ble tatt opp i møte i SU 04.04.2019, og ny rutine ble iverksatt fra 
08.04.2019. Ny rutine innebærer at alarm ved rød respons skal gå direkte på 
nødnettradio (og ikke på mobiltelefon) til bakvaktlege i den aktuelle regionen i stedet 
for å «siles» av lege plassert på vaktrom ved legevakt i Namsos.  
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Av referat fra møte 26.04.2019 fremgår at praksis innført 08.04.2019 videreføres, men 
det presiseres at LiNa-vakt kan ta over ansvaret på anmodning fra bakvakt dersom 
situasjonen kan håndteres fra legevakt i Namsos. 
 
Ny rutine fremgår ikke av referat fra møte i SU 04.04.2019, men er meddelt for 
videreformidling fra kommuneoverlege MNS til daglig leder legevakt gjennom e-post 
av 08.04.2019.  
 
Det har vært tradisjon for at bakvakt i IN og YN sover hjemme. Etter endringer i 
bakvaktordning har enkelte leger overnattet i nærheten av legekontoret på grunn av 
behov for tilgjengelighet ved rød respons. Endring av rutine for rød respons har ført til 
endret praksis for både bakvaktene og LiNa-lege. Det legges blant annet til grunn at 
bakvaktlege skal være på radio helt inn, altså til pasienten ankommer Sykehuset 
Namsos. Det oppleves av informanter at bakvakt ikke har vært med pasient inn ofte 
nok, men det foreligger ikke noen statistikk på dette. Det informeres videre om at 
bakvakt ikke rykker ut i henhold til anbefaling om 75 % i Norsk Index. Det hevdes at 
nye rutiner har medført en større belastning på legene som har bakvakt i Indre og Ytre 
Namdal. Dette fordi bakvaktlege mottar flere anrop via nødnettradio enn tidligere, 
oftere må rykke ut, samt må være tilgjengelig over radio i lengre tid. 
 
Tall for antall utkallinger i 2017 

• Ytre Namdal: 62 utkall = gjennomsnitt på 1,12 utkallinger per uke.  
• Indre Namdal: 46 utkall = gjennomsnitt på 0,88 utkallinger per uke. 
• Midtre Namdal: 146 = gjennomsnitt på 2,81 utkallinger per uke. 

 
Tall for antall utkallinger i 2018 

• Ytre Namdal: 85 utkall = gjennomsnitt på 1,63 utkallinger per uke.  
• Indre Namdal: 55 utkall = gjennomsnitt på 1,06 utkallinger per uke. 
• Midtre Namdal: 169 = gjennomsnitt på 3,25 utkallinger per uke. 

 
Tall for antall utkallinger i 2019 fra og med uke 15 til og med uke 43 

• Ytre Namdal: 49 utkall = gjennomsnitt på 1,68 utkallinger per uke.  
• Indre Namdal: 31 utkall = gjennomsnitt på 1,06 utkallinger per uke. 
• Midtre Namdal: 112 = gjennomsnitt på 3,86 utkallinger per uke. 

 
Det kommer i intervju frem at bakvakt etter endring i april oftere benyttes til 
administrative oppdrag i tilknytning til gul og grønn respons. Fylkesmannen har 
imidlertid ikke mottatt tall som sier noe om dette. 
 
Fylkesmannen finner at tallene for 2019 omfatter en for kort periode til å dra endelige 
slutninger om hvorvidt rutineendringer i april har hatt noen direkte betydning for 
arbeidsbelastningen for legene i de tre ulike regionene.  
 
Aktuelle rutiner/prosedyrer for å sikre daglig drift 
Daglig leder ved legevakt i Namsos organiserer legevakt i samarbeid med legene. 
Det er legene selv som vurderer vakter over flere dager.  
 
Legevakt.no er et nasjonalt verktøy for administrering av blant annet legevaktturnus. 
LiNa bruker dette verktøyet. Alle leger og helseledere i LiNa har tilgang. Også bytte av 
vakter, samt noe informasjon, gjøres tilgjengelig via Legevakt.no. Det eksisterer ikke en 
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fullstendig beordringsliste, verken på Legevakt.no eller andre steder. Ulik bruk av 
Legevakt.no gjør at dette ikke fungerer optimalt per i dag.  
 
Ambulansetjeneste benytter FRAM og EQS. AMK benytter FRAM, EQS og Norsk Index. 
 
Fritak for lege i legevakt håndteres ulikt av kommunene. Kommunene har videre ulik 
forståelse av hvordan fravær av lege i legevakt skal håndteres. Skriftlige rutiner for 
beordring av lege ved sykdom foreligger ikke. Informanter opplever at 
kommuneoverlege MNS kan beordre.  
Det foreligger prosedyre for fravær, revidert 27.06.2019. Det fremgår av denne at den 
aktuelle kommunen hvor lege er ansatt har ansvar for å sikre lege på vakt i LiNa. 
Prosedyren er lite kjent. Fylkesmannen er kjent med at det har forekommet episoder 
hvor lege ikke dukket opp og ingen av kommunens ledere var innforstått med hvordan 
situasjonen skulle håndteres. 
 
Oversikt over bakvakt i YN og IN fremgår av tavlen på AMK-sentralen. Det er imidlertid 
uavklart om og hvilke rutiner som foreligger ved vaktskifte mellom MNS/YN/IN og 
LiNa.  
 
Det foreligger ingen katastrofeplan for LiNa, herunder håndtering av 
masseskadesituasjon og hvordan tjenestene skal oppskaleres når skadeomfanget er 
betydelig. 
 
Kompetanse/opplæring 
Det foreligger ingen kompetanseplaner hva angår LiNa. Det foreligger imidlertid en del 
rutiner for opplæring av nyankomne leger ved legevakt i Namsos. LiNa har ikke ansvar 
for opplæring av bakvakt i LiNa. Opplæring av leger skjer ved lokale legekontorer, samt 
ved legevakt i Namsos.  
 
Inntrykk etter endring i rutiner fra april 2019 
Fylkesmannen opplever at det foreligger stor misnøye med prosessen, spesielt hva 
angår det som oppleves som mangelfull medvirkning før endring av rutiner i april 2019, 
samt svært kort tid fra nye rutiner ble innført til disse ble iverksatt. Det fremgår unisont 
at prosessen var lite pedagogisk gjennomtenkt. 
 
Endringer av rutiner oppleves likevel av flere, herunder ambulansetjenesten, som bedre 
for pasientene. Ambulansetjenesten opplever at pasienten kan behandles lokalt i større 
grad. Pasienten slipper belastningen med å transporteres til Namsos. Lokal behandling 
sikrer bedre ambulanseberedskap, spesielt i Ytre Namdal. 
 
Andre inntrykk fra intervju: 

• LiNa-lege (forvakt ved legevakt i Namsos) opplever å ha fått mindre å gjøre 
etter rutineendringer. 

• Bakvaktene «gjør jobben sin» ved rød respons. 
• Det beskrives ulik grad av samarbeid mellom leger og ambulansepersonell. 
• Det hevdes at det i dag er en lavere terskel for rød respons fra AMK – bakvakt 

kontaktes derfor oftere. Men det påstås at det også i større grad foretas en 
nedgradering av respons i samarbeid mellom bakvakt og AMK/ambulanse. 

• Bakvaktlegene opplever større belastning enn tidligere på grunn av hyppigere 
kontakt på radio. Legene har sjeldnere mulighet til å være hjemme under 
bakvakt. 
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• Hvis lege er bakvakt på natt, settes det inn ulike ordninger dagen etter for å 
redusere vaktbelastningen (fri til kl 1200, pasientfri, ++). 

• Det hevdes at endringene øker den totale arbeidsbelastningen for legene i IN 
og YN. 

• Samhandlingen mellom LiNa-vakt og bakvakt på den enkelte vakt oppleves 
ulikt.  

• Det påstås å være få møtepunkt mellom de ulike aktørene som opptrer i LiNa. 
 

Avvikshåndtering 
Sykepleierne tilknyttet legevakt dokumenterer avvik i EQS tilhørende Helse Nord-
Trøndelag. 
Legevaktleger kan dokumentere avvik i et papirskjema som finnes på legevaktsentralen. 
Daglig leder ved legevakt sikrer innskanning i elektronisk system. 
Avvik skrives i liten grad. 
 
Fylkesmannen har mottatt avviksmeldinger for hendelser på natt både før og etter 
innføring av nye rutiner i april 2019. Antall meldinger oppfattes å ha økt etter april 
2019, men Fylkesmannen legger til grunn at dette i stor grad skyldes økt kunnskap om, 
samt mer fokus på, å skrive avvik.  
 
Fylkesmannen finner ikke at tilsendte avviksmeldinger har noen betydning hva angår å 
vurdere forsvarligheten av helsetjenestene på natt per i dag. 
 

4. Vurdering av faktagrunnlaget opp mot aktuelt lovgrunnlag 
 
I dette kapittelet vurderer vi fakta i kapittel 3 opp mot lovbestemmelsene i kapittel 2. 
 
Helse- og omsorgstjenesteloven § 4-1 tydeliggjør kommunens virksomhetsansvar for å 
tilby forsvarlige tjenester. I dette ligger blant annet at tjenesten må holde 
tilfredsstillende kvalitet, ytes i tide og i tilstrekkelig omfang.  
 
Med hjemmel i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 tredje ledd er det utarbeidet 
forskrift om ledelse og kvalitet i helse- og omsorgstjenesten. 
 
Kravet til forsvarlighet inneholder blant annet et krav om forsvarlig organisering av 
tjenesten, et krav om systematisk styring og ledelse. Det å sørge for forsvarlige 
tjenester er en kontinuerlig prosess som krever at virksomheten arbeider systematisk 
med kvalitetsforbedring. Eier og ledelse skal skape rammebetingelser og 
organisatoriske løsninger som reduserer sannsynligheten for menneskelig svikt, samt 
begrenser eventuelle skadevirkninger. 
Å yte helsetjenester på natt stiller store krav til organisering, struktur og samhandling i 
utførelsen av de ulike oppgavene. Pasienter som har behov for helsehjelp på natt skal, i 
likhet med andre pasienter, sikres forsvarlige tjenester.  
 
Det er et lederansvar å sørge for rammer og organisatoriske løsninger som reduserer 
sannsynligheten for svikt, samt avgrense skadevirkninger. I kommunen er det øverste 
leder som har det overordnede ansvaret for styringssystemet og for at tjenestene er 
trygge og forsvarlige. Regelmessig gjennomgang og evaluering er nødvendig for følge 
med på om tjenestene er forsvarlige og i tråd med helse- og omsorgslovgivningen, og 
om styringssystemet er egnet til å ivareta dette. 
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For å sikre nødvendig styring og kontroll med tjenesten er det er forutsetning at det er 
avklarte forhold omkring ansvarslinjer, oppgavefordeling og beslutningskompetanse. 
Det er videre en forutsetning at medarbeidere i virksomheten medvirker til å 
gjennomføre systematisk styring, jf. forskrift om ledelse og kvalitet i helse- og 
omsorgstjenesten § 3. 
 
Konsekvensene av rutineendringene i april 2019 oppfattes å ha rammet de aktuelle 
bakvaktlegene i henholdsvis Indre og Ytre Namdal hardest ved at vaktbelastningen i 
disse regionene oppleves som større. De aktuelle bakvaktlegene opplever at nye rutiner 
i større grad krever tilstedeværelse og våkenhet på natt nå enn tidligere. Dette får 
ringvirkninger for helsetjenesten i Namdalen i sin helhet ved at legene i mindre grad er 
i stand til å kunne jobbe dagen etter bakvakter med utkalling. 
 
Erfaringene etter rutineendringene i april 2019 fremstår ikke som entydige. 
Fylkesmannen opplever at informantene har vært både positive og negative til selve 
resultatet av endringene, samt at flere – på direkte spørsmål – mener at innbyggerne i 
Namdalen mottar mer forsvarlige helsetjenester på natt etter at endringene ble 
iverksatt. 
 
Fylkesmannen skal vurdere situasjonen som foreligger på tilsynstidspunktet. Dette 
betyr at forsvarligheten må vurderes opp mot den situasjonen som foreligger etter at 
nye rutiner for utkalling av bakvaktlege ble innført i april 2019. Fylkesmannen vil ikke ta 
stilling til forsvarligheten opp mot den praksis som forelå før dette tidspunkt.  
 
Fylkesmannen vil videre kun vurdere forsvarligheten i tjenestetilbudet i tidsrommet kl. 
2300 – kl. 0800. Dette betyr at det ikke vil bli tatt stilling til forsvarligheten i 
helsetjenestene i Namdalen på andre tidspunkt av døgnet.  
 
Rutiner/retningslinjer 
Det foreligger rutiner som er utarbeidet hva angår blant annet legevaktleges rolle, 
herunder som bakvakt. Det vises til prosedyreperm. Rutinene er imidlertid lite kjent. Det 
fremstår som uklart for Fylkesmannen i hvilken grad bakvaktene har vært involvert i 
utarbeidelsen. 
 
Kompetanse/opplæring 
Legevaktordningen skal gjennom hele døgnet kunne vurdere henvendelser om 
øyeblikkelig hjelp og gi nødvendig oppfølging. Dette stiller særlige krav til kompetanse 
hos personell i legevaktsentral og på legevakt. Sykepleiere og leger må ha tilstrekkelig 
faglig kompetanse, og må kunne prioritere, arbeide under tidspress, samt kommunisere 
på en effektiv og egnet måte, også med andre instanser. Det ligger til kommunen å 
sørge for at lege i vakt er utstyrt slik at hun/han kan gjennomføre diagnostikk og sette i 
verk nødvendig medisinsk behandling og overvåkning i akutte situasjoner enten det er 
på dag-, kvelds- eller nattetid. Legevaktsentral og legevakt er viktige i den samlede 
helsemessige beredskapen. Planlegging av og oppfølging av at tjenesten har 
nødvendig kapasitet og kompetanse er en sentral lederoppgave. 
 
Det foreligger en del rutiner for opplæring av nyankomne leger ved lokale legekontor 
og ved legevakt i Namsos. Det finnes imidlertid ingen kompetanseplan for LiNa.   

Det er ikke etablert et system som sikrer at alle leger som deltar i legevaktarbeidet 
innehar nødvendige ferdigheter i akuttmedisinske prosedyrer. 
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Fravær av, eller mangelfulle, skriftlige retningslinjer/rutiner for kompetanse og 
opplæring, samt lite kunnskap om hva disse innebærer/hvor disse kan finnes, medfører 
risiko for uønsket stor variasjon i pasientbehandlingen og gjennomføring av legevakt, 
noe som igjen fører til en risiko for at pasienter som har behov for helsehjelp på natt 
ikke får forsvarlig helsehjelp. 
 
Bemanning 
Vakttjeneste settes opp i turnus med bistand av daglig leder ved legevakt i Namsos, og 
legene har selv ansvar for å bytte vakter. Når slikt bytte skjer er det ingen sikker kontroll 
for å hindre at det for eksempel er bare LIS-leger (leger uten spesialistgodkjenning i 
allmennmedisin) på vakt.  
 
Fylkesmannen har fått tilbakemeldinger om at LiNa-lege (tilknyttet MN) ved enkelte 
anledninger ikke var klar over at bakvaktordningen i IN og YN eksisterte. 
 
Overordnet styring og ledelse 
Som nevnt ovenfor, har deltakerkommunene etablert samarbeidsavtaler med MNS som 
vertskommune.  
 
Fylkesmannen oppfatter uenighet omkring kommuneoverlege MNS sin rolle og 
beslutningsmyndighet når det gjelder å endre rutiner og gjeldende praksis hva angår 
LiNa. Det fremkom under intervju oppfatninger om at beslutningsmyndigheten ligger 
til den enkelte kommune. Det foreligger stillingsinstruks for kommuneoverlege, datert 
07.02.2018, som viser faglig ansvar for blant annet LiNa. Kommuneoverlege MNS har 
ikke ansvar for IN/YN.  
 
Organiseringen i tabell under kapittel 1 viser at kommuneoverlege MNS har faglig 
ansvar for de seks kommunene som utgjør Midtre Namdal, samt faglig ansvar for LiNa 
(med unntak av kommunene Leka og Bindal).  Dette fremgår også av stillingsinstruks 
for kommuneoverlege MNS.  
 
Fylkesmannen finner det imidlertid noe uklart hvor langt ansvaret for 
kommuneoverlege MNS rekker sammenlignet med det ansvaret som tilligger de lokale 
kommuneoverlegene i YN og IN. På hvilken måte skal eksempelvis kommuneoverlege 
MNS sitt ansvar håndteres på natt? Omfatter det faglige ansvaret også å ta stilling til 
problemstillinger som ordinær kommuneoverlege vanligvis håndterer, for eksempel 
tvangsinnleggelser i psykiatrien på natt? 
 
Fylkesmannen stiller videre spørsmål ved hvilket ansvar kommuneoverlege MNS har 
hva angår kommunene i LiNa – på andre tider av døgnet. Det faglige ansvaret for LiNa 
vil naturlig omfatte problemstillinger omkring overordnet styring, blant annet for å 
sikre kompetanse (leger) også utenom LiNa.  
 
Det er inngått en rekke avtaler mellom MNS og de samarbeidende kommunene i LiNa. 
Vi kan likevel ikke se om det er opprettet møtefora som skal håndtere styringsspørsmål 
i de tilfeller kommunene ikke har delegert myndighet til kommuneoverlegen MNS. 
Fylkesmannen stiller spørsmål ved om ansvarsforholdene oppfattes som klare for de 
impliserte partene? Foreligger det en risiko for at kommuneoverlegefunksjonen og det 
faglige ansvaret for LiNa blandes sammen? Tilsynet viser at det ikke foreligger en 
bevisst forståelse for at det er snakk om to ulike funksjoner. Fylkesmannen gjør 
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oppmerksom på de ulike rollene som ligger til grunn for et interkommunalt samarbeid. 
Spesielt viktig er det å avklare hvordan henholdsvis sørge-for-ansvar og 
beslutningsansvar skal plasseres.  
 
Fylkesmannen opplever at det i praksis per dags dato ikke finnes noen overordnet 
faglig styring. Nødvendig avklaring av roller og ansvar synes ikke å ha funnet sted på 
en slik måte at alle involverte er kjent med dette. 
 
Det fremgår videre av intervju at det er usikkerhet omkring hvem som har 
administrativt ansvar for LiNa. Det oppleves blant annet at det ikke finnes felles 
møteforum for helseledere i IN/YN/MNS. Det er opprettet samarbeidsutvalg (SU) med 
jevnlige møter, men kunnskapen om innhold/deltakelse/frekvens er liten. 
 
Fylkesmannen opplever stor misnøye med prosessen i forbindelse med at nye rutiner 
ble innført, spesielt hva angår det som oppleves som mangelfull medvirkning i forkant, 
samt svært kort tid fra nye rutiner ble innført til disse ble iverksatt. Det stilles spørsmål 
ved hvorfor endringene måtte skje så raskt at de aktuelle kommunene ikke fikk 
anledning til å forberede seg på økt vaktbelastning på natt for egne leger. Det fremgår 
unisont at prosessen var lite pedagogisk gjennomtenkt og manglet medvirkning fra 
sentrale aktører. 
 
Administrativ styring 
MNS har som vertskommune ansvaret for å utarbeide avtaler med samarbeidende 
kommuner, samt håndtere økonomien i LiNa. Tilsynet erfarer å ha fått god oversikt over 
økonomien i samarbeidet. Det som gjelder avtaleinngåelser og reforhandling av 
formelle og overordnede avtaler synes avklart, noe som betyr at innholdet i avtalene i 
utgangspunktet fremstår som ryddig og tydelig.  
 
Ved siden av dette bør det imidlertid opprettes rutiner og prosedyrer som sikrer daglig 
drift i LiNa og som er omforent for alle aktører. Fylkesmannen finner ikke at dette er 
tilfelle per i dag. Fylkesmannen er kjent med at det er utarbeidet rutiner og prosedyrer, 
men disse er ikke av et slikt omfang eller av en slik kvalitet/karakter at det kan sies å 
foreligge et adekvat kvalitetssystem i LiNa. LiNas nedslagsfelt og betydning for 
helsetjenestene i Namdalen tilsier at et godt fungerende kvalitetssystem må være på 
plass.  
 
Som eksempel kan nevnes felles rutiner og prosedyrer for legefravær som ble 
utarbeidet i juni 2019. Disse er lite kjent. Mangelfull kunnskap fører til at akuttfravær av 
lege i vakt håndteres på en uhensiktsmessig og utilfredsstillende måte. Stor 
vaktbelastning på enkelte leger kan føre til at de er mindre opplagte og årvåkne i 
arbeidssituasjoner/hendelser på natt.  
 
Det hevdes at innføring av nye rutiner har ført til større belastning på legene som har 
bakvakt i IN og YN. Dette fordi bakvaktlege mottar flere anrop via nødnettradio enn 
tidligere, oftere må rykke ut, samt må være tilgjengelig over radio i lengre tid. 
 
Faglig avvikshåndtering  
Det foreligger rutiner og prosedyrer, men disse er lite kjent. Kommuneoverlegen MNS 
mottar avvik på hendelser og videresender disse til kommunen som legen jobber i på 
dagtid. Det kan ta tid før kommunen svarer ut avviket. Det er liten felles forståelse for 
hva et faglig avvik er, noe som medfører en risiko for vilkårlig avvikshåndtering.   
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Administrativ avvikshåndtering  
Daglig leder ved legevakt i Namsos organiserer legevakt i samarbeid med legene. Det 
er legene selv som vurderer vakter over flere dager.  
 
Det skrives få avvik. Enkelte leger jobber vakter i mange påfølgende dager uten av det 
påpekes eller avvikshåndteres.  
 
Mangelfull faglig og administrativ styring, samt mangelfull faglig og administrativ 
avvikshåndtering fører til risiko for at helsetjenesten kan svikte på natt. I et mangelfullt 
system er det kun den enkelte leges kompetanse og evne til å håndtere hendelsene 
som er risikoreduserende. Dette fører til økt sårbarhet og høyere risiko for svikt når 
yngre leger uten mye legevaktkompetanse og arbeidserfaring tar vakter.  
 
Fritak for lege i legevakt håndteres ulikt av kommunene. Kommunene har videre ulik 
forståelse av hvordan fravær av lege i legevakt skal håndteres. Det foreligger prosedyre 
for fravær, revidert 27.06.2019. Det fremgår av denne at den aktuelle kommunen hvor 
lege er ansatt har ansvar for å sikre lege på vakt i LiNa. Prosedyren er lite kjent. 
Informanter opplever at kommuneoverlege MNS kan beordre. Ulike oppfatninger av 
fritaks- og fraværsrutiner for legene medfører en risiko for daglig drift.  

Fylkesmannen vurderer at det innenfor tilsynets tema er tilfeldig om ledelsen fanger 
opp mangelfull etterlevelse av etablerte føringer, mangelfull dokumentasjon, samt 
mangelfull kompetanse hos ansatte, noe som kan medføre svakere tjenester til 
pasienter på natt. Vi kan ikke se at det er etablert tiltak, eksempelvis særskilte 
indikatorer, for oppfølging av om pasienter på natt får tjenester med rett kvalitet og at 
pasientsikkerheten ivaretas.  
 
Rutiner/retningslinjer 
Det foreligger rutiner som er utarbeidet hva angår blant annet legevaktleges rolle, 
herunder som bakvakt. Det vises til prosedyreperm. Rutinene er imidlertid lite kjent.  
 
Fylkesmannen har avslutningsvis følgende kommentarer hva angår rutiner som ble 
iverksatt i april 2019: 
Det ble under tilsynet hevdet at innføring av rød respons direkte til bakvaktlege i IN og 
YN ikke var en ny rutine, men en presisering av eksisterende rutine. Fylkesmannen 
finner det ikke nødvendig å ta stilling til dette. Dette fordi rutine fra april 2019 uansett 
må sies å være en endring fra tidligere praksis som innebar «siling» av rød respons fra 
LiNa-lege, en praksis som var innarbeidet i Namdalen over år.  
 
Fylkesmannen forstår behovet for å innføre risikoreduserende tiltak for blant annet å 
redusere ventetiden for pasienter som har behov for akutt hjelp. Særlig på bakgrunn av 
at det tidligere har oppstått alvorlige situasjoner fordi bakvaktlege har vært vanskelig å 
få tak i og det er store geografiske avstander i legevaktsdistriktet. 
 
Fylkesmannen stiller seg likevel undrende til at praksis ble endret uten å gjøre seg mer 
kjent med hvilken betydning endringen ville få for de berørte kommunene i IN og YN. 
Rekruttering av leger i utkantområder er et kjent problem, dette gjelder også for 
kommunene i Namdalen. Å endre praksis på en måte som øker risikoen for høyere 
vaktbelastning for legene synes ikke å være grundig gjennomtenkt. Fylkesmannen 
finner det vanskelig å ta rede på hvilke kriterier som ble lagt til grunn for å endre 
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praksis, herunder om det er foretatt noen nærmere analyse av behovet for, samt 
konsekvensene av dette.   
 
Fylkesmannen har gjennomgått dokumentasjonen som foreligger fra prosessen i 
forkant og er innforstått med at sentrale aktører fra de aktuelle kommunene, samt 
legene, visste, eller burde vite, at det ville bli endringer. Det foreligger imidlertid ikke 
dokumentasjon på at disse aktørene var klar over at praksisendring ble pålagt på så 
vidt kort varsel som fire dager. Fylkesmannen har merket seg at praksisendring med 
rød respons direkte til bakvaktlege ikke er nevnt i referat fra møte i SU 04.04.2019 hvor 
endring ble bestemt.  
 
Tidsperspektivet skal også nevnes da det synes vanskelig å forstå behovet for å pålegge 
endring i etablert rutine på så kort varsel. Som nevnt ovenfor, er rekruttering av leger 
en utfordring også i Namdalen. De berørte kommunene fikk dermed uforholdsmessig 
kort tid på seg til å finne tiltak som kunne avhjelpe situasjonen med forventet økt 
arbeidsbelastning på vakt. Kommunene i IN og YN fikk en utfordring hva angår å skaffe 
tilstrekkelige legetjenester dagen etter at lege har hatt bakvakt. 
 
Oppsummering: 

• Det er liten felles forståelse for hva et faglig avvik er, noe som medfører en risiko 
for vilkårlig avvikshåndtering.   

• Ulike oppfatninger av fritaks- og fraværsrutiner for legene medfører en risiko for 
daglig drift.  

• Fravær av, eller mangelfulle, skriftlige retningslinjer/rutiner for kompetanse og 
opplæring, samt lite kunnskap om hva disse innebærer/hvor disse kan finnes, 
medfører risiko for uønsket stor variasjon i pasientbehandlingen og 
gjennomføring av legevakt, noe som igjen fører til en risiko for at pasienter som 
har behov for helsehjelp på natt ikke får forsvarlig helsehjelp.  

• Mangelfull faglig og administrativ styring, samt mangelfull faglig og 
administrativ avvikshåndtering fører til risiko for at helsetjenesten kan svikte på 
natt. I et mangelfullt system er det kun den enkelte leges kompetanse og evne til 
å håndtere hendelsene som er risikoreduserende. Dette fører til økt sårbarhet og 
høyere risiko for svikt når yngre leger uten mye legevaktkompetanse og 
arbeidserfaring tar vakter. Det er Fylkesmannens vurdering at den svikt som er 
påpekt i styringsaktiviteter og styringssystemer utgjør en risiko for svikt i den 
faktiske tjenesteytingen til befolkningen i Namdalen. 

 
Fylkesmannen anser at det på tidspunktet for tilsyn ikke var iverksatt tilstrekkelige 
risikoreduserende tiltak for å hindre svikt i pasientbehandlingen. LiNa har ikke sørget 
for systematisk styring og driver med forhøyet risiko. 
 
 

5. Fylkesmannens konklusjon 
 
Her presenterer vi konklusjonen av vår undersøkelse, basert på vurderingene i kapittel 
4. 
 
Fylkesmannens konklusjon: 
Det foreligger stor risiko for svikt i helsetjenestene på natt i Namdalen (LiNa).  
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Fylkesmannen vurderer at samlet risiko er av en slik karakter at det foreligger 
brudd på forsvarlighetskravet i helse- og omsorgstjenesteloven § 4-1. 
 
 

6. Oppfølging av påpekt pliktbrudd 
 
I dette kapittelet redegjør Fylkesmannen i Trøndelag for hva vi forventer at deltakerne i 
LiNa skal gjøre i prosessen med å rette påpekt lovbrudd, slik at krav til kvalitet og 
sikkerhet for tjenestemottakerne ivaretas.  
 
Kommunene i LiNa må over tid kunne dokumentere at praksis endres og at 
pasientsikkerheten ivaretas for pasienter som har behov for legetjenester på natt. 
Samarbeid mellom de involverte kommuner anses som sentralt for å kunne vurdere 
hvilke risikoreduserende tiltak som det er nødvendig å iverksette.  

Vi ber om at Namsos kommune, i samarbeid med øvrige kommuner som deltar i LiNa, 
innen 01.04.2020 sender oss en konkret plan som redegjør for: 

• Hvilke tiltak som skal gjennomføres for å rette opp lovbruddet. 
• De aktuelle kommunenes egne frister for å sikre fremdrift. 
• Hvordan kommunene vil følge med på, samt kontrollere, at tiltak settes i verk. 
• Hvordan kommunene, etter en viss tid, vil undersøke om tiltakene fungerer. 

I etterkant av kommunenes egen gjennomgang vil Fylkesmannen vurdere hvorvidt det 
er etablert en ny og forsvarlig praksis i Legevakttjenesten i Namdalen, i tråd med 
kravene til forsvarlige tjenester. Først da kan tilsynet avsluttes.  
 
 
Med hilsen 
 
 
Marit Dypdal Kverkild (e.f.)                                        Mariann Markussen 
Fungerende fylkeslege                                               Seniorrådgiver/revisjonsleder                                                       
Helse- og omsorgsavdelingen                                  Helse- og omsorgsavdelingen  
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Vedlegg 
1 Vedlegg: Gjennomføring av tilsynet 

 
 



Vedlegg: Gjennomføring av tilsynet 
I dette vedlegget omtaler vi hvordan tilsynet ble gjennomført, og hvem som deltok. 

Varsel om tilsynet ble sendt 10.10.2019. 
 
Befaring ble gjennomført 25.11.2019. Tema for befaringen var å få et inntrykk av lokalitetene til 
legevakt. 
 
Tilsynsbesøket ble gjennomført ved Midtre Namdal samkommune som vertskommune for LiNa, og 
innledet med et kort informasjonsmøte 26.11.2019. Oppsummerende møte med gjennomgang av funn 
ble avholdt 28.11.2019. 
 
En del dokumenter var tilsendt og gjennomgått på forhånd, mens andre dokumenter ble mottatt og 
gjennomgått i løpet av tilsynsbesøket. Følgende dokumenter ble gjennomgått og vurdert som 
relevante for tilsynet: 
 
1 Samarbeidsavtale MNS 
2 Handlingsplan og budsjett 2019 - vedtatt 16.11.18 
3 Vertskommuneavtale Flatanger 
4 Vertskommuneavtale Osen 
5 Samarbeidsavtale for LINA - legevaktsordning i Namdalen 
6 Vertskommuneavtale Høylandet 
7 Vertskommuneavtale Vikna 
8 Vertskommuneavtale Nærøy 
9 Vertskommuneavtale Lierne 
10 Vertskommuneavtale Røyrvik 
11 Vertskommuneavtale Namsskogan 
12 Vertskommuneavtale Leka 
13 Vertskommuneavtale Bindal 
14 Leverandøravtale leie og drift av legevaktlokaler (2009) 
15 Tilleggsavtale for daglegevaktstelefon 
16 Reforhandlet avtale gjeldende fra 01.01.2020 
17 Reforhandlet leiekontrakt HNT 
18 Delegasjon fra administrasjonssjef til kommuneoverlegen 
19 Stillingsbeskrivelse kommuneoverlegen 
20 Stillingsbeskrivelse daglig leder legevakt 
21 LiNa - Budsjett 2019 
22 Vedtatt utgave av årsberetning 2018 MNS 
23 Årsrapport LINA 2018 
24 Årsrapport LINA 2017 
25 Konsekvensutredning MNS legevakt 
26 Høring - Konsekvensutredning legevakt og legevaktstelefon 
27 Samlede høringsuttalelser 
28 Legevaktsamarbeid i Namdalen. 
29 Legevaktsamarbeid i Namdalen - Utredning og anbefalinger 
30 Særutskrift Legevaktsamarbeid i Namdalen. 
31 Melding om vedtak - legevaktsamarbeid (LINA) 
32 Legevaktsamarbeidet i Namdalen 
33 Melding om vedtak - interkommunal legevakt og legevaktsamarbeid 
34 Legevaktsamarbeidet i Namdalen - vurdering av utredning og anbefalinger 
35 Melding om vedtak - interkommunal legevakt og legevaktsamarbeid 
36 Legevaktsamarbeid i Namdalen - utredninger og anbefalinger. Flatanger kommunes 



behandling av utredningens anbefalinger 
38 Retningslinjer samarbeidsutvalg for MNS legevakt/LINA 
39 Melding om politisk vedtak (Grong formannskap) - Legevaktsamarbeidet i Namdalen - 
framtidig struktur på legevaktarbeidet i Indre Namdal 
40 Melding om vedtak - PS 73/17 - Legevaktsamarbeidet i Namdalen 
41 Melding om vedtak - Legevaktsamarbeidet i Namdalen - Utredning og anbefalinger 2017 
42 Melding om vedtak - LINA - legevaktsamarbeidet i Namdalen 
43 Saksprotokoller 
44 Melding om politisk vedtak - Legevaktsamarbeidet i Namdalen - framtidig struktur på 
legevaktarbeidet i Indre Namdal 
45 Melding om politisk vedtak i Grong kommunestyre - LINA - Legevaktsamarbeidet i 
Namdalen - framtidig struktur på legevaktarbeidet i Indre Namdal 
46 Melding om vedtak - interkommunal legevakt og legevaktsamarbeid 
47 SU retningslinjer 
48 Prosedyreperm 
49 Tilsyn - vedtak om pålegg 
50 Mail og prosedyre rød respons 
51 Referat fra møte 04.04.19 
52 Referat fra møte om prosedyrer i LiNa ved rød respons i Indre og Ytre Namdal 
53 Oppfølging av møte om LiNa 26.04.19 
54 Oppfølging - Legevaktordningen i Namdalen 
55 Legevaktordningen i Namdalen -LiNa 
56 Statistikk rød respons 
57 Gjennomgang legevakt nye fastleger, vikarer og LIS-1 leger 
58 Rutiner og statistikk fra AMK 
59 Oversikt over fordeling vaktbelastning 
60 Mail fra Maria Michaela Lahner 
61 Vertskommuneavtaler om legevakt og legevaktstelefon 
62 Underskrevet samarbeidsavtale mellom Overhalla kommune og Namsos kommune - 
Legevakt og legevakttelefon 
63 Underskrevet samarbeidsavtale - legevakt og legevaktstelefon - Osen Kommune - Namsos 
kommune 
64 Samarbeidsavtale mellom Flatanger kommune og Namsos kommune om legevakt og 
legevaktstelefon 
65 LINA-vedtak 
66 LINA-saksfremlegg 
67 Melding om vedtak - Samarbeidsavtaler legevakt 
68 Melding om vedtak - Fellesnemnda - LINA - Samarbeidsavtaler mellom Nye Namsos og 
Nærøysund kommune fra 01.01.2020 - Legevakt og legevaktstelefon 
69 MELDING OM POLITISK VEDTAK - VURDERING AV BAKVAKT FOR INDRE 
NAMDAL - LEGEVAKT I NAMDALEN (LINA) 
70 MELDING OM POLITISK VEDTAK - LEGEVAKT - VURDERING AV BAKVAKT 
FOR INDRE NAMDAL - LEGEVAKT I NAMDALEN (LINA) 
71 SAMLET SAKSFREMSTILLING - LEGEVAKT - VURDERING AV BAKVAKT FOR 
INDRE NAMDAL - LEGEVAKT I NAMDALEN (LINA).pdf 
72 Melding om vedtak i Vikna kommunestyre 23.09.2019 - sak PS 45/19 - LINA - Legevakt 
i Namdalen - Vurdering av bakvaktordning for Ytre Namdal 
73 Ny underskrevet avtale med Namsskogan 
74 Ny underskrevet avtale med Nærøysund 
75 Ny underskrevet avtale med Røyrvik 
76 Ny underskrevet avtale med Lierne 
77 Oversikt over leger i LiNa 



78 Oversikt over sykepleiere tilknyttet AMK Nord-Trøndelag og Namsos legevaktsentral 
79 Avviksskjema 
80 Dokumentasjon under befaring 
 

I tabellen under gir vi en oversikt over hvem som ble intervjuet, og hvem som deltok på 
oppsummerende møte under tilsynsbesøket. 

Navn Funksjon/stilling Intervju Oppsummerende møte 
Cathrine Forås Avdelingsleder, 

legevakttjenesten 
☐ ☒ 

Tore Flosand Virksomhetsleder, Namsos 
kommune 

☐ ☒ 

Tor Brenne Administrasjonssjef, Midtre 
Namdal samkommune 

☒ ☒ 

Karl Audun Fagerli Rådmann, Lierne 
kommune. Leder SU 
Legevakt Indre Namdal 

☒ ☒ 

Maria Michaela Lahner Lege, tillitsvalgt legevakt ☒ ☒ 
Sølvi Jekthammer Daglig leder, legevakt/LiNa ☒ ☒ 
Gørhill S. Andreassen Kommunalsjef Helse og 

velferd, Nye Namsos 
☐ ☐ 

Anita Carlson Kommuneoverlege, Midtre 
Namdal Samkommune 

☒ ☒ 

Tord Resset Ambulansearbeider, Midtre 
Namdal Samkommune 

☒ ☐ 

Siri Hågensen Ambulansearbeider, Midtre 
Namdal Samkommune 

☒ ☐ 

Rønnaug Aareng Assisterende rådmann, 
Namsos kommune 

☐ ☒ 

Sabine Moshövel Lege, Ytre Namdal ☒ ☐ 
Clara Oprea Lege, Ytre Namdal ☒ ☐ 
Brita Gundersen Sykepleier, legevaktsentral ☒ ☐ 
Marianne Moen Langås Sykepleier, legevaktsentral ☒ ☐ 
Lena Krane Avdelingsleder legevakt 

Indre Namdal 
☒ ☐ 

Mariann Sævik Seksjonsleder, AMK ☒ ☐ 
Nina Devik Avdelingsleder Røyrvik, 

tilknyttet Helsehjelperne 
☒ ☐ 

Marit Pedersen Helse- og sosialsjef, Nærøy 
kommune 

☒ ☐ 

Helga Bogen Størseth Avdelingsleder legevakt 
Ytre Namdal 

☒ ☐ 

Einar Ånonli Seksjonsleder, 
ambulanseområde Midtre 
Namdal Samkommune og 
Indre Namdal 

☒ ☐ 

Mads Okstad Seksjonsleder, 
ambulanseområde Ytre 
Namdal 

☒ ☐ 

Martin Width Kielland Lege, Indre Namdal ☒ ☐ 
Zaman Ur Rehman Gilani Lege, Indre Namdal ☒ ☐ 
Gerd Peter Niebelschütz Lege, Indre Namdal ☒ ☐ 



Navn Funksjon/stilling Intervju Oppsummerende møte 
Fred Pedersen Ambulansearbeider, Indre 

Namdal, stasjon Grong 
☒ ☐ 

Jostein Aagård Ambulansearbeider, Indre 
Namdal, stasjon Grong 

☒ ☐ 

Hege Sørlie Rådmann, Vikna kommune 
– påtroppende rådmann 
Nærøysund kommune 

☒ ☐ 

Tone Eliassen Ambulansearbeider, Ytre 
Namdal 

☒ ☐ 

Kent A. Rønning Ambulansearbeider, Ytre 
Namdal 

☒ ☐ 

Haldor Holien Lege, Midtre Namdal 
Samkommune 

☒ ☐ 

Ingrid Elisabeth Lande Lege (LIS1), Midtre Namdal 
Samkommune 

☒ ☐ 

 
 
Disse deltok fra tilsynsmyndigheten: 

• Seniorrådgiver Mariann Markussen, Fylkesmannen i Trøndelag, revisjonsleder    
• Seniorrådgiver Håkon Lien, Fylkesmannen i Trøndelag, revisor    
• Fagdirektør Marit Kverkild, Fylkesmannen i Trøndelag, revisor    

 



Fylkesmannen i Trøndelag

Trøndelag  Helse, omsorg og sosialtjenester  Nyheter Helse og omsorg

 Ber kommunene gå gjennom egen smittevernplan

Ber kommunene gå gjennom 
egen smittevernplan 

Fylkesmannen i Trøndelag ber kommunene i fylket gå 

over sine smittevernplaner. Dette skjer etter oppdrag 

fra Helsedirektoratet.

Publisert 04.02.2020     

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet planlegger sammen med helsetjenesten 

hvordan situasjonen skal håndteres dersom det nye coronaviruset kommer til 

Norge. 

Som en del av denne planleggingen har Helsedirektoratet bedt Fylkesmennene 

rundt om i landet om å innhente oversikt over smittevernplaner i kommunene. 

Samtidig ber de Fylkesmennene om å yte bistand der det er behov for det.

Tilskriver kommunene

Nylig skrev Fylkesmannen i Trøndelag til kommunene i Trøndelag, der Fylkesmannen 

ber kommunene om å gå gjennom sine gjeldende smittevernplaner og sikre at disse 

inneholder tiltak for å håndtere utbrudd av smittsomme virusinfeksjoner (som f.eks. 

Corona-viruset). 

Videre ber Fylkesmannen om at kommunene rapportere status på egen 

smittevernplan innen torsdag 6.februar kl. 10.00.

Coronaviruset

Folkehelseinstituttet har etablert en egen temaside om det nye viruset. På 

temasiden legges det ut råd og informasjon til både helsepersonell og innbyggere. 

Fylkesmannen i Trøndelag Fylkesmannen i Trøndelag

Besøksadresse: 

Statens hus, Strandveien 38, Steinkjer

Statens hus, Prinsens gt. 1, Trondheim

Postadresse: Postboks 2600, 7734 

STEINKJER

Telefon: 74 16 80 00

E-postadresse: fmtlpost@fylkesmannen.no

Organisasjonsnummer: 974 764 350

Ansvarlig redaktør: Frank Jenssen

Trøndelag

Ber kommunene gå gjennom egen smittevernplan - Fylkesmannen i Trøndelag



 

LIERNE KOMMUNE 
Rådmannskontoret 
 

 

 
Lederforums medlemmer                                                     
 
Kopi: Revisjon Midt Norge og KonSek  
          Kontrollutvalgets medlemmer og formannskapets medlemmer 
          Ordføreren, her 
 

 
Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandlers tlf.nr.: Arkiv: Dato: 
 KAF 74 34 34 04  04.05.2020 

 
  . ÅRSBERETNINGA FOR 2019.       

 
I h.h.t. drøftinger i lederforum, arbeider vi med framlegging med ny mal for årsberetninga for 
2019. Papirutgave også i år, og med bruk av fargebilder for å ”live opp” innholdet. 
Kontrollutvalget bør kunne behandle regnskap og årsmelding samtidig. 
 
Disposisjon og ansvar: 

1. Innledning         KAF 
Årsberetning: 

2. Analyse og økonomisk resultat      Maia 
3. Redegjørelse for andre forhold      KAF/Maia 

Årsrapport: 
4. Medarbeidere         Merete/HP 
5. Plan og utvikling        Finn-S 
6. Oppvekst og kultur        Patrik 
7. Helse og omsorg        Edith 
8. Sentraladministrasjonen       Merete 
9. Kirke          KAF 
10. Måloppnåelse på tiltak i årsplanen for 2019     Alle 

 
Tidsplan: 
• Etatene/ansvarlige ferdig 1.utkast årsrapport senest fredag 13.03.20.  Alle  
• Status i Lederforum 16.03.20       KAF 
• Innlegging av KOSTRA-tall/tabeller i uke 12     Maia 
• Samordning ved rådmannskontoret i uke 12.     KAF 
• 1. samordnede utkast til Lederforum ut 23.03.20, med frist 27.03.20  KAF/alle 
• Siste runde i Lederforum 30.03.20      KAF/alle 
• Kopiering + Utsendes til revisjon og kontrollutvalg. 31.03.20   Merete 
• Utsendes til kommunestyret: Uke 14       Merete 
• Behandling: Kontrollutvalget 23.04.20, F.skap 19.05.20, K.styret 19,.05.20 KAF 
 
Regnskap for 2019 er sendt revisjon, og utsendes til kontrollutvalg og k.styret i uke 14 
 



 
Rådmannens krav: 
KOSTRA-tallene for 2019 ikke er klare for alle kommunene før etter 15.03.20, så vi bygger 
KOSTRA-delen på de samme tema som i fjor, og med de samme sammenlikningskommuner 
som i fjor. 
 
Ny tekst lagres i ASP katalog I/plan og budsjett/årsberetning/2019 + se merknad på side 1. 
Bilder leveres kun i digital form, fortrinnsvis lagret i ASP/I/Plan og budsjett/årsberetning/ 
2019/Bilder. 
 
Koordinering: 
Rådmannen er ansvarlig for koordineringen. Meld fra når alt er på plass.  
Gi også tips om, -eller legg ved -, bildemotiv som kan passe inn til teksten. 
Statusrapporter imøtesees i lederforum 16.mars og 30. mars 2019. 
 
 
 
Lykke til! 
 
 
 
 
Karl Audun Fagerli 
rådmann 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
Orientering fra rådmannen den 08.05.2020  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Lierne kommune 08.05.2020 07/20 
 
Saksbehandler Jorunn Sund 
Arkivkode FE - 033 
Arkivsaknr 20/21 - 6 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering. 
 
 
 
Vedlegg 
Revisjonsnotat 2019 Lierne 
Svar på Revisjonsnotat 2019 for Lierne 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget har innkalt rådmannen til å orientere om årsregnskapet og årsberetning for 
2019.  
 
 
Vurdering 
Kontrollutvalget vil her få en orientering om årsregnskapet og årsberetning for 2019. 
Oppfordrer kontrollutvalget å stille spørsmål. Det vil gi kontrollutvalget et godt innblikk i 
beretning og regnskapet for kommunen. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Lierne kommune 
v/rådmannen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REVISJONSNOTAT 2019 
  

Årsaken til dette notatet er at vi i tillegg til revisjonsberetningen ønsker å gi enkelte kommentarer og 

vurderinger til kommunens regnskap. 

 

Dokumentasjon og avstemming av balanseposter 

Etter bokføringslov og forskrift skal alle balanseposter avstemmes og dokumenteres med mindre de er 

ubetydelige. Det skal eksistere kontrollspor mellom balansepostene og tilhørende dokumentasjon. 

Ved avleggelse av regnskapet skal regnskapet være avstemt og dokumentert. Kommunen har under z: 

området på fellesområdet på citrix vedlagt avstemminger i forbindelse med årsavslutningen.  

Vi vil peke på hva som menes med dokumentasjon av balanseposter. Det er fra kommunen lagt med 

diverse avstemminger av balansekontoer som viser en spesifikasjon av hva som er postert. For at 

balansepostene skal anses dokumentert, må underliggende dokumentasjon som beviser saldoens 

berettigelse, legges ved avstemmingene. 

Eksempelvis: 

Bankavstemminger – årsoppgave bank legges ved 

 Kundefordringer og leverandører – saldolister legges ved 

Andre fordringer – tilsagnsbrev eller fakturaer ol legges ved  

Innlån – her bør det være en avstemming på lik linje som at påløpte renter er avstemt. 

 

Mellomværende med Lierne Utvikling AS 

Følgende balansekontoer er aktivert i Lierne kommunes regnskap 2019 

     21370020 Lierne utvikling AS - Mellomregnings -kr          8 414 855 

     21370021 Lierne Utvikling AS - Tilsagn om tilskudd  kr             378 600 

 

De siste årene har vi innhentet kontoutdrag og avstemming fra selskapets regnskapsfører. Dette er en 

vesentlig fordring i kommuneregnskapet som kommunen selv skulle ha stemt av før avleggelse av 

regnskapet.  

 

 

Bidrar til forbedring 

Revisjon Midt-Norge SA 
Postboks 2565 
7735 Steinkjer  

 
Besøksadresse: 

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

M post@revisjonmidtnorge.no  

T   +47 907 30 300 

Kontaktperson: 

Heidi Galguften 
 
Dato og referanse: 

02.04.2020 
 



Selvkost 

Konto 29699163 Underskudd avløp. Her er det postert feil beløp. Korrekt beløp er kr 950 889 mens 

det er postert kr 980 889,- dvs kr 30 000 for mye. 

I 2019 er det kun fordelt internhusleie som indirekte kostnader på selvkostområdene. I 2018 var andre 

indirekte kostnader belastet, blant annet regnskapsførsel. 

 

Anleggsmodul 

Det er ikke samsvar mellom aktiveringene i balansen og anleggsmodulen - anleggsmodulen viser             

kr 214 290 mer enn det årets aktiveringer skulle tilsi. I totalavstemmingsskjemaet fra økonomisjefen 

er det spesifisert hvilke 3 anlegg det gjelder. Avviket skyldes ifølge økonomisjefen at det er utgifter 

som ikke hører hjemme i investeringsregnskapet og som er flyttet over til drift, men ikke korrigert i 

anleggsmodulen. Det må korrigeres slik at det er samsvar mellom anleggsmodul og balanseverdier. 

 

Påløpte renter 

Påløpte renter er beregnet av kommunen. Vår kontroll viste at med hensyn til summering av påløpte 

renter i avstemmingen er det tre beløp nederst i regnearkoppsettet som ikke er blitt med i 

summeringen. Det betyr at det er avsatt og utgiftsført kr 80 809 for lite i renteutgifter i 2019. 

 

Budsjett 

Vi skal i revisjonsberetningen uttale oss om det er vedtatt og regulert budsjett som fremgår av 

regnskapet. Vår gjennomgang viste at det var to vedtak som ikke var regulert inn. Økonomisjefen 

korrigerte regnskapet og regulerte inn K.sak 62/2019 mens sak 110/2019 ikke ble regulert inn da 

økonomisjefen synes at denne var uklar og at det kan se ut som at den gjelder 2020. Sak 110/2019 er 

således ikke regulert inn for 2019. 

 

Avslutning av investeringsregnskapet 
 
Ved første gangs utkast av regnskapet, fremgikk det at det var brukt kr 447 767 av ubundet 
investeringsfond mens budsjettet var kr 0,-.  Iht forskrift er det ikke anledning til å bruke mer av 
ubundet investeringsfond enn det budsjettet tilsier.  
Som nevnt ovenfor ble regnskapet korrigert ved at sak 62/2019 ble lagt inn. Saken gjaldt regulering 
av budsjett bruk av ubundet investeringsfond og således ble budsjettert beløp endret til kr 251 000. 
Fortsatt er forbruk av ubundet investeringsfond kr 196 767 utover budsjett. 
 

Bundne driftsfond 

Det ble tatt ut en oversikt over bundne driftsfond og saldoer de siste 4 år. Vi merker oss at kommunen 

har en masse bundne driftsfond. Gjennomgangen viste også at det var flere av disse (ca 20 fonds) som 

ikke hadde hatt noen bevegelse de siste 3-4 år. Vi ber om at fondene gjennomgås og vurderes om disse 

er reelle eller om de skulle ha vært inntektsført da prosjektene er finansiert via driftsmidler tidligere 

år. 



Kapitalkonto – tidligere års feil 

I forbindelse med avleggelse av regnskapet, fyller økonomisjefen ut et totalavstemmingsskjema hvor 

blant annet avstemming av kapitalkonto inngår under område M. Her fremgår en differanse på                 

kr 32 632,82 som er summen av avvik fra 2016 og 2018 som ikke er avklart eller korrigert. 

Differansen 2019 består av avvik 

2016 kr   1 246,90  

2018 kr 31 307,82 

Vi ber om at denne føres vekk i 2020 – kredit kapitalkonto og debet en utgiftskonto. 

Avsetning utbytte NTE 

Iht vedtektene skal utbyttet settes av med 80 % til bundet driftsfond og 20 % betales til Namdal 
Regionråd. 
 
Det er korrekt utbetalt 20 % til Namdal Regionråd men ved avsetning til bundet fond,  
konto 25100438 Kraftfond er 100 % avsatt dvs kr 447.806 for mye. Det medfører at resultatet for 
2019 kunne ha vært kr 447 800 større.  
 

Noter 

Det er et krav (som har vært der i mange år) at det skal foretas krysshenvisning mellom notene og de 

postene i regnskapet som blir spesifisert eller utdypet. Dette ble tatt opp muntlig med 

økonomisjefen som ikke ønsket å korrigere regnskapet for 2019. Vi ber om at det gjøres ved 

avleggelse av senere års regnskap. 

Note 3 Garantier 

Her var det avvik mellom mottatte garantibrev og det som var oppført i noten.  Det gjelder garantien 

opp mot Sørli Samfunnshus. 

Note 12 Langsiktig gjeld 

Noten er mangelfullt utfylt iht forskriftskravene. Det anbefales å bruke standardnote i 

regnskapsmappa. 

 
Med vennlig hilsen  
 
 

 
 
Lauritz N. Løvaas Jessen                                                   

Oppdragsansvarlig revisor                                                                                

 
 
 
 
 
Kopi: Økonomisjefen 
          Kontrollutvalget i Lierne kommune 



 
 
 
 
 
Lierne kommune 
v/rådmannen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REVISJONSNOTAT 2019 
  

Årsaken til dette notatet er at vi i tillegg til revisjonsberetningen ønsker å gi enkelte kommentarer og 
vurderinger til kommunens regnskap. 

 

Dokumentasjon og avstemming av balanseposter 

Etter bokføringslov og forskrift skal alle balanseposter avstemmes og dokumenteres med mindre de er 
ubetydelige. Det skal eksistere kontrollspor mellom balansepostene og tilhørende dokumentasjon. 

Ved avleggelse av regnskapet skal regnskapet være avstemt og dokumentert. Kommunen har under z: 
området på fellesområdet på citrix vedlagt avstemminger i forbindelse med årsavslutningen.  

Vi vil peke på hva som menes med dokumentasjon av balanseposter. Det er fra kommunen lagt med 
diverse avstemminger av balansekontoer som viser en spesifikasjon av hva som er postert. For at 
balansepostene skal anses dokumentert, må underliggende dokumentasjon som beviser saldoens 
berettigelse, legges ved avstemmingene. 

Eksempelvis: 
Bankavstemminger – årsoppgave bank legges ved 
 Kundefordringer og leverandører – saldolister legges ved 
Andre fordringer – tilsagnsbrev eller fakturaer ol legges ved  
Innlån – her bør det være en avstemming på lik linje som at påløpte renter er avstemt. 
Tas til etterretning. 
 
Mellomværende med Lierne Utvikling AS 
Følgende balansekontoer er aktivert i Lierne kommunes regnskap 2019 
     21370020 Lierne utvikling AS - Mellomregnings -kr          8 414 855 
     21370021 Lierne Utvikling AS - Tilsagn om tilskudd  kr             378 600 
 

De siste årene har vi innhentet kontoutdrag og avstemming fra selskapets regnskapsfører. Dette er en 
vesentlig fordring i kommuneregnskapet som kommunen selv skulle ha stemt av før avleggelse av 
regnskapet. Tas til etterretning. 

 

Bidrar til forbedring 

Revisjon Midt-Norge SA 
Postboks 2565 
7735 Steinkjer 

 
Besøksadresse: 
Fylkets Hus 
Seilmakergata 2 
7735 Steinkjer 
 
Org nr:  919 902 310 mva 
Bank:   4270 18 38658 
M post@revisjonmidtnorge.no  
T   +47 907 30 300 

Kontaktperson: 
Heidi Galguften 
 
Dato og referanse: 
02.04.2020 
 



 

Selvkost 

Konto 29699163 Underskudd avløp. Her er det postert feil beløp. Korrekt beløp er kr 950 889 mens 
det er postert kr 980 889,- dvs kr 30 000 for mye. Dette er en tastefeil som er korrigert nå i 2020. 

I 2019 er det kun fordelt internhusleie som indirekte kostnader på selvkostområdene. I 2018 var andre 
indirekte kostnader belastet, blant annet regnskapsførsel. Tas til etterretning. 

 

Anleggsmodul 

Det er ikke samsvar mellom aktiveringene i balansen og anleggsmodulen - anleggsmodulen viser             
kr 214 290 mer enn det årets aktiveringer skulle tilsi. I totalavstemmingsskjemaet fra økonomisjefen 
er det spesifisert hvilke 3 anlegg det gjelder. Avviket skyldes ifølge økonomisjefen at det er utgifter 
som ikke hører hjemme i investeringsregnskapet og som er flyttet over til drift, men ikke korrigert i 
anleggsmodulen. Det må korrigeres slik at det er samsvar mellom anleggsmodul og balanseverdier.   
Tas til etterretning og korrigeres i 2020. 

Påløpte renter 

Påløpte renter er beregnet av kommunen. Vår kontroll viste at med hensyn til summering av påløpte 
renter i avstemmingen er det tre beløp nederst i regnearkoppsettet som ikke er blitt med i 
summeringen. Det betyr at det er avsatt og utgiftsført kr 80 809 for lite i renteutgifter i 2019.          
Tas til etterretning. 

 

Budsjett 

Vi skal i revisjonsberetningen uttale oss om det er vedtatt og regulert budsjett som fremgår av 
regnskapet. Vår gjennomgang viste at det var to vedtak som ikke var regulert inn. Økonomisjefen 
korrigerte regnskapet og regulerte inn K.sak 62/2019 mens sak 110/2019 ikke ble regulert inn da 
økonomisjefen synes at denne var uklar og at det kan se ut som at den gjelder 2020. Sak 110/2019 er 
således ikke regulert inn for 2019. 

 

Avslutning av investeringsregnskapet 
 
Ved første gangs utkast av regnskapet, fremgikk det at det var brukt kr 447 767 av ubundet 
investeringsfond mens budsjettet var kr 0,-.  Iht forskrift er det ikke anledning til å bruke mer av 
ubundet investeringsfond enn det budsjettet tilsier.  
Som nevnt ovenfor ble regnskapet korrigert ved at sak 62/2019 ble lagt inn. Saken gjaldt regulering 
av budsjett bruk av ubundet investeringsfond og således ble budsjettert beløp endret til kr 251 000. 
Fortsatt er forbruk av ubundet investeringsfond kr 196 767 utover budsjett. Bakgrunnen for dette er 
at det er påløpt utgifter på et prosjekt etter at kommunestyret vedtok korrigeringene på 
investeringsprosjektene for 2019. Dette er noe av bakdelen med at investeringsprosjektene skal 
avsluttes hvert år. 
 
 
 



Bundne driftsfond 

Det ble tatt ut en oversikt over bundne driftsfond og saldoer de siste 4 år. Vi merker oss at kommunen 
har en masse bundne driftsfond. Gjennomgangen viste også at det var flere av disse (ca 20 fonds) som 
ikke hadde hatt noen bevegelse de siste 3-4 år. Vi ber om at fondene gjennomgås og vurderes om disse 
er reelle eller om de skulle ha vært inntektsført da prosjektene er finansiert via driftsmidler tidligere 
år. Tas til etterretning. Det må i løpet av 2020 tas en gjennomgang av disse fondene og vurdere om 
disse er reelle. 

Kapitalkonto – tidligere års feil 

I forbindelse med avleggelse av regnskapet, fyller økonomisjefen ut et totalavstemmingsskjema hvor 
blant annet avstemming av kapitalkonto inngår under område M. Her fremgår en differanse på                 
kr 32 632,82 som er summen av avvik fra 2016 og 2018 som ikke er avklart eller korrigert. 

Differansen 2019 består av avvik 

2016 kr   1 246,90  

2018 kr 31 307,82 

Vi ber om at denne føres vekk i 2020 – kredit kapitalkonto og debet en utgiftskonto. Differanse som 
ble oppdaget på totalavstemmingsskjemaet. Differansen er allerede korrigert i 2020. 

Avsetning utbytte NTE 

Iht vedtektene skal utbyttet settes av med 80 % til bundet driftsfond og 20 % betales til Namdal 
Regionråd. 
 
Det er korrekt utbetalt 20 % til Namdal Regionråd men ved avsetning til bundet fond,  
konto 25100438 Kraftfond er 100 % avsatt dvs kr 447.806 for mye. Det medfører at resultatet for 
2019 kunne ha vært kr 447 800 større. Tas til orientering. 
 

Noter 

Det er et krav (som har vært der i mange år) at det skal foretas krysshenvisning mellom notene og de 
postene i regnskapet som blir spesifisert eller utdypet. Dette ble tatt opp muntlig med 
økonomisjefen som ikke ønsket å korrigere regnskapet for 2019. Vi ber om at det gjøres ved 
avleggelse av senere års regnskap. Tas til etterretning. 

Note 3 Garantier 

Her var det avvik mellom mottatte garantibrev og det som var oppført i noten.  Det gjelder garantien 
opp mot Sørli Samfunnshus. Dette ble korrigert i samråd med revisjonen og nytt korrigert regnskap ble 
lagt ut på Z: 25.03.2020. 

Note 12 Langsiktig gjeld 

Noten er mangelfullt utfylt iht forskriftskravene. Det anbefales å bruke standardnote i 
regnskapsmappa. Tas til etterretning.  Vikarierende økonomisjef valgte å bruke de notene som var 
brukt tidligere, dette med bakgrunn i tidsnød. 

 

 



Med vennlig hilsen  
 
 

 
 
Lauritz N. Løvaas Jessen                                                   

Oppdragsansvarlig revisor                                                                                
 
 
 
 
 
Kopi: Økonomisjefen 
          Kontrollutvalget i Lierne kommune 



       
Orientering fra revisor - regnskap, årsberetning, revisjonsberetning 
og revisjonsnotat.  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Lierne kommune 08.05.2020 08/20 
 
Saksbehandler Jorunn Sund 
Arkivkode FE - 216 
Arkivsaknr 20/30 - 13 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering. 
 
 
 
Vedlegg 
Revisjonsnotat 2019 Lierne 
Svar på Revisjonsnotat 2019 for Lierne 
Oppsummering av revisjon av årsregnskapet 2019 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget ber revisor gå igjennom revisjonen av regnskapet og gjerne med eksempler 
opp mot regnskapet for å gi kontrollutvalget en regnskapskyndig veiledning og fortolkning, 
slik at kontrollutvalget skal kunne stille rådmannen gode spørsmål om fjorårets regnskap og 
årsberetning.  
 
Kontrollutvalget ønsker også at revisor går igjennom sitt valg av revisjonstilnærming for 
regnskapet 2019.  
 

1. Hvordan er rådmannens egenkontroller testet?  
2. Hvilke opplysninger i årsberetningen har revisor kontrollert opp mot regnskapet? 

 
 
 
Vurdering 
Årsregnskapets funksjon er å gjøre rede for tilgangen på, og anvendelsen av, de midlene 
som er stilt til rådighet. Årsregnskapet ses i sammenheng med kommunens årsmelding - 
hvor det også redegjøres for arbeidet gjennom året og for hva som er oppnådd. Sammen 
utgjør disse derfor de viktigste dokumentene en kommune avgir i løpet av året.  
Svaret fra rådmannen / økonomisjef på revisjonsnotatet er tilsendt. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Lierne kommune 
v/rådmannen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REVISJONSNOTAT 2019 
  

Årsaken til dette notatet er at vi i tillegg til revisjonsberetningen ønsker å gi enkelte kommentarer og 

vurderinger til kommunens regnskap. 

 

Dokumentasjon og avstemming av balanseposter 

Etter bokføringslov og forskrift skal alle balanseposter avstemmes og dokumenteres med mindre de er 

ubetydelige. Det skal eksistere kontrollspor mellom balansepostene og tilhørende dokumentasjon. 

Ved avleggelse av regnskapet skal regnskapet være avstemt og dokumentert. Kommunen har under z: 

området på fellesområdet på citrix vedlagt avstemminger i forbindelse med årsavslutningen.  

Vi vil peke på hva som menes med dokumentasjon av balanseposter. Det er fra kommunen lagt med 

diverse avstemminger av balansekontoer som viser en spesifikasjon av hva som er postert. For at 

balansepostene skal anses dokumentert, må underliggende dokumentasjon som beviser saldoens 

berettigelse, legges ved avstemmingene. 

Eksempelvis: 

Bankavstemminger – årsoppgave bank legges ved 

 Kundefordringer og leverandører – saldolister legges ved 

Andre fordringer – tilsagnsbrev eller fakturaer ol legges ved  

Innlån – her bør det være en avstemming på lik linje som at påløpte renter er avstemt. 

 

Mellomværende med Lierne Utvikling AS 

Følgende balansekontoer er aktivert i Lierne kommunes regnskap 2019 

     21370020 Lierne utvikling AS - Mellomregnings -kr          8 414 855 

     21370021 Lierne Utvikling AS - Tilsagn om tilskudd  kr             378 600 

 

De siste årene har vi innhentet kontoutdrag og avstemming fra selskapets regnskapsfører. Dette er en 

vesentlig fordring i kommuneregnskapet som kommunen selv skulle ha stemt av før avleggelse av 

regnskapet.  

 

 

Bidrar til forbedring 

Revisjon Midt-Norge SA 
Postboks 2565 
7735 Steinkjer  

 
Besøksadresse: 

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

M post@revisjonmidtnorge.no  

T   +47 907 30 300 

Kontaktperson: 

Heidi Galguften 
 
Dato og referanse: 

02.04.2020 
 



Selvkost 

Konto 29699163 Underskudd avløp. Her er det postert feil beløp. Korrekt beløp er kr 950 889 mens 

det er postert kr 980 889,- dvs kr 30 000 for mye. 

I 2019 er det kun fordelt internhusleie som indirekte kostnader på selvkostområdene. I 2018 var andre 

indirekte kostnader belastet, blant annet regnskapsførsel. 

 

Anleggsmodul 

Det er ikke samsvar mellom aktiveringene i balansen og anleggsmodulen - anleggsmodulen viser             

kr 214 290 mer enn det årets aktiveringer skulle tilsi. I totalavstemmingsskjemaet fra økonomisjefen 

er det spesifisert hvilke 3 anlegg det gjelder. Avviket skyldes ifølge økonomisjefen at det er utgifter 

som ikke hører hjemme i investeringsregnskapet og som er flyttet over til drift, men ikke korrigert i 

anleggsmodulen. Det må korrigeres slik at det er samsvar mellom anleggsmodul og balanseverdier. 

 

Påløpte renter 

Påløpte renter er beregnet av kommunen. Vår kontroll viste at med hensyn til summering av påløpte 

renter i avstemmingen er det tre beløp nederst i regnearkoppsettet som ikke er blitt med i 

summeringen. Det betyr at det er avsatt og utgiftsført kr 80 809 for lite i renteutgifter i 2019. 

 

Budsjett 

Vi skal i revisjonsberetningen uttale oss om det er vedtatt og regulert budsjett som fremgår av 

regnskapet. Vår gjennomgang viste at det var to vedtak som ikke var regulert inn. Økonomisjefen 

korrigerte regnskapet og regulerte inn K.sak 62/2019 mens sak 110/2019 ikke ble regulert inn da 

økonomisjefen synes at denne var uklar og at det kan se ut som at den gjelder 2020. Sak 110/2019 er 

således ikke regulert inn for 2019. 

 

Avslutning av investeringsregnskapet 
 
Ved første gangs utkast av regnskapet, fremgikk det at det var brukt kr 447 767 av ubundet 
investeringsfond mens budsjettet var kr 0,-.  Iht forskrift er det ikke anledning til å bruke mer av 
ubundet investeringsfond enn det budsjettet tilsier.  
Som nevnt ovenfor ble regnskapet korrigert ved at sak 62/2019 ble lagt inn. Saken gjaldt regulering 
av budsjett bruk av ubundet investeringsfond og således ble budsjettert beløp endret til kr 251 000. 
Fortsatt er forbruk av ubundet investeringsfond kr 196 767 utover budsjett. 
 

Bundne driftsfond 

Det ble tatt ut en oversikt over bundne driftsfond og saldoer de siste 4 år. Vi merker oss at kommunen 

har en masse bundne driftsfond. Gjennomgangen viste også at det var flere av disse (ca 20 fonds) som 

ikke hadde hatt noen bevegelse de siste 3-4 år. Vi ber om at fondene gjennomgås og vurderes om disse 

er reelle eller om de skulle ha vært inntektsført da prosjektene er finansiert via driftsmidler tidligere 

år. 



Kapitalkonto – tidligere års feil 

I forbindelse med avleggelse av regnskapet, fyller økonomisjefen ut et totalavstemmingsskjema hvor 

blant annet avstemming av kapitalkonto inngår under område M. Her fremgår en differanse på                 

kr 32 632,82 som er summen av avvik fra 2016 og 2018 som ikke er avklart eller korrigert. 

Differansen 2019 består av avvik 

2016 kr   1 246,90  

2018 kr 31 307,82 

Vi ber om at denne føres vekk i 2020 – kredit kapitalkonto og debet en utgiftskonto. 

Avsetning utbytte NTE 

Iht vedtektene skal utbyttet settes av med 80 % til bundet driftsfond og 20 % betales til Namdal 
Regionråd. 
 
Det er korrekt utbetalt 20 % til Namdal Regionråd men ved avsetning til bundet fond,  
konto 25100438 Kraftfond er 100 % avsatt dvs kr 447.806 for mye. Det medfører at resultatet for 
2019 kunne ha vært kr 447 800 større.  
 

Noter 

Det er et krav (som har vært der i mange år) at det skal foretas krysshenvisning mellom notene og de 

postene i regnskapet som blir spesifisert eller utdypet. Dette ble tatt opp muntlig med 

økonomisjefen som ikke ønsket å korrigere regnskapet for 2019. Vi ber om at det gjøres ved 

avleggelse av senere års regnskap. 

Note 3 Garantier 

Her var det avvik mellom mottatte garantibrev og det som var oppført i noten.  Det gjelder garantien 

opp mot Sørli Samfunnshus. 

Note 12 Langsiktig gjeld 

Noten er mangelfullt utfylt iht forskriftskravene. Det anbefales å bruke standardnote i 

regnskapsmappa. 

 
Med vennlig hilsen  
 
 

 
 
Lauritz N. Løvaas Jessen                                                   

Oppdragsansvarlig revisor                                                                                

 
 
 
 
 
Kopi: Økonomisjefen 
          Kontrollutvalget i Lierne kommune 



 
 
 
 
 
Lierne kommune 
v/rådmannen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REVISJONSNOTAT 2019 
  

Årsaken til dette notatet er at vi i tillegg til revisjonsberetningen ønsker å gi enkelte kommentarer og 
vurderinger til kommunens regnskap. 

 

Dokumentasjon og avstemming av balanseposter 

Etter bokføringslov og forskrift skal alle balanseposter avstemmes og dokumenteres med mindre de er 
ubetydelige. Det skal eksistere kontrollspor mellom balansepostene og tilhørende dokumentasjon. 

Ved avleggelse av regnskapet skal regnskapet være avstemt og dokumentert. Kommunen har under z: 
området på fellesområdet på citrix vedlagt avstemminger i forbindelse med årsavslutningen.  

Vi vil peke på hva som menes med dokumentasjon av balanseposter. Det er fra kommunen lagt med 
diverse avstemminger av balansekontoer som viser en spesifikasjon av hva som er postert. For at 
balansepostene skal anses dokumentert, må underliggende dokumentasjon som beviser saldoens 
berettigelse, legges ved avstemmingene. 

Eksempelvis: 
Bankavstemminger – årsoppgave bank legges ved 
 Kundefordringer og leverandører – saldolister legges ved 
Andre fordringer – tilsagnsbrev eller fakturaer ol legges ved  
Innlån – her bør det være en avstemming på lik linje som at påløpte renter er avstemt. 
Tas til etterretning. 
 
Mellomværende med Lierne Utvikling AS 
Følgende balansekontoer er aktivert i Lierne kommunes regnskap 2019 
     21370020 Lierne utvikling AS - Mellomregnings -kr          8 414 855 
     21370021 Lierne Utvikling AS - Tilsagn om tilskudd  kr             378 600 
 

De siste årene har vi innhentet kontoutdrag og avstemming fra selskapets regnskapsfører. Dette er en 
vesentlig fordring i kommuneregnskapet som kommunen selv skulle ha stemt av før avleggelse av 
regnskapet. Tas til etterretning. 

 

Bidrar til forbedring 

Revisjon Midt-Norge SA 
Postboks 2565 
7735 Steinkjer 

 
Besøksadresse: 
Fylkets Hus 
Seilmakergata 2 
7735 Steinkjer 
 
Org nr:  919 902 310 mva 
Bank:   4270 18 38658 
M post@revisjonmidtnorge.no  
T   +47 907 30 300 

Kontaktperson: 
Heidi Galguften 
 
Dato og referanse: 
02.04.2020 
 



 

Selvkost 

Konto 29699163 Underskudd avløp. Her er det postert feil beløp. Korrekt beløp er kr 950 889 mens 
det er postert kr 980 889,- dvs kr 30 000 for mye. Dette er en tastefeil som er korrigert nå i 2020. 

I 2019 er det kun fordelt internhusleie som indirekte kostnader på selvkostområdene. I 2018 var andre 
indirekte kostnader belastet, blant annet regnskapsførsel. Tas til etterretning. 

 

Anleggsmodul 

Det er ikke samsvar mellom aktiveringene i balansen og anleggsmodulen - anleggsmodulen viser             
kr 214 290 mer enn det årets aktiveringer skulle tilsi. I totalavstemmingsskjemaet fra økonomisjefen 
er det spesifisert hvilke 3 anlegg det gjelder. Avviket skyldes ifølge økonomisjefen at det er utgifter 
som ikke hører hjemme i investeringsregnskapet og som er flyttet over til drift, men ikke korrigert i 
anleggsmodulen. Det må korrigeres slik at det er samsvar mellom anleggsmodul og balanseverdier.   
Tas til etterretning og korrigeres i 2020. 

Påløpte renter 

Påløpte renter er beregnet av kommunen. Vår kontroll viste at med hensyn til summering av påløpte 
renter i avstemmingen er det tre beløp nederst i regnearkoppsettet som ikke er blitt med i 
summeringen. Det betyr at det er avsatt og utgiftsført kr 80 809 for lite i renteutgifter i 2019.          
Tas til etterretning. 

 

Budsjett 

Vi skal i revisjonsberetningen uttale oss om det er vedtatt og regulert budsjett som fremgår av 
regnskapet. Vår gjennomgang viste at det var to vedtak som ikke var regulert inn. Økonomisjefen 
korrigerte regnskapet og regulerte inn K.sak 62/2019 mens sak 110/2019 ikke ble regulert inn da 
økonomisjefen synes at denne var uklar og at det kan se ut som at den gjelder 2020. Sak 110/2019 er 
således ikke regulert inn for 2019. 

 

Avslutning av investeringsregnskapet 
 
Ved første gangs utkast av regnskapet, fremgikk det at det var brukt kr 447 767 av ubundet 
investeringsfond mens budsjettet var kr 0,-.  Iht forskrift er det ikke anledning til å bruke mer av 
ubundet investeringsfond enn det budsjettet tilsier.  
Som nevnt ovenfor ble regnskapet korrigert ved at sak 62/2019 ble lagt inn. Saken gjaldt regulering 
av budsjett bruk av ubundet investeringsfond og således ble budsjettert beløp endret til kr 251 000. 
Fortsatt er forbruk av ubundet investeringsfond kr 196 767 utover budsjett. Bakgrunnen for dette er 
at det er påløpt utgifter på et prosjekt etter at kommunestyret vedtok korrigeringene på 
investeringsprosjektene for 2019. Dette er noe av bakdelen med at investeringsprosjektene skal 
avsluttes hvert år. 
 
 
 



Bundne driftsfond 

Det ble tatt ut en oversikt over bundne driftsfond og saldoer de siste 4 år. Vi merker oss at kommunen 
har en masse bundne driftsfond. Gjennomgangen viste også at det var flere av disse (ca 20 fonds) som 
ikke hadde hatt noen bevegelse de siste 3-4 år. Vi ber om at fondene gjennomgås og vurderes om disse 
er reelle eller om de skulle ha vært inntektsført da prosjektene er finansiert via driftsmidler tidligere 
år. Tas til etterretning. Det må i løpet av 2020 tas en gjennomgang av disse fondene og vurdere om 
disse er reelle. 

Kapitalkonto – tidligere års feil 

I forbindelse med avleggelse av regnskapet, fyller økonomisjefen ut et totalavstemmingsskjema hvor 
blant annet avstemming av kapitalkonto inngår under område M. Her fremgår en differanse på                 
kr 32 632,82 som er summen av avvik fra 2016 og 2018 som ikke er avklart eller korrigert. 

Differansen 2019 består av avvik 

2016 kr   1 246,90  

2018 kr 31 307,82 

Vi ber om at denne føres vekk i 2020 – kredit kapitalkonto og debet en utgiftskonto. Differanse som 
ble oppdaget på totalavstemmingsskjemaet. Differansen er allerede korrigert i 2020. 

Avsetning utbytte NTE 

Iht vedtektene skal utbyttet settes av med 80 % til bundet driftsfond og 20 % betales til Namdal 
Regionråd. 
 
Det er korrekt utbetalt 20 % til Namdal Regionråd men ved avsetning til bundet fond,  
konto 25100438 Kraftfond er 100 % avsatt dvs kr 447.806 for mye. Det medfører at resultatet for 
2019 kunne ha vært kr 447 800 større. Tas til orientering. 
 

Noter 

Det er et krav (som har vært der i mange år) at det skal foretas krysshenvisning mellom notene og de 
postene i regnskapet som blir spesifisert eller utdypet. Dette ble tatt opp muntlig med 
økonomisjefen som ikke ønsket å korrigere regnskapet for 2019. Vi ber om at det gjøres ved 
avleggelse av senere års regnskap. Tas til etterretning. 

Note 3 Garantier 

Her var det avvik mellom mottatte garantibrev og det som var oppført i noten.  Det gjelder garantien 
opp mot Sørli Samfunnshus. Dette ble korrigert i samråd med revisjonen og nytt korrigert regnskap ble 
lagt ut på Z: 25.03.2020. 

Note 12 Langsiktig gjeld 

Noten er mangelfullt utfylt iht forskriftskravene. Det anbefales å bruke standardnote i 
regnskapsmappa. Tas til etterretning.  Vikarierende økonomisjef valgte å bruke de notene som var 
brukt tidligere, dette med bakgrunn i tidsnød. 

 

 



Med vennlig hilsen  
 
 

 
 
Lauritz N. Løvaas Jessen                                                   

Oppdragsansvarlig revisor                                                                                
 
 
 
 
 
Kopi: Økonomisjefen 
          Kontrollutvalget i Lierne kommune 



Oppsummering av revisjon av årsregnskapet 2019 – Lierne kommune 

 

Medarbeider: Heidi Galguften 

Oppdragsansvarlig revisor: Lauritz N Løvaas Jessen 

(Lauritz sluttet hos oss den 30.4.20 og således vil jeg ta over oppdragsansvaret – i alle fall foreløpig) 

➢ Mottak av regnskap - ikke innenfor fristen. 

Følgende forhold er omtalt i revisors beretning 2019 som en presisering: 

 

Uten at det har betydning for vår konklusjon om regnskapet, vil vi presisere at regnskapet ble avlagt 

for sent. Fristen for avlevering av kommuneregnskapet er den 15. februar 2020, mens vi mottok 

første utkast årsregnskap den 5. mars 2020, mens korrigert endelig årsregnskap ble mottatt 19.mars 

2020. 

➢ Årsberetningen ble mottatt rettidig på mail den 30.3.2020 – fristen er den 31.3.2020. 

 

➢ Revisors beretning 2019 

Det er avlagt en normal revisjonsberetning for 2019 datert 2.april 2019 med en presisering 

vedrørende for sent avlagt regnskap.  I revisors beretning skal vi uttale oss om flere forhold. 

AT 

Årsregnskap avlagt i samsvar med lov og forskrift og at det gir et 

uttrykk for den økonomiske virksomheten og stillingen ved årsskifte iht. GKRS 

Kontroll av at regnskapet er avlagt i samsvar med lov og forskrift henviser til de kravene som stilles i 

forskrift om årsregnskap for kommuner. Her angis hvilke skjema regnskapet består av og hvordan 

disse er bygd opp, dvs. innholdet i disse. Forskriften gir også krav til innhold i noter og årsberetning 

sammen med kravene i standardene utarbeidet av GKRS.  



Komiteen for God kommunal regnskapsskikk har i tillegg utarbeidet en god del standarder som 

kommunene skal følge. Det gjelder blant annet regler for skille mellom drift og investering, 

bokføringsregler for inntekter, utgifter osv. 

For å kunne uttale oss om dette punktet har vi således kontrollert at de formelle kravene til 

avleggelse av regnskapet er i henhold til kravene.  

 ÅRSREGNSKAPET 

 Det er konkludert med at endelig korrigert årsregnskap er korrekt avsluttet. Regnskapet 

hadde et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 1 645 000. 

 

 Fjorårets mindreforbruk var på kr 1 238 000. I kommunestyrevedtak 34/19 ble det vedtatt 

hvordan resultatet fra 2018 skulle disponeres, og beløpet er tatt inn og disponert i 2019 iht 

budsjettet for 2019                                                   R 2019                    B 2019 

 
 

 For å kunne uttale oss om at regnskapet i det alt vesentligste gir uttrykk for at den 

økonomiske virksomheten og stillingen, blir det gjennomført en mengde revisjonskontroller 

for å forsikre oss om at regnskapet ikke er vesentlig feil. Vi har et forhold til hva som anses å 

være et vesentlig beløp og tallfester dette i forbindelse med planleggingen av revisjonen. Da 

beregnes vesentlighetsbeløpet utfra en prosentvis andel av budsjetterte driftsutgifter. For 

Lierne kommune er vesentlighetsbeløpet satt til 2 % av budsjetterte utgifter dvs 3,7 

millioner. Dette er en grense vi forholder oss til når vi reviderer. Summen av avdekkede ikke 

korrigerte feil må derfor ikke overstige denne grensen. Gjør den det, må vi kommentere det 

i revisors beretning. 

 

 Som nevnt innledningsvis ble nytt korrigert regnskap mottatt den 19.3.2020. Årsaken var at 

en budsjettregulering i K.sak 62/19 som gjaldt investeringsregnskapet ikke var regulert inn. 

Her skulle finansieringen skje ved bruk av ubundet investeringsfond på kr 251 000,-.  

Opprinnelig regnskap viste kr 0 i budsjett, etter korrigering viser budsjettet kr 251 000,-. 

Ettersom faktisk bruk var på kr 447 767 så var differansen mellom budsjett og 

regnskapsføring fortsatt kr 196 767. Dette er kommentert i revisjonsnotatet 2019. 

 

 Vi har ikke avdekket noen vesentlige forhold ettersom det er avlagt en normalberetning, 

men det er i revisjonsnotatet for 2019 tatt opp flere forhold som må korrigeres i 2020.  

Notat datert 2.4.20 er oversendt kommunen og svar er mottatt den 16.4.2020. Dere har fått 

kopi av notatet og svar fra økonomisjefen. Går ikke gjennom notatet hvis dere ikke har 

spørsmål til enkeltpunkter. 

 

NOTER 

 Notene er også en del av regnskapet og det er i forskrift og God kommunal regnskapsskikk 

bestemt hvilke noter som skal utarbeides og hvilke noter som er anbefalt utarbeidet.  

Lierne kommunes noter oppfyller disse kravene, og innholdet i notene er også i samsvar 

med regnskapstall og andre oppgaver.  

 

 

 

 



NÅR DET GJELDER BUDSJETTET UTTALER VI OSS OM: 

Beløp i regnskap er i samsvar med regulert budsjett etter gyldige vedtak 

 Her setter økonomisjefen opp en avstemming som viser opprinnelig budsjett og de 

budsjettreguleringer som er vedtatt i 2019 som igjen skal tilsvare budsjettkolonnen revidert 

budsjett i regnskapsskjema 1 A – 1 B og 2A og 2 B. Vi kontrollerer at alle saker som har med 

budsjettet er korrekt regulert inn og i samsvar med avstemmingen og regnskapstallene for 

opprinnelig og regulert budsjett. 

For Lierne kommune var budsjett-tallene korrekte – men se notatet hvor vi har kommentert 

følgende: 

Vår gjennomgang viste at det var to vedtak som ikke var regulert inn. Økonomisjefen 

korrigerte regnskapet og regulerte inn K.sak 62/2019 mens sak 110/2019 ikke ble regulert 

inn da økonomisjefen synes at denne var uklar og at det kan se ut som at den gjelder 2020. 

Sak 110/2019 er således ikke regulert inn for 2019. 

 

 

 

NÅR DET GJELDER ÅRSBERETNINGEN SÅ SKAL VI UTTALE OSS OM FØLGENDE: 

Hvorvidt vesentlige avvik er redegjort for i årsberetning og om 

              opplysningene i årsberetning om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet 

 Vi går gjennom årsberetningen og påser at de økonomiske tallverdiene er i samsvar med 

regnskapet, og påser at det er redegjort for vesentlige avvik.  Her fant vi ingen avvik. 

Det er også krav til innholdet av årsberetningen – hvilke forhold som skal omtales. Vi har 

derfor en gjennomgang for å påse at de forskriftsmessige kravene er oppfylt. Her fant vi 

ingen avvik. 

 

 

NÅR DET GJELDER SELVE DEN ØKONOMISKE INTERNKONTROLLEN SKAL VI UTTALE OSS OM DET ER 

ETABLERT EN: 

Ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon 

I notatet tok vi opp følgende: 

Dokumentasjon og avstemming av balanseposter 

Etter bokføringslov og forskrift skal alle balanseposter avstemmes og dokumenteres med 

mindre de er ubetydelige. Det skal eksistere kontrollspor mellom balansepostene og 

tilhørende dokumentasjon. 

Ved avleggelse av regnskapet skal regnskapet være avstemt og dokumentert. Kommunen har 

under z: området på fellesområdet på citrix vedlagt avstemminger i forbindelse med 

årsavslutningen.  

Vi vil peke på hva som menes med dokumentasjon av balanseposter. Det er fra kommunen 

lagt med diverse avstemminger av balansekontoer som viser en spesifikasjon av hva som er 

postert. For at balansepostene skal anses dokumentert, må underliggende dokumentasjon 

som beviser saldoens berettigelse, legges ved avstemmingene. 



Eksempelvis: 

Bankavstemminger – årsoppgave bank legges ved 

  Kundefordringer og leverandører – saldolister legges ved 

Andre fordringer – tilsagnsbrev eller fakturaer ol legges ved  

Innlån – her bør det være en avstemming på lik linje som at påløpte renter er avstemt. 

 

 

Mellomværende med Lierne Utvikling AS 

Følgende balansekontoer er aktivert i Lierne kommunes regnskap 2019 

     21370020 Lierne utvikling AS - Mellomregnings -kr          8 414 855 

     21370021 Lierne Utvikling AS - Tilsagn om tilskudd  kr             378 600 

 

De siste årene har vi innhentet kontoutdrag og avstemming fra selskapets regnskapsfører. 

Dette er en vesentlig fordring i kommuneregnskapet som kommunen selv skulle ha stemt av 

før avleggelse av regnskapet.  

 Dette er forbedringspunkter men ikke en så stor mangel at vi ikke kan konkludere positivt på at 

det er etablert en ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapet. 

 

 

Vi skal også uttale oss om det at det er etablert en betryggende økonomisk intern kontroll 

Når det gjelder betryggende intern kontroll, så er dette kontrollert via årlige besøk rundt på 

enhetene, hvor vi kartlegger og tester de rutinene de har på lønnsområdet, innkjøpsområdet 

og inntektsområdet for å forsikre seg at grunnlagene er korrekte.  

I tillegg er de rutinene som er etablert på økonomikontoret mht avlønning og fakturering og 

avstemminger kartlagt og testet.  

Vi konkluderer med at kommunen har en betryggende økonomisk internkontroll som sikrer 

at regnskapet ikke inneholder vesentlige feil. 

 

 

 

HG 22.04.2020 

 

  



  
Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2019  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Lierne kommune 08.05.2020 09/20 
 
Saksbehandler Jorunn Sund 
Arkivkode FE - 216 
Arkivsaknr 20/30 - 14 
 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget vedtar vedlagte forslag til uttalelse til årsregnskapet for Lierne 
kommunes årsregnskap for 2019. 

2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret – med kopi til formannskapet – for 
fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet. 

3.  Kontrollutvalget tar ”Årsberetning for Lierne kommune for 2019” til orientering 

 
 
 
Vedlegg 
Nr brev 3 2019 Lierne 
Revisjonsberetning 2019 Lierne 
Uttalelser til årsregnskapet 2019 Lierne 
 
Saksopplysninger 
Årsregnskapets funksjon er å gjøre rede for tilgangen på, og anvendelsen av, de midlene 
som er stilt til rådighet. Årsregnskapet ses i sammenheng med kommunens årsmelding - 
hvor det også redegjøres for arbeidet gjennom året og for hva som er oppnådd. Sammen 
utgjør disse derfor de viktigste dokumentene en kommune avgir i løpet av året. 
 
Årsregnskapet for 2019 
Regnskapet er gjort opp med et regnskapsmessig mindreforbruk på 1 645 437.- Regnskapet 
viser at de samlede driftsinntekter og driftsutgifter var på henholdsvis 209 578 593.- og 
208 530 710.- kroner.  
 
Driftsregnskapet – nøkkeltall  
 Regnskap 

2019 
Budsjett 2019 Regnskap 2018 

Til fordeling drift 123 727 000   120 786 000     122 141 000 
Netto driftsresultat  1 253 343                             

-3 456 600 
3 7 8 234 

Bruk av tidligere års 
avsetninger 

  15 507 696 11 732 000 11 127 582 

Årets avsetninger 15 115 802 8 275 400 13 597 988 

Regnskapsmessig mindre 1 645 437   
 
Investeringsregnskapet for 2019 
Investeringsregnskapet for 2019 er avlagt i balanse og årets finansieringsbehov er dekt opp i 
sin helhet med likt beløp kr. 33 424 000.- 
 
Noter til regnskapet 



Det blir i notene til regnskapet gitt en del viktig tilleggsinformasjon som har betydning for 
forståelsen av regnskapet.  
 
Årsberetningen 
Kommunens årsberetning for 2019 synes å gi et godt situasjonsbilde. 
 
Revisjon 
Revisjonen skal planlegges, gjennomføres og rapporteres slik lov, forskrift og god 
kommunal revisjonsskikk krever. Revisor skal også vurdere risikoen for at det kan 
foreligge feilinformasjon i årsregnskapet som følge av misligheter og feil.  
 
Kommuneregnskapet årsregnskap er revidert av Revisjon Midt-Norge SA. Revisor 
tilfredsstiller de krav som er stilt i kommunelovens kap. 24 og i forskrift om revisjon i 
kommuner og fylkeskommuner. 
 
Revisjonsberetningen 
Revisor har avgitt revisjonsberetning den 02.04.2020. Revisjonsberetningen er avgitt med 
presisering om for sent avlagt regnskap.  
 
 
 
Vurdering 
En viser til revisor sin avgitte beretning den 02.04.2020. Revisjonsberetningen er 
avgitt  med nummerert brev nr. 3/2019. 
Det anbefales at kontrollutvalget avgir en uttalelse i tråd med forslaget gitt i vedlegg, 
samt tar årsberetningen til orientering.  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Kontrollutvalget i Lierne kommune 
v/KonSek Trøndelag IKS 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brev nr 3/2019 Lierne kommune 

Ifølge forskrift om revisjon § 4 plikter revisor å påpeke en del nærmere angitte forhold i nummerert brev 

til kontrollutvalget. Dette gjelder forhold som vil medføre omtale i revisors beretning. 

Følgende forhold er omtalt i revisors beretning 2019 som en presisering: 

 

Uten at det har betydning for vår konklusjon om regnskapet, vil vi presisere at regnskapet ble avlagt 

for sent. Fristen for avlevering av kommuneregnskapet er den 15. februar 2020, mens vi mottok første 

utkast årsregnskap den 5. mars 2020, mens korrigert endelig årsregnskap ble mottatt 19.mars 2020. 

 

   

 
Med vennlig hilsen  
 

 
 
Lauritz N. Løvaas Jessen                                                   

Oppdragsansvarlig revisor                                                                                

 
 
 
 
 
Kopi: rådmann og regnskapsfører  

Bidrar til forbedring 

Revisjon Midt-Norge SA 
Postboks 2565 
7735 Steinkjer  

 
Besøksadresse: 

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

M post@revisjonmidtnorge.no  

T   +47 907 30 300 

Kontaktperson: 

Lauritz Jessen 
 
Dato og referanse: 

02.04.2020 



 
 
 
 
 
Til kommunestyret Lierne kommune 
 
 
 
 
 
 
 
UAVHENGIG REVISORS BERETNING 2019 – LIERNE KOMMUNE  
 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon 
Vi har revidert Lierne kommunes årsregnskap som viser kr 123 727 000 til fordeling drift og et 
regnskapsmessig mindreforbruk på 1 645 000. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 
2019, driftsregnskap, investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret avsluttet per 
denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. 
 
Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det 
alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Lierne kommune per 31. desember 
2019, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift 
og god kommunal regnskapsskikk i Norge. 
 
Grunnlag for konklusjonen 
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, 
herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse 
standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er 
uavhengige av kommunen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske 
forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig 
og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 
 
Øvrig informasjon  
Administrasjonssjefen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av informasjon i 
kommunens årsberetning, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.  
 
Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den 
øvrige informasjonen.  
 
I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det 
formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og 
årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende 
inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen 
inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så 
henseende. Vi henviser for øvrig til avsnittet «Konklusjon om årsberetningen» under uttalelse om øvrige 
lovmessige forhold.  
 
Administrasjonssjefens ansvar for årsregnskapet 
Administrasjonssjefen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, 
herunder for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal 
regnskapsskikk i Norge. Administrasjonssjefen er også ansvarlig for slik intern kontroll han finner 
nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken 
som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 
 
Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 
Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke 
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en 

Bidrar til forbedring 

Revisjon Midt-Norge SA 
Brugata 2 
7715 Steinkjer  
 
Org nr:  919 902 310 mva 
Bank:   4270 18 38658 

M post@revisjonmidtnorge.no  

T   +47 907 30 300 

 



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

Uten at det har betydning for vår konklusjon om regnskapet, vil vi presisere at regnskapet ble avlagt 

for sent. Fristen for avlevering av kommuneregnskapet er den 15. februar 2020, mens vi mottok første 

utkast årsregnskap den 5. mars 2020, mens korrigert endelig årsregnskap ble mottatt 19.mars 2020. 

 
 
 
Steinkjer den 2. april 2020 
 

 
 
Lauritz N. Løvaas Jessen                                                   

Oppdragsansvarlig revisor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nkrf.no/revisjonsberetninger


Lierne kommunestyre 
7882 Nordli 
 
 
 
KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL LIERNE KOMMUNES ÅRSREGNSKAP OG 
ÅRSBERETNING FOR 2019 
 
Kontrollutvalget har i møte den 08.05.2020, behandlet Lierne kommunes årsregnskap og 
årsberetning for 2019. Årsregnskapet består av driftsregnskap, investeringsregnskap, 
balanseregnskap, økonomiske oversikter, samt noter. Sammen med regnskapet foreligger 
rådmannens årsberetning for 2019 og revisjonsberetning avgitt av Revisjon Midt Norge SA.  
 
I forbindelse med gjennomgangen av regnskapet har kontrollutvalget fått muntlig orientering 
fra fagansvarlig for kommunens regnskap og rådmannen. Kontrollutvalget har fått alle de 
opplysninger og dokumenter som de har bedt om.  
 
Revisjonsberetning ble avlevert og omtalt i revisors beretning som nummerertbrev nr. 3.  
Med begrunnelse regnskapet ble avlevert for sent. 
 
Utover dette mener revisor at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og 
oversiktlig registrering og dokumentasjon av kommunens regnskapsopplysninger i samsvar 
med lov og god bokføringsskikk.  
 
Utover revisors forbehold har ikke kontrollutvalget merknader til Lierne kommunes 
årsregnskap for 2019. Kontrollutvalget mener at presentasjonen av årsregnskapet med 
tilhørende spesifikasjoner og noter vil tilfredsstille brukernes informasjonsbehov.  
 
Kontrollutvalget mener at det fremlagte årsregnskap kan fastsettes som Lierne kommunes 
årsregnskap for 2019.        
 
 
 

Lierne 08.05.2020. 
 
 
 

Arnodd Lillemark                                    
Leder 
 
  
 
Kopi til formannskapet 

 
 
 



  
Underveis rapportering for forvaltningsrevisjon av 
flykningertjenesten.  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Lierne kommune 08.05.2020 10/20 
 
Saksbehandler Jorunn Sund 
Arkivkode FE - 217, TI - &58 
Arkivsaknr 20/89 - 3 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering. 
 
Saksopplysninger 
I kontrollutvalgsmøte den 06.02.2020 sak 3/20 ble slikt vedtak fattet: 
 
1. Kontrollutvalget godkjenner prosjektplanens datert 18.12.2019  
2. Rapporten forventes levert 1. Juni 2020 og innenfor den angitte ressursbruk på 260 timer.  
3. Kontrollutvalget skal orienteres underveis for å kunne ta stilling til evt. behov for endringer i 
prosjektplanen. 
 
Angående punkt 3 har kontrollutvalget fått slik melding fra Revisjon Midt Norge SA ved 
prosjektleder den 09.03.2020: 
 
Datainnsamlingen for prosjektet i Lierne er ikke startet, så det er ikke så mye nytt å melde i 
saken.  
 
 
 
Vurdering 
I henholld til RSK 001.punkt 15 
Dersom revisor ser behov for å endre prosjektets problemstilling(er) eller annet 
underveis i en slik grad at det har vesentlig betydning for leveranse i forhold til 
bestillingen, skal dette avklares med kontrollutvalget. 
 
Det samme gjelder dersom revisor ser at prosjeketet ikke kan leveres innen fastsatt tid. 
 
Forvaltningsrevisjon av flykningertjenesten har en forventet levering 1.juni 2020. 
 
 



       
Skatteoppkreverfunksjonen 2019  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Lierne kommune 08.05.2020 11/20 
 
Saksbehandler Jorunn Sund 
Arkivkode FE - 216 
Arkivsaknr 20/30 - 11 
 
Forslag til vedtak 
 
Vedlegg 
Årsrapport Skatteoppkreveren 
Kontrollrapport 2019 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Lierne kommune 
Resultater og styringsinformasjon vedrørende arbeidsgiverkontroll 
 
Saksopplysninger 
Den totale skatteinngangen for 2019 utgjorde kr. 121 206 427.-. Tilsvarende tall for 2018 er 
kr 112 766 126.-. Kommunens andel er hhv. kr 33 722 260.- mot kr 31 031 314.- i 2018. 
Tallmaterialet er nærmere forklart i skatteoppkreverens årsrapport.  
 
Skatteetaten gjennomfører jevnlig kontroll med skatteoppkreveren, og utarbeider hvert år en 
kontrollrapport som sendes til kommunestyret, med gjenpart til kontrollutvalget. Grunnlaget 
er” Instruks for skattekontorenes kontroll av skatteoppkreverne” av 08.04.2014. Rapporten 
skal avklare om skatteoppkreverfunksjonen blir utøvd tilfredsstillende i forhold til regelverket 
på disse områdene: 
 

· Internkontroll 
· Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av skatteregnskapet 
· Skatte- og avgiftsinnkreving 
· Arbeidsgiverkontroll 
·  

Basert på de kontroller som er gjennomført, finner Skatteetaten at internkontrollen, 
regnskapsføringen, avleggelsen av skatteregnskapet, innkrevingen og 
arbeidsgiverkontrollen” i det alt vesentlige” er i samsvar med gjeldende regelverk. 
 
 
 
Vurdering 
Det er ingen krav til kommunens formelle behandling av kontrollrapporten. Kontrollutvalget 
har likevel plikt til å følge opp at kommunen ivaretar skatteoppkreverfunksjonen på en 
tilfredsstillende måte. Kontrollutvalget anbefales å ta rapportene til orientering, samt å 
innstille overfor kommunestyret på det samme. 
 
Fra 1. juni 2020 vil skatteoppkreverfunksjonen overføres til skatteetaten. Kontrollutvalget vil 
fra 2020 ikke gå igjennom skatteetatens rapporter.  
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Vår dato Deres dato Saksbehandler   
17. februar 2020  

    
Ingunn Sunde 

  800 80 000 Deres referanse Telefon 

 Skatteetaten.no  99425137 

 
 

   
Org.nr Vår referanse Postadresse   
974761076 2019/6816718 Postboks 9200 Grønland 

    0134 OSLO 

Kommunestyret i Lierne kommune 
postmottak@lierne.kommune.no 
  
 
 

 

 

 

 

Kontrollrapport 2019 vedrørende skatteoppkreveren for Lierne 
kommune 

1. Generelt om faglig styring og kontroll av skatteoppkreveren 
Skatteoppkreverens ansvar og myndighet følger av skattebetalingsloven og "Instruks for skatteoppkrevere" 
av 8. april 2014. 

Skatteetaten har faglig ansvar og instruksjonsmyndighet overfor skatteoppkreverne. Dette betyr at 
Skatteetaten:  

 plikter å yte veiledning og bistand i faglige spørsmål 
 gjennom mål- og resultatstyring søker å legge til rette for best mulig resultater  
 utfører kontroll av skatteoppkreveren 

 
Grunnlaget for Skatteetatens styring av skatteoppkreverne er "Instruks for skattekontorenes styring og 
oppfølging av skatteoppkreverne" av 1. januar 2014. Grunnlaget for Skatteetatens kontroll av 
skatteoppkreverne er "Instruks for skattekontorenes kontroll av skatteoppkreverne" av 16. mai 2018. 

Formålet med kontrollen er å avklare: 
 om skatteoppkreveren har en tilfredsstillende intern kontroll for utførelsen av sine gjøremål  
 om regnskapsføringen, rapporteringen og avleggelsen av årsrapport og årsregnskap er i samsvar 

med gjeldende regelverk  
 om utførelsen av innkrevingsarbeidet og oppfølgingen av restansene er i samsvar med gjeldende 

regelverk 
 om utførelsen av arbeidsgiverkontrollen er i samsvar med gjeldende regelverk 

2. Om skatteoppkreveren 
Skatteoppkreverkontoret omfatter kommunene Namsos, Namdalseid, Lierne, Røyrvik, Høylandet, 
Overhalla, Fosnes og Flatanger (skatteoppkreveren for Midtre Namdal). 

Sum årsverk i henhold til skatteoppkreverens årsrapporter: 

Antall årsverk 2019 Antall årsverk 2018 Antall årsverk 2017 
5,0 5,0 5,0 

. 
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Skatteoppkreveren opplyser i sin årsrapport at kontoret har tilstrekkelig med stillingshjemler til å utføre de 
oppgavene som det er tillagt. 

3. Måloppnåelse 

Skatte- og avgiftsinngang 

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

Årsregnskapet for Lierne kommune viser per 31. desember 2019 en endelig skatte- og avgiftsinngang1 til 
fordeling mellom skattekreditorene (etter fradrag for avsetning til margin) og videresending plassering 
mellom kommuner på kr 121 206 427 og utestående restanser2 på kr 2 068 077.  

Innkrevingsresultater 

Tabellen viser innkrevingsresultatene per 31. desember 2019 for Lierne kommune.  

  Resultatkrav 
2019 (i %)  

Innbetalt av 
sum krav 2019 
(i %) 

Innbetalt av 
sum krav 2018 
(i %) 

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

Restskatt personlige skattytere 2017 96,00 % 99,07 % 99,98 % 96,26 % 
Forskuddstrekk 2018 99,90 % 99,97 % 100,00 % 99,95 % 
Forskuddsskatt personlige skattytere 2018 99,20 % 99,30 % 99,21 % 99,40 % 
Forskuddsskatt upersonlige skattytere 2018 99,90 % 100,00 % 100,00 % 99,91 % 
Restskatt upersonlige skattytere 2017 99,40 % 100,00 % 100,00 % 98,97 % 
Arbeidsgiveravgift 2018 99,80 % 99,97 % 99,81 % 99,84 % 

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

Skatteetaten har for 2019 utført kontorkontroller av skatteoppkreveren for området skatteregnskap. 

Det er ikke gjennomført stedlig kontroll i 2019.  

 
 
1 Sum innbetalt og fordelt til skattekreditorene 
2 Sum åpne (ubetalte) forfalte debetkrav 
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Skatteoppkrevers overordnede internkontroll 

Basert på de kontrollene som Skatteetaten har gjennomført, anser vi at skatteoppkreverens overordnede 
interne kontroll i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk.  

Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av årsregnskap 

Basert på de kontrollene som Skatteetaten har gjennomført, anser vi at regnskapsføringen, rapporteringen 
og avleggelsen av årsregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk og gir et riktig 
uttrykk for skatteinngangen i regnskapsåret. 

Arbeidsgiverkontroll  

En nærmere kommentar av Skatteetatens kontroll og oppfølging av arbeidsgiverkontrollen fremgår av 
vedlegget til denne kontrollrapporten.  

5. Skatteetatens oppfølging av skatteoppkreveren 
Skatteetaten har avholdt styringssamtale med skatteoppkrever 29. november 2019. Temaene i samtalen 
har vært resultatoppnåelse, faglige tilbakemeldinger på arbeidet med internkontroll, innkreving og 
skatteregnskap, samlinger og kurs, samt informasjon fra skatteoppkrever om ressurssituasjon, kompetanse 
og endringer på kontoret. 

Dette er siste året kommunestyret mottar en kontrollrapport som denne for skatteoppkrevingen i 
kommunen. Stortinget vedtok 13. desember 2019 at skatteoppkreverfunksjonen overføres til Skatteetaten 
fra 1. juni 2020.  

Frem til 1. juni 2020 er det kommunene som har ansvar for skatteoppkrevingen. Kommuner som får 
ressursutfordringer på skatteoppkrevingsområdet frem til overføringen 1. juni 2020, må søke bistand hos 
andre kommuner, og aktuelle kommuner bør ha en beredskapsplan for dette. Tilstrekkelig kompetanse og 
ressurser i skatteoppkreverfunksjonen er et avgjørende bidrag for å løse samfunnsoppdraget; å sikre et 
finansielt hovedgrunnlag for offentlig virksomhet. 

 

Med hilsen 

Frode Gunleksen 
underdirektør 
Innkreving, oppfølging skatteoppkrevere 
Skatteetaten 
 Espen Nordby 
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For ettertiden kan spørsmål til Skatteetaten om oppfølging av skatteoppkreverne rettes til:  
 oppfolging-skatteoppkrever@skatteetaten.no for skatteregnskaps- og innkrevingsområdet 
 SKOstyringAGK@skatteetaten.no for arbeidsgiverkontrollområdet 

 
Kopi til:  Midtre Namdal skatteoppkreverkontor 

Kontrollutvalget for Lierne kommune 
Rådmann/administrasjonssjef for Lierne kommune 
Riksrevisjonen 

 
 
 
 
Vedlegg:  

 
 
 
 
Resultater og styringsinformasjon vedrørende arbeidsgiverkontroll 
 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

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


Vedlegg til skatteetatens kontrollrapport for 2019 (tabell og kommentar)

Skatteoppkrevernes egenrapportert resultater. pr. kommune

Kommune 
nummer

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

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

Generelt om skatteetatens styring og kontroll av arbeidsgiverkontrollen:

Skatteetaten har i 2019 gjennomført styringsmøter med følgende skatteoppkrevere/arbeidsgiverkontrollenheter:
Alta, Trondheimsregionen, Bodø, Tromsø, Bergen, Førde, Sandefjord, Grenland, Agder, Drammen, Haugaland, Sør- og Midt-Rogaland og Kongsberg.
Disse enhetene utfører til sammen arbeidsgiverkontroll for 111 kommuner. I tillegg er det flere av kontorene som selger ytterligere kontroller til andre kommuner.

Ovennevnte kontorer er plukket ut etter en helhetlig risikovurdering, hvor sentrale kriterier bl.a. har vært størrelse og geografisk spredning. Et viktig formål med møtene har fra Skatteetatens side vært å bli kjent 
med arbeidsgiverkontrollenhetene over hele landet, etter at ansvaret for Skatteetatens styring og kontroll av skatteoppkreverne ble gjort landsdekkende fra 1. januar 2019. Temaer for styringsmøtene har bl.a. vært 
status, utfordringer, kompetanse og utvikling på arbeidsgiverkontrollområdet. 

Resultatene i tabellen under viser prosentvis andel av arbeidsgiverne i kommunen som er kontrollert i 2019. Kravet er at 5 % av arbeidsgiverne skal kontrolleres.



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

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

0237  Eidsvoll Øvre Romerike AGK Eidsvoll kemnerkontor                   5,1 %

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

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

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

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

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

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

0423  Grue Kongsvinger kemnerkontor Grue skatteoppkreverkontor              5,5 %

0425  Åsnes Innlandet Øst Åsnes skatteoppkreverkontor             5,1 %

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

0427  Elverum Innlandet Øst Elverum skatteoppkreverkontor           5,1 %

0428  Trysil Innlandet Øst Trysil skatteoppkreverkontor            5,1 %

0429  Åmot Innlandet Øst Åmot skatteoppkreverkontor              5,1 %

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

0432  Rendalen Fjellregionen Rendalen skatteoppkreverkontor          1,8 %

0434  Engerdal Innlandet Øst Engerdal skatteoppkreverkontor          5,1 %

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

0437  Tynset Fjellregionen Tynset skatteoppkreverkontor            1,1 %

0438  Alvdal Fjellregionen Alvdal skatteoppkreverkontor            0,0 %

0439  Folldal Fjellregionen Folldal skatteoppkreverkontor           0,0 %

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

0511  Dovre Nord-Gudbrandsdal Dovre skatteoppkreverkontor             5,9 %

0512  Lesja Nord-Gudbrandsdal Lesja kommunekassererkontor             6,3 %

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

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

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

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



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

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

0621  Sigdal Eiker Sigdal kommunekassererkontor            4,9 %

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

0624  Øvre Eiker Eiker Eiker skatteoppkreverkontor             5,6 %

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

0631  Flesberg Kongsbergregionen Skatteoppkreveren i Kongsbergregionen   4,4 %

0632  Rollag Kongsbergregionen Skatteoppkreveren i Kongsbergregionen   4,4 %

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

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

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

0807  Notodden Kongsbergregionen Notodden skatteoppkreverkontor          5,3 %

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

0814  Bamble Arbeidsgiverkontrollen i Grenland Bamble skatteoppkreverkontor            5,2 %

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

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

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

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

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

0826  Tinn Kongsbergregionen Skatteoppkreveren i Kongsbergregionen   4,4 %

0827  Hjartdal Kongsbergregionen Skatteoppkreveren i Kongsbergregionen   4,4 %

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1102  Sandnes Sandnes og Strand Sandnes kemnerkontor                    5,0 %

1103  Stavanger Stavanger Kemneren i Stavanger                    5,5 %

1106  Haugesund Haugaland IKS Haugesund kemnerkontor                  5,1 %

1111  Sokndal Stavanger Sokndal kommunekassererkontor           5,5 %

1112  Lund Stavanger Lund skatteoppkreverkontor 5,5 %

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

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

1127 Randaberg Stavanger Kemneren i Stavanger                    5,5 %



1129  Forsand Stavanger Kemneren i Stavanger                    5,5 %

1130  Strand Sandnes og Strand Strand skatteoppkreverkontor            5,1 %

1133  Hjelmeland Stavanger Strand skatteoppkreverkontor            5,5 %

1134  Suldal Haugaland IKS Suldal skatteoppkrevjarkontor           5,1 %

1135  Sauda Haugaland IKS Sauda skatteoppkreverkontor             5,1 %

1141  Finnøy Stavanger Kemneren i Stavanger                    5,5 %

1142  Rennesøy Stavanger Kemneren i Stavanger                    5,5 %

1144  Kvitsøy Stavanger Kemneren i Stavanger                    5,5 %

1145  Bokn Haugaland IKS Haugesund kemnerkontor                  5,1 %

1146  Tysvær Haugaland IKS Haugesund kemnerkontor                  5,1 %

1149  Karmøy Haugaland IKS Karmøy kemnerkontor                     5,1 %

1151  Utsira Haugaland IKS Haugesund kemnerkontor                  5,1 %

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

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

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

1216  Sveio Haugaland IKS Sveio skatteoppkrevjarkontor            5,1 %

1219  Bømlo Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Bømlo skatteoppkrevjarkontor            5,2 %

1221  Stord Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Stord skatteoppkrevjarkontor            5,1 %

1222  Fitjar Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Fitjar skatteoppkrevjarkontor           5,2 %

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

1224  Kvinnherad Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Kvinnherad skatteoppkrevjarkontor       4,9 %

1227  Jondal Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Jondal kommunekasserarkontor            5,2 %

1228  Odda Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Odda skatteoppkreverkontor              5,0 %

1231  Ullensvang Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Ullensvang skatteoppkrevjarkontor       4,9 %

1232  Eidfjord Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Eidfjord skatteoppkrevjarkontor         5,7 %

1233  Ulvik Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Ulvik heradskasserarkontor              5,7 %

1234  Granvin Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Granvin skatteoppkrevjarkontor          4,2 %

1235  Voss Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Voss skatteoppkrevjarkontor             3,4 %

1238  Kvam Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Kvam skatteoppkrevjarkontor             4,1 %

1241  Fusa Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Fusa kommunekasserarkontor              5,3 %

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

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

1244  Austevoll Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Austevoll skatteoppkrevjarkontor        1,5 %

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

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

1247  Askøy Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Askøy kemnerkontor                      5,0 %

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

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

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

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

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



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

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

1416  Høyanger Indre Sogn Arbeidsgiverkontroll Høyanger skatteoppkrevjarkontor         1,3 %

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

1418  Balestrand Indre Sogn Arbeidsgiverkontroll Balestrand kommunekasserarkontor        1,4 %

1419  Leikanger Indre Sogn Arbeidsgiverkontroll Leikanger kommunekasserarkontor         0,0 %

1420  Sogndal Indre Sogn Arbeidsgiverkontroll Sogndal skatteoppkrevjarkontor          3,8 %

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

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

1424  Årdal Indre Sogn Arbeidsgiverkontroll Årdal skatteoppkrevjarkontor            1,3 %

1426  Luster Indre Sogn Arbeidsgiverkontroll Luster skatteoppkrevjarkontor           3,1 %

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

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

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

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

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

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

1502  Molde Romsdal Romsdal kemnerkontor                    2,5 %

1504  Ålesund Nordre Sunnmøre Nordre Sunnmøre kemnerkontor            4,1 %

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

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

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

1516  Ulstein Nordre Sunnmøre Ulstein skatteoppkrevjarkontor          4,5 %

1517  Hareid Nordre Sunnmøre Hareid skatteoppkrevjarkontor           4,9 %

1519  Volda Nordre Sunnmøre Volda skatteoppkrevjarkontor            6,9 %

1520  Ørsta Nordre Sunnmøre Ørsta skatteoppkrevjarkontor            3,3 %

1523  Ørskog Nordre Sunnmøre Nordre Sunnmøre kemnerkontor            4,1 %

1524  Norddal Nordre Sunnmøre Nordre Sunnmøre kemnerkontor            4,1 %

1525  Stranda Nordre Sunnmøre Stranda skatteoppkrevjarkontor          3,2 %

1526  Stordal Nordre Sunnmøre Nordre Sunnmøre kemnerkontor            4,1 %

1528  Sykkylven Nordre Sunnmøre Nordre Sunnmøre kemnerkontor            4,1 %

1529  Skodje Nordre Sunnmøre Nordre Sunnmøre kemnerkontor            4,1 %

1531  Sula Nordre Sunnmøre Sula skatteoppkrevjarkontor             4,1 %

1532  Giske Nordre Sunnmøre Nordre Sunnmøre kemnerkontor            4,1 %

1534  Haram Nordre Sunnmøre Nordre Sunnmøre kemnerkontor            4,1 %

1535  Vestnes Romsdal Romsdal kemnerkontor                    2,5 %

1539  Rauma Nordmøre kemnerkontor Rauma skatteoppkreverkontor             5,0 %

1543  Nesset Romsdal Romsdal kemnerkontor                    2,5 %

1545  Midsund Romsdal Romsdal kemnerkontor                    2,5 %

1546  Sandøy Nordre Sunnmøre Nordre Sunnmøre kemnerkontor            4,1 %



1547  Aukra Romsdal Romsdal kemnerkontor                    2,5 %

1548  Fræna Romsdal Hustadvika skatteoppkreverkontor        4,0 %

1551  Eide Nordmøre kemnerkontor Hustadvika skatteoppkreverkontor        4,7 %

1554  Averøy Nordmøre kemnerkontor Nordmøre kemnerkontor                   5,1 %

1557  Gjemnes Nordmøre kemnerkontor Nordmøre kemnerkontor                   4,8 %

1560  Tingvoll Nordmøre kemnerkontor Nordmøre kemnerkontor                   5,2 %

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

1571  Halsa Nordmøre kemnerkontor Nordmøre kemnerkontor                   5,3 %

1573  Smøla Nordmøre kemnerkontor Smøla kemnerkontor                   4,8 %

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



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

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

1924  Målselv Midt-Troms Målselv skatteoppkreverkontor 1,2 %

1925  Sørreisa Midt-Troms Sørreisa skatteoppkreverkontor          1,2 %

1926  Dyrøy Midt-Troms Dyrøy skatteoppkreverkontor 1,2 %

1927  Tranøy Midt-Troms Tranøy skatteoppkreverkontor 1,2 %

1928  Torsken Midt-Troms Torsken skatteoppkreverkontor 1,2 %

1929  Berg Midt-Troms Berg skatteoppkreverkontor 1,2 %

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

1938  Lyngen Kåfjord  Lyngen kommunekassererkontor            1,3 %

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

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

1941  Skjervøy Kåfjord  Skjervøy skatteoppkreverkontor          1,6 %

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

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



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

5005 Namsos Midtre Namdal Midtre Namdal skatteoppkreverkontor     5,6 %

5011 Hemne Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag Hemne kemnerkontor                      5,3 %

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5022 Rennebu Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag Rennebu skatteoppkreverkontor           5,0 %

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

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

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

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

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

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

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

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

5031 Malvik Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag Værnesregionen skatteoppkreverkontor    4,7 %

5032 Selbu Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag Værnesregionen skatteoppkreverkontor    4,7 %

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

5035 Stjørdal Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag Værnesregionen skatteoppkreverkontor    4,7 %

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

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

5042 Lierne Midtre Namdal Midtre Namdal skatteoppkreverkontor     5,6 %

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

5046 Høylandet Midtre Namdal Midtre Namdal skatteoppkreverkontor     5,6 %

5047 Overhalla Midtre Namdal Midtre Namdal skatteoppkreverkontor     5,6 %

5048 Fosnes Midtre Namdal Midtre Namdal skatteoppkreverkontor     5,6 %

5049 Flatanger Midtre Namdal Midtre Namdal skatteoppkreverkontor     5,6 %

5050 Vikna Midtre Namdal Ytre Namdal skatteoppkreverkontor       1,3 %

5051 Nærøy Midtre Namdal Ytre Namdal skatteoppkreverkontor       1,3 %

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

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

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



Antall 
kommuner

422
Antall SKO-kontor

422

Antall 
kommuner i 
AGK-ordning

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

Antall 
kommuner med 
egen AGK

187



  
Plan for forvaltningsrevisjon – Vurdering av risikoområder  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Lierne kommune 08.05.2020 12/20 
 
Saksbehandler Jorunn Sund 
Arkivkode FE - 217, TI - &30 
Arkivsaknr 20/27 - 10 
 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram et utkast til plan for forvaltningsrevisjon 
til neste møte, basert på revisors risiko- og vesentlighetsvurdering  og de innspill 
som er kommet frem i møtet 

2. Kontrollutvalget vil prioritere følgende områder/tema: 
· …… 
· …... 

 
 
Vedlegg 
Uttalelse fra fagforbund og hovedverneombud angående risiko-  og vesentlighetsvurdering 
Svar fra sentraladministrasjonen angående risiko og vesentlighetsvurdering 
Svar fra utviklingsetaten angende risiko og vesentlighetsvurdering 
Svar fra rådmannen angående risiko og vesentlighetsvurdering 
Svar fra helse og omsorgssjef angående  risko 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 04/20 der kontrollutvalget gjorde slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget slutter seg til skissert opplegg for planarbeidet beskrevet i 
saksfremlegget. 
2. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge SA utarbeide en helthetlig risikovurdering 
for forvaltningsrevisjon til neste møte den 28.02.20. Dokumentet utarbeides innenfor en 
ressursramme på 60 timer og oversendes sekretariatet innen 14.02.20. 

 
Risiko- og vesentlighetsvurderingene er nå mottatt fra revisor, se vedlegg. 
 
Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for 
forvaltningsrevisjon. I tillegg til revisor sine vurderinger er sentrale aktører i kommunen 
invitert til å gi ytterligere innspill til risikoområder, for dermed å ha et bredere grunnlag til 
utarbeidelse av planen. 
 
Det var meningen at de sentrale aktørene skulle inviteres inn i kontrollutvalget gruppevis 
Siden den gang, på grunn av koronanen ble innspill fra aktørene sendt sekretæren på mail 
og legges frem for kontrollutvalget i teams møre den 08.05.2020. Aktørene er: 
 
          Administrasjonen 

          Politisk nivå 
Hovedtillitsvalgte og hovedverneombud. 
 
Spørsmålene som ble stilt aktørene er følgende: 

1. På hvilke områder mener du det er risiko for at kommunen ikke:  
a. når politisk vedtatte målsettinger 



b. oppfyller lovkrav 
c. driver effektivt 
1. På hvilke områder og i hvilke kommunalt eide selskaper mener du det er behov for 

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



Uttalelse angående risiko- og vesentlighetsvurdering Lierne kommune. 

Dette er en felles uttalelse fra hovedverneombud i kommunen, sykepleierforbundet, Delta, 

Fagforbundet og Utdanningsforbundet. 

 Vi ønsker først å takke revisor Jorunn Sund for en grundig og god vurdering av kommunen 

som helhet. Forbundene og verneombud kjenner oss godt igjen i de vurderingene som er tatt, men 

har følgende punkt vi undrer litt over; 

• Dagtilbud demente.  

Vi håper kommunen når denne målsetningen innenfor kort tid, da dette egentlig skulle være 

et tilbud fra 1. januar 2020. 

• At kompetanse mht. helse- og skolesektoren havner på gult, skjønner vi godt. Kommunen har 

egen kompetanseutviklingsplan både innenfor oppvekst og helse. Innenfor oppvekst vil det 

fra 2025 være kompetansekrav for å kunne undervise i de enkelte fagene i skolen, slik at her 

har vi god tiltro til at skoleeier og personalet vil komme i mål. 

Når det gjelder helse, er vi redd framtidspilen heller havner på rødt mht. kompetanse i 

framtida, som revisor også nevner mht. eldrebølge og få ungdommer til å fylle disse jobbene. 

• Når det gjelder arbeidsmiljø helse og omsorg, kunne vi tenkt oss litt mer utfyllende hva dette 

går på. Politikerne snakker om helhetskultur, og ønsker større stillinger. Dette er noe vi som 

jobber i slike stillinger støtter, og får bl.a. erfare at kvaliteten på tjenestene går ned med små 

stillinger, da eierforhold og ansvarsbevissthet i forhold til arbeidsplassen ikke blir optimal.  

• I forhold til dekning av helsetjenester, skjønner vi at den havner på gul. Vi synes det er litt 

rart at det ikke har kommet fram både behov og ønske om en enda mer tilstedeværende 

skolehelsetjeneste. Men lovkrav oppfylles! 

• Når det gjelder Opplæringsloven kap. 9a, er vi orienterte om at rutinene for å håndtere den 

reviderte utgaven er på plass. Det er dermed mindre risiko for at kommunen ikke skal 

oppfylle kravene. 

• Til sist - litt mer på det bagatellmessige plan mht. vurderingen;                                                                

Det er beklagelig at ikke organisasjonskartet for kommunen er lagt ut på hjemmesiden. Det 

er i alle fall ingen tvil om at et slikt kart er oppdatert og meget kjent for innbyggerne. En 

annen ting er punktet sykefravær. Rådmannen er meget dyktig til å ha fokus på dette, og 

feirer nedgang når det er et merkbart faktum. Sykefravær er tema på alle Amu-møtene.  



Fra: Merete Gjertsås <Merete.Gjertsas@lierne.kommune.no> 
Sendt: 6. april 2020 08:52 
Til: Jorunn Sund 
Emne: Svar Lierne - Invitasjon til møte i kontrollutvalg.  
 
Oppfølgingsflagg: Følg opp 
Status for flagg: Flagget 
 
Hei 
Her kommer tilbakemelding fra sentraladministrasjon, stabsleder:  

Følgende spørsmål skal vi samtale om: 
 

• På hvilke områder mener du det er risiko for at kommunen ikke:  

 

o når politisk vedtatte målsettinger - kan ikke komme på noe område som 
utpeker seg.  Politikerne er offensive, og har bevilget midler til f.eks. ny 
kommunikasjonsmåte: Vi går over til mobiltelefoner i stedet for fast telefoner i 
løpet av våren, og på den måten går bort fra bruk av private telefoner i jobb. Dette 
har både med bedre tilgjengelighet å gjøre, men også ivaretagelse av 
personvern. Ansatte jobber godt og iherdig for at målsettinger skal nås, og de 
som jobber i stab og støttefunksjon strekker seg så langt for å bidra til at 
organisasjonene skal fungere og nå sine mål. 

 

o oppfyller lovkrav - kan ikke komme på noe område. Treukersregel for å få 
tilbakemelding på brev og søknader er kjent og overholdes som regel. U.off og 
gradering av saker følges opp av postmottak, så det er sjelden det glipper her.  
Men selvsagt kan det skje, vi er jo mennesker og ikke maskiner som utfører 
jobben, (enda) 

 

o driver effektivt - Det drives effektivt. Ikke mulighet for nor annet  

 
På hvilke områder og i hvilke kommunalt eide selskaper mener du det er behov for  
forvaltningsrevisjon - Har ingen bestemt oppfatning av det. 
 
Usikker på om dette svarer på spørsmålene. Jeg er delvis tilgjengelig fram til onsdag denne uka. 
Har tatt fri, men sjekker og svarer på eposter. 
 
 
Vennlig hilsen 
 

LIE

 



RNE 
KOMMUNE 
Merete 
Gjertsås 
Stabsleder 74 
34 34 29 / 951 
25 067 

 

www.lierne.kommune.no <http://www.lierne.kommune.no/>  / www.lierne.no 
<http://www.lierne.no/> 
Mottatte og sendte e-poster blir arkivert i samsvar med offenlighetsloven og kommunens rutiner 
 



Fra: Finn Stephan Dybvik <Finn.Dybvik@lierne.kommune.no> 
Sendt: 6. april 2020 10:07 
Til: Jorunn Sund 
Kopi: Karl Audun Fagerli 
Emne: SV:  Lierne - Invitasjon til møte i kontrollutvalg. 
 
Oppfølgingsflagg: Følg opp 
Status for flagg: Flagget 
 
Svar fra Plan og utviklingsetaten; 
 

• På hvilke områder mener du det er risiko for at kommunen ikke: 

 

o når politisk vedtatte målsettinger:  

 I all hovedsak gjennomfører etaten de oppgaver som blir gitt i årsplan 
Lierne kommune. Herunder leverer etaten resultat iht de målsetninger 
som er satt. Forbedringspotensialet ligger nok i all hovedsak knyttet til 
tempo i framdrift. Samtidig påvirkes dette av ressurstilgang og løpende 
prioriteringer:  

• Metoder for å ta tak i forbedringspotensialet;  

o Organisasjonsutvikling - samarbeidsformer 

o Utvikling / tilpasning av arbeidsmetoder 

o Ta i bruk ny teknologi 

 

o oppfyller lovkrav:  

 Etaten løser de lovpålagte oppgaver som er gitt. Videre ligger lovkravene 
til grunn oppgavene som gjennomføres.  

• I risikovurderingen kommenteres ledningsnettet ikke er fornyet de 
siste årene. Derimot har man de foregående år gjennomført en 
betydelig fornyelse av vannverk og renseanlegg. Dette går opp 
imot selvkostdriften. I det videre arbeidet må man fokusere på 
fornyelse av ledningsnett - og utarbeide en tydelig utskiftningsplan. 

 

o driver effektivt:  

 Etaten jobber for å finne en best mulig balanse mellom ressurseffektivitet 
og tilfredsstillende nivå på tjenestene som tilbys. Drift av kommunale bygg 
kunne vært mer ressurseffektiv, dersom man hadde hatt et mer robust 
vedlikeholdsbudsjett. Med dagens rammer kan man først håndtere større 
avvik når det må settes inn tiltak. Da er skaden ofte mer komplisert enn 



om man kunne drive et større forebyggende vedlikeholdsarbeid. 

 
• På hvilke områder og i hvilke kommunalt eide selskaper mener du det er behov for  

forvaltningsrevisjon? 

 

o Det kunne vært et alternativ å gjennomføre en revisjon knyttet til vintervedlikehold 
av kommunale veier. Dette med bakgrunn i at man i to år har gjennomført en 
avtaleform med fastpris - mot en ordning med turpris tidligere år. 

 

 

 

 
Med vennlig hilsen 
 

LI
ERNE 
KOMMUN
E 
Finn-Steph
an Dybvik 
Plan og 
Utviklingssje
f, Daglig 
leder ØNLU 
74 34 34 44 / 
48 11 87 77 

 

 
www.lierne.kommune.no <http://www.lierne.kommune.no/> / www.lierne.no <http://www.lierne.no/> 
 
 
 

 
 
Fra: Karl Audun Fagerli <Karl.Audun.Fagerli@lierne.kommune.no 
<mailto:Karl.Audun.Fagerli@lierne.kommune.no>>  
Sendt: 1. april 2020 15:17 
Til: Jørn Ove Totla <totland76@gmail.com <mailto:totland76@gmail.com>>; 'Lillian Bergli' 
<lillianobergli@gmail.com <mailto:lillianobergli@gmail.com>>; 'Svein Arne Bjørkås' 
<midtnmm@online.no <mailto:midtnmm@online.no>>; Edith Valfridsson 
<Edith.Valfridsson@lierne.kommune.no <mailto:Edith.Valfridsson@lierne.kommune.no>>; Patrik 



Lundgren <Patrik.Lundgren@lierne.kommune.no <mailto:Patrik.Lundgren@lierne.kommune.no>>; Finn 
Stephan Dybvik <Finn.Dybvik@lierne.kommune.no <mailto:Finn.Dybvik@lierne.kommune.no>>; Merete 
Gjertsås <Merete.Gjertsas@lierne.kommune.no <mailto:Merete.Gjertsas@lierne.kommune.no>>; Daniel 
Estilrønningen <daniel.estilronningen@skole.iktin.no <mailto:daniel.estilronningen@skole.iktin.no>>; 
'Ann Brit Tangen' <annbtang@hotmail.no <mailto:annbtang@hotmail.no>>; Kristine Moe Skille 
<kristine.skille@skole.iktin.no <mailto:kristine.skille@skole.iktin.no>>; Ellinor Bergli 
<ellinor.bergli@skole.iktin.no <mailto:ellinor.bergli@skole.iktin.no>>; 'eriklarsa@icloud.com' 
<eriklarsa@icloud.com <mailto:eriklarsa@icloud.com>>; Heidi Ringstad 
<Heidi.Ringstad@lierne.kommune.no <mailto:Heidi.Ringstad@lierne.kommune.no>> 
Kopi: Bente Estil <Bente.Estil@lierne.kommune.no <mailto:Bente.Estil@lierne.kommune.no>>; 'Jorunn 
Sund' <Jorunn.Sund@konsek.no <mailto:Jorunn.Sund@konsek.no>> 
Emne: VS: Lierne - Invitasjon til møte i kontrollutvalg. 
 
Hei 
Dette er første runde av det som skulle være tema på det utvidede møte i Kontrollutvalget 30.03.20, som 
ble utsatt. 
Ber med dette om at hver enkelt av dere svarer ut det som Jorunn Sund spørr etter i mailen nedenfor og 
sender til Jorunn Sund på mail jorunn.sund@konsek.no <mailto:jorunn.sund@konsek.no> senest 
mandag 06.04.20. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Karl Audun Fagerli 
Rådmann 
Lierne kommune 
karl.audun.fagerli@lierne.kommune.no <mailto:karl.audun.fagerli@lierne.kommune.no> 
tlf. 74 34 34 04/950 59116 
 
Fra: Jorunn Sund <Jorunn.Sund@konsek.no <mailto:Jorunn.Sund@konsek.no>>  
Sendt: 1. april 2020 13:23 
Til: Bente Estil <Bente.Estil@lierne.kommune.no <mailto:Bente.Estil@lierne.kommune.no>>; Karl Audun 
Fagerli <Karl.Audun.Fagerli@lierne.kommune.no <mailto:Karl.Audun.Fagerli@lierne.kommune.no>> 
Kopi: Arnodd Lillemark <arnodd.lillemark@ntebb.no <mailto:arnodd.lillemark@ntebb.no>> 
Emne: Lierne - Invitasjon til møte i kontrollutvalg. 
 
Hei  
 
På grunn av landssituasjonens pandemi ble kontrollutvalgsmøte den 30.03 ikke gjennomført som 
planlagt. Vi må finne alternativer til å ikke møtes fysisk, så vi forsøker oss på teams møte. For å få møte 
så lite og håndterlig som mulig ber vi om en skriftlig tilbakemelding fra: 
 
Ordfører og politisk ledelse (ordfører, varaordfører, gruppeledere) 
Administrasjonen (kommunedirektør, strategisk ledelse) 
Hovedtillitsvalgte og Hovedverneombud. 
 
I denne mailen ligger risiko- og vesentlighetsvurdering fra revisjonen som et godt utgangspunkt. 



Så er det deres lokale bidrag kontrollutvalget trenger svar på. Spørsmålene som skal besvares 
er: 
 
Følgende spørsmål skal vi samtale om: 

• På hvilke områder mener du det er risiko for at kommunen ikke:  

o når politisk vedtatte målsettinger 

o oppfyller lovkrav 

o driver effektivt. 

 
• På hvilke områder og i hvilke kommunalt eide selskaper mener du det er behov for  

forvaltningsrevisjon? 

Jeg trenger deres besvarelse i løpet av mandag 06.april 2020.04.01 
 
Når vi har fått inn alle svar fra dere skal kontrollutvalget finne nytt tidspunkt for et 
kontrollutvalgsmøte via nett ( Teams) 
 
Ta kontakt hvis noe er uklart på noe.  
 
Mvh 
Jorunn Sund 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tidligere sendt mail: 
 
Til 
 
Ordfører og politisk ledelse (ordfører, varaordfører, gruppeledere) 
Administrasjonen (kommunedirektør, strategisk ledelse) 
Hovedtillitsvalgte og Hovedverneombud. 
 
Invitasjon til møte i kontrollutvalget - 30.03.2020 
 
 
Kontrollutvalget arbeider med en ny plan for forvaltningsrevisjon og vil i den forbindelse invitere 
deg/ dere til møte 30.03.2020. Formålet med møtet er å få innspill fra administrativ-, politisk 
ledelse, HVO og tillitsvalgte om risikoområder i kommunen og kommunens selskaper.  
 
Med risikoområder mener vi tjenesteområder og kommunalt eide selskaper der det er risiko for 
manglende etterlevelse av lover, regler og kommunestyrets vedtak og risiko for lav effektivitet, 



eller dårlig kvalitet.  
 
Kontrollutvalget vil bruke innspillene som en del av grunnlaget for å lage plan for 
forvaltningsrevisjon. Planen er et av de viktigste redskapene i kontrollarbeidet denne 
valgperioden. 
 
Følgende spørsmål skal vi samtale om: 

• På hvilke områder mener du det er risiko for at kommunen ikke:  

o når politisk vedtatte målsettinger 

o oppfyller lovkrav 

o driver effektivt. 

 
• På hvilke områder og i hvilke kommunalt eide selskaper mener du det er behov for  

forvaltningsrevisjon? 

 
En risiko- og vesentlighetsvurdering, som er utarbeidet av revisjonen, og ligger ved. Risiko- og 
vesentlighetsvurderingen er en god rettesnor, men kontrollutvalget ønsker å supplere 
vurderingene med lokalkunnskapene deres.  
 
Møtet er lagt opp slik at alle de inviterte får holde hvert sitt korte innlegg, deretter blir det åpen 
diskusjon mellom aktører i de forskjellige tidsrommene.  

Møtet er lagt opp som følger: 
Kl.10.00           Administrasjonen 
Kl 11.00           Politisk nivå 
Kl 12.00           Hovedtillitsvalgte og hovedverneombud. 

 
Pause / Lunsj 

13:00-             Ordinær saksbehandling i henhold til møteinnkalling. 
 
 
Dersom noen ikke kan møte ber jeg om å bli informert om dette så snart som mulig. 
 
 
Mvh 
 
Jorunn Sund 
Førstekonsulent 
Konsek. Trøndelag IKS 
Tlf: 95 98 58 28 
Mailadresse: jorunn.sund@konsek.no <mailto:jorunn.sund@konsek.no> 
 

 
 



Fra: Karl Audun Fagerli <Karl.Audun.Fagerli@lierne.kommune.no> 
Sendt: 6. april 2020 15:36 
Til: Jorunn Sund 
Kopi: Arnodd Lillemark; Bente Estil 
Emne: SV:  Lierne - Invitasjon til møte i kontrollutvalg. 
 
Hei 
Jeg har bedt oppførte politikere, ledere og Hovedtillitsvalgte/HVO svare direkte til deg med frist i dag. 
For egen del har jeg forløpende i det årlige møtet med revisjonen angitt områder der det kan være risiko. 
 
Til ROS-analysen fra revisjon Midt-Norge AS 31.12.19 har jeg følgende kommentarer: 

1. Jeg er ikke enige i at Offentlige anskaffelser har rød farge. Gul er mere riktig. I alle store 
anskaffelser har vi brukt ekstern konsulent etter først å ha innhentet anbud på prosjektering 
med anbudsprosess. 

2. HMS: Sykefraværstall har vært og er en viktig fokusområde i Lierne kommune. Vi går gjennom 
tallene hver mnd i rådmannens lederforum, i hvert møte i AMU og rapporterer til KS. Jeg er 
forundret over at revisjonen ikke har funnet dette. Vi kom fra 2019 med i KLP's 
Arbeidsmiljøprosjekt og fikk sykefraværstallene for 2019 med på 5.3 % for hele kommunene!. 

3. Kommunale boliger kan være et område å følge opp; Både vedlikehold og utleie, herunder alle 
former for kommunal utleie. 

4. I tabellene 11 og 12 er det noe rart, men Psykisk helsevern og rus kan også være en område å gå 
nærmere inn på. 

5. På side 34 er det også en feil: Lierne Boligutleie AS. Her har kommune 87 % ikke 7 % eierandel. 
På side 35 har ikke Lierne kommune 25 % eierandel i Museet Midt, med 1/6 av 25 %, dvs. 4.17 % 
ut 2019. Det var 6 kommuner som deler på 25 %. Her er det blitt en endring fra 2020 p.g.a 
kommunesammenslåing og nye medlemmer.  

6. Det må gjerne tas en forvaltningsrevisjon på IKT Indre Namdal IKS, men her skjer det ting, bl.a. 
går Snåsa kommune ut av selskapet fra 2021. 

Ta kontakt om noe er uklart.  
 
Med hilsen 
 
 
Karl Audun Fagerli 
Rådmann 
Lierne kommune 
karl.audun.fagerli@lierne.kommune.no <mailto:karl.audun.fagerli@lierne.kommune.no> 
tlf. 74 34 34 04/950 59116 
 
 
 
Fra: Jorunn Sund <Jorunn.Sund@konsek.no <mailto:Jorunn.Sund@konsek.no>>  
Sendt: 1. april 2020 13:23 
Til: Bente Estil <Bente.Estil@lierne.kommune.no <mailto:Bente.Estil@lierne.kommune.no>>; Karl Audun 



Fagerli <Karl.Audun.Fagerli@lierne.kommune.no <mailto:Karl.Audun.Fagerli@lierne.kommune.no>> 
Kopi: Arnodd Lillemark <arnodd.lillemark@ntebb.no <mailto:arnodd.lillemark@ntebb.no>> 
Emne: Lierne - Invitasjon til møte i kontrollutvalg. 
 
 
 
 
 
Hei  
 
På grunn av landssituasjonens pandemi ble kontrollutvalgsmøte den 30.03 ikke gjennomført som 
planlagt. Vi må finne alternativer til å ikke møtes fysisk, så vi forsøker oss på teams møte. For å få møte 
så lite og håndterlig som mulig ber vi om en skriftlig tilbakemelding fra: 
 
Ordfører og politisk ledelse (ordfører, varaordfører, gruppeledere) 
Administrasjonen (kommunedirektør, strategisk ledelse) 
Hovedtillitsvalgte og Hovedverneombud. 
 
I denne mailen ligger risiko- og vesentlighetsvurdering fra revisjonen som et godt utgangspunkt. 
Så er det deres lokale bidrag kontrollutvalget trenger svar på. Spørsmålene som skal besvares 
er: 
 
Følgende spørsmål skal vi samtale om: 

• På hvilke områder mener du det er risiko for at kommunen ikke:  

o når politisk vedtatte målsettinger 

o oppfyller lovkrav 

o driver effektivt. 

 
• På hvilke områder og i hvilke kommunalt eide selskaper mener du det er behov for  

forvaltningsrevisjon? 

Jeg trenger deres besvarelse i løpet av mandag 06.april 2020.04.01 
 
Når vi har fått inn alle svar fra dere skal kontrollutvalget finne nytt tidspunkt for et 
kontrollutvalgsmøte via nett ( Teams) 
 
Ta kontakt hvis noe er uklart på noe.  
 
Mvh 
Jorunn Sund 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Tidligere sendt mail: 
 
Til 
 
Ordfører og politisk ledelse (ordfører, varaordfører, gruppeledere) 
Administrasjonen (kommunedirektør, strategisk ledelse) 
Hovedtillitsvalgte og Hovedverneombud. 
 
Invitasjon til møte i kontrollutvalget - 30.03.2020 
 
 
Kontrollutvalget arbeider med en ny plan for forvaltningsrevisjon og vil i den forbindelse invitere 
deg/ dere til møte 30.03.2020. Formålet med møtet er å få innspill fra administrativ-, politisk 
ledelse, HVO og tillitsvalgte om risikoområder i kommunen og kommunens selskaper.  
 
Med risikoområder mener vi tjenesteområder og kommunalt eide selskaper der det er risiko for 
manglende etterlevelse av lover, regler og kommunestyrets vedtak og risiko for lav effektivitet, 
eller dårlig kvalitet.  
 
Kontrollutvalget vil bruke innspillene som en del av grunnlaget for å lage plan for 
forvaltningsrevisjon. Planen er et av de viktigste redskapene i kontrollarbeidet denne 
valgperioden. 
 
Følgende spørsmål skal vi samtale om: 

• På hvilke områder mener du det er risiko for at kommunen ikke:  

o når politisk vedtatte målsettinger 

o oppfyller lovkrav 

o driver effektivt. 

 
• På hvilke områder og i hvilke kommunalt eide selskaper mener du det er behov for  

forvaltningsrevisjon? 

 
En risiko- og vesentlighetsvurdering, som er utarbeidet av revisjonen, og ligger ved. Risiko- og 
vesentlighetsvurderingen er en god rettesnor, men kontrollutvalget ønsker å supplere 
vurderingene med lokalkunnskapene deres.  
 
Møtet er lagt opp slik at alle de inviterte får holde hvert sitt korte innlegg, deretter blir det åpen 
diskusjon mellom aktører i de forskjellige tidsrommene.  

Møtet er lagt opp som følger: 
Kl.10.00           Administrasjonen 
Kl 11.00           Politisk nivå 
Kl 12.00           Hovedtillitsvalgte og hovedverneombud. 

 



Pause / Lunsj 
13:00-             Ordinær saksbehandling i henhold til møteinnkalling. 

 
 
Dersom noen ikke kan møte ber jeg om å bli informert om dette så snart som mulig. 
 
 
Mvh 
 
Jorunn Sund 
Førstekonsulent 
Konsek. Trøndelag IKS 
Tlf: 95 98 58 28 
Mailadresse: jorunn.sund@konsek.no <mailto:jorunn.sund@konsek.no> 
 

 
 



Fra: Edith  Valfridsson <Edith.Valfridsson@lierne.kommune.no> 
Sendt: 16. april 2020 22:01 
Til: Jorunn Sund 
Emne: VS:  Lierne - Invitasjon til møte i kontrollutvalg. 
Vedlegg: Risiko- vesentlighetsvurdering Lierne 2020.pdf 
 
Hei 
Beklager meget sen tilbakemelding fra min side. 

• På hvilke områder mener du det er risiko for at kommunen ikke:  

o når politisk vedtatte målsettinger 

Vi arbeider nå med å utvikle tilbudet «Dagtilbud for demente». Mål om at dette skal 
være et tilbud for innbyggere nå i 2020. Det foreligger også lovkrav på slikt 
kommunalt tilbud.  

Opplever ikke at det er risiko for at vi ikke skal nå dette målet, men det er noe nytt vi 
igangsetter. 

o oppfyller lovkrav 

Er ikke kjent med at vi ikke pr i dag oppfyller lovkrav ifht helse og omsorgstjenesten.  

Vi er kjent med at vi må holde stort fokus på dokumentasjon. Vi arbeider med å sikre 
god dokumentasjon i journalsystemet Profil. Vi arbeider også med å sikre god praksis 
ifht saksbehandling. Vi arbeider med kvalitetssikringssystemet vårt Compilo. Dette er 
prosesser som stadig må ha fokus og videreutvikles. 

Videre er vi kjent med at vi må stadig holde fokus på rekruttering. Vi har pr i dag 2 
helsefagarbeiderlærlinger. En tar fagprøve nå vår 2020. Ny helsefagarbeiderlærling 
starter hos oss august 2020. 

o driver effektivt. 

Er ikke kjent med at vi ikke driver effektivt ifht de forutsetninger vi har pr i dag. 
Derimot antas at vi kan bedrive tjenester mer effektivt etter innføring av 
velferdsteknologi. Dette skal igangsettes i 2020. Dette vil bli et viktig tiltak for helse 
og omsorgtjenesten mtp antall ansatte samt antatt økende behov for tjenester 
fremover i tid grunnet flere antall eldre enn antall innbyggere i yrkesaktiv alder i 
Lierne kommune. 

• På hvilke områder og i hvilke kommunalt eide selskaper mener du det er behov for  
forvaltningsrevisjon? 

 
 
Med vennlig hilsen 
 

LI
ERNE 
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E Edith 
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+47 74 34 34 
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79 94 75 
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Fra: Karl Audun Fagerli <Karl.Audun.Fagerli@lierne.kommune.no 
<mailto:Karl.Audun.Fagerli@lierne.kommune.no>>  
Sendt: 1. april 2020 15:17 
Til: Jørn Ove Totla <totland76@gmail.com <mailto:totland76@gmail.com>>; 'Lillian Bergli' 
<lillianobergli@gmail.com <mailto:lillianobergli@gmail.com>>; 'Svein Arne Bjørkås' 
<midtnmm@online.no <mailto:midtnmm@online.no>>; Edith Valfridsson 
<Edith.Valfridsson@lierne.kommune.no <mailto:Edith.Valfridsson@lierne.kommune.no>>; Patrik 
Lundgren <Patrik.Lundgren@lierne.kommune.no <mailto:Patrik.Lundgren@lierne.kommune.no>>; Finn 
Stephan Dybvik <Finn.Dybvik@lierne.kommune.no <mailto:Finn.Dybvik@lierne.kommune.no>>; Merete 
Gjertsås <Merete.Gjertsas@lierne.kommune.no <mailto:Merete.Gjertsas@lierne.kommune.no>>; Daniel 
Estilrønningen <daniel.estilronningen@skole.iktin.no <mailto:daniel.estilronningen@skole.iktin.no>>; 
'Ann Brit Tangen' <annbtang@hotmail.no <mailto:annbtang@hotmail.no>>; Kristine Moe Skille 
<kristine.skille@skole.iktin.no <mailto:kristine.skille@skole.iktin.no>>; Ellinor Bergli 
<ellinor.bergli@skole.iktin.no <mailto:ellinor.bergli@skole.iktin.no>>; 'eriklarsa@icloud.com' 
<eriklarsa@icloud.com <mailto:eriklarsa@icloud.com>>; Heidi Ringstad 
<Heidi.Ringstad@lierne.kommune.no <mailto:Heidi.Ringstad@lierne.kommune.no>> 
Kopi: Bente Estil <Bente.Estil@lierne.kommune.no <mailto:Bente.Estil@lierne.kommune.no>>; 'Jorunn 
Sund' <Jorunn.Sund@konsek.no <mailto:Jorunn.Sund@konsek.no>> 
Emne: VS: Lierne - Invitasjon til møte i kontrollutvalg. 
 
Hei 
Dette er første runde av det som skulle være tema på det utvidede møte i Kontrollutvalget 30.03.20, som 
ble utsatt. 
Ber med dette om at hver enkelt av dere svarer ut det som Jorunn Sund spørr etter i mailen nedenfor og 
sender til Jorunn Sund på mail jorunn.sund@konsek.no <mailto:jorunn.sund@konsek.no> senest 
mandag 06.04.20. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Karl Audun Fagerli 
Rådmann 
Lierne kommune 



karl.audun.fagerli@lierne.kommune.no <mailto:karl.audun.fagerli@lierne.kommune.no> 
tlf. 74 34 34 04/950 59116 
 
Fra: Jorunn Sund <Jorunn.Sund@konsek.no <mailto:Jorunn.Sund@konsek.no>>  
Sendt: 1. april 2020 13:23 
Til: Bente Estil <Bente.Estil@lierne.kommune.no <mailto:Bente.Estil@lierne.kommune.no>>; Karl Audun 
Fagerli <Karl.Audun.Fagerli@lierne.kommune.no <mailto:Karl.Audun.Fagerli@lierne.kommune.no>> 
Kopi: Arnodd Lillemark <arnodd.lillemark@ntebb.no <mailto:arnodd.lillemark@ntebb.no>> 
Emne: Lierne - Invitasjon til møte i kontrollutvalg. 
 
Hei  
 
På grunn av landssituasjonens pandemi ble kontrollutvalgsmøte den 30.03 ikke gjennomført som 
planlagt. Vi må finne alternativer til å ikke møtes fysisk, så vi forsøker oss på teams møte. For å få møte 
så lite og håndterlig som mulig ber vi om en skriftlig tilbakemelding fra: 
 
Ordfører og politisk ledelse (ordfører, varaordfører, gruppeledere) 
Administrasjonen (kommunedirektør, strategisk ledelse) 
Hovedtillitsvalgte og Hovedverneombud. 
 
I denne mailen ligger risiko- og vesentlighetsvurdering fra revisjonen som et godt utgangspunkt. 
Så er det deres lokale bidrag kontrollutvalget trenger svar på. Spørsmålene som skal besvares 
er: 
 
Følgende spørsmål skal vi samtale om: 

• På hvilke områder mener du det er risiko for at kommunen ikke:  

o når politisk vedtatte målsettinger 

o oppfyller lovkrav 

o driver effektivt. 

 
• På hvilke områder og i hvilke kommunalt eide selskaper mener du det er behov for  

forvaltningsrevisjon? 

Jeg trenger deres besvarelse i løpet av mandag 06.april 2020.04.01 
 
Når vi har fått inn alle svar fra dere skal kontrollutvalget finne nytt tidspunkt for et 
kontrollutvalgsmøte via nett ( Teams) 
 
Ta kontakt hvis noe er uklart på noe.  
 
Mvh 
Jorunn Sund 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Tidligere sendt mail: 
 
Til 
 
Ordfører og politisk ledelse (ordfører, varaordfører, gruppeledere) 
Administrasjonen (kommunedirektør, strategisk ledelse) 
Hovedtillitsvalgte og Hovedverneombud. 
 
Invitasjon til møte i kontrollutvalget - 30.03.2020 
 
 
Kontrollutvalget arbeider med en ny plan for forvaltningsrevisjon og vil i den forbindelse invitere 
deg/ dere til møte 30.03.2020. Formålet med møtet er å få innspill fra administrativ-, politisk 
ledelse, HVO og tillitsvalgte om risikoområder i kommunen og kommunens selskaper.  
 
Med risikoområder mener vi tjenesteområder og kommunalt eide selskaper der det er risiko for 
manglende etterlevelse av lover, regler og kommunestyrets vedtak og risiko for lav effektivitet, 
eller dårlig kvalitet.  
 
Kontrollutvalget vil bruke innspillene som en del av grunnlaget for å lage plan for 
forvaltningsrevisjon. Planen er et av de viktigste redskapene i kontrollarbeidet denne 
valgperioden. 
 
Følgende spørsmål skal vi samtale om: 

• På hvilke områder mener du det er risiko for at kommunen ikke:  

o når politisk vedtatte målsettinger 

o oppfyller lovkrav 

o driver effektivt. 

 
• På hvilke områder og i hvilke kommunalt eide selskaper mener du det er behov for  

forvaltningsrevisjon? 

 
En risiko- og vesentlighetsvurdering, som er utarbeidet av revisjonen, og ligger ved. Risiko- og 
vesentlighetsvurderingen er en god rettesnor, men kontrollutvalget ønsker å supplere 
vurderingene med lokalkunnskapene deres.  
 
Møtet er lagt opp slik at alle de inviterte får holde hvert sitt korte innlegg, deretter blir det åpen 
diskusjon mellom aktører i de forskjellige tidsrommene.  

Møtet er lagt opp som følger: 
Kl.10.00           Administrasjonen 
Kl 11.00           Politisk nivå 



Kl 12.00           Hovedtillitsvalgte og hovedverneombud. 

 
Pause / Lunsj 

13:00-             Ordinær saksbehandling i henhold til møteinnkalling. 
 
 
Dersom noen ikke kan møte ber jeg om å bli informert om dette så snart som mulig. 
 
 
Mvh 
 
Jorunn Sund 
Førstekonsulent 
Konsek. Trøndelag IKS 
Tlf: 95 98 58 28 
Mailadresse: jorunn.sund@konsek.no <mailto:jorunn.sund@konsek.no> 
 

 
 



  
Godkjenne protokoll  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Lierne kommune 08.05.2020 13/20 
 
Saksbehandler Jorunn Sund 
Arkivkode FE - 033, TI - &17 
Arkivsaknr 20/290 - 1 
 
Forslag til vedtak 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 08.05.2020, godkjennes. 
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