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økonomirapportering.
2. Saken oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak:
3. Kommunestyret
tar
forvaltningsrevisjonsrapporten
økonomirapportering til orientering.
4. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene:
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Økonomistyring

og

• Årshjulet må tilpasses slik at alle aktiviteter i budsjettprosessen er inkludert
• Det skal etableres skriftlige rutinebeskrivelser på økonomiprosessene
• Delegasjons- og økonomireglementet må oppdateres slik at de er i samsvar
med ny kommunelov og forskrifter
• Arbeidet med lederavtaler for enhetslederne skal fullføres
• Administrasjonen må sikre dokumentasjon av økonomisk rapportering i form av
skriftlige møtereferater på alle nivå
• Det skal sikres god kommunikasjonsflyt mellom de ulike ledernivåene
• Det må lages skriftlige beskrivelser av rutiner for kompetanseheving og
kompetansesikring
3.

Det skal gis skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget, med kopi til kommunestyret,
innen 31.10.20 på hvordan anbefalingene er fulgt opp.

Vedlegg
Rapport forvaltningsrevisjon økonomistyring
Saksopplysninger
Kontrollutvalget skal påse at kommunens forvaltning blir gjenstand for forvaltningsrevisjon.
Kommunestyret ga også fullmakt til kontrollutvalget å eventuelt foreta endringer i planen.
Kontrollutvalget bestilte i sak 17/19 forvaltningsrevisjonsprosjekt på økonomistyring og
økonomirapportering. Prosjektplanen ble behandlet i sak 22/19 og anga slik
hovedproblemstilling:
Har Meråker kommune tilfredsstillende planlegging, rapportering og oppfølging for å gi
politisk nivå relevant økonomisk styringsinformasjon?
Dette belyses ved følgende fire delproblemstillinger:
1. Er budsjett og budsjettprosessen i Meråker kommune i tråd med lov- og regelverk
og god faglig praksis?
2. Har kommunen økonomi- og delegasjonsbestemmelser som sikrer en betryggende
kontroll?
3. Er samspillet mellom kommunens ledelse på alle nivå tilfredsstillende for å sikre en
god økonomirapportering og oppfølging i kommunen?

4. Er det tilstrekkelig kunnskap i kommunens ledelse om budsjettering og
rapportering?
Informasjon er innhentet ved gjennomgang av dokumenter og intervjuer med ansatte på ulike
ledernivåer i kommunen. Revisors samlede vurdering er at metodebruk, datagrunnlag og
kildefang i prosjektet gir et tilstrekkelig grunnlag til å svare på problemstillingene. Konstituert
kommunedirektør fikk rapporten til høring 04.05.20 og ga svar til revisjonen 18.05.20, jfr.
vedlegg i rapporten.
Generelt
Hovedkonklusjonen er kommunen i hovedsak har tilfredsstillende planlegging, oppfølging og
rapportering for å gi politisk nivå relevant økonomisk informasjon. Administrasjonen har
imidlertid et forbedringspotensiale når det gjelder intern kommunikasjon og samhandling
mellom de ulike ledernivåene.
Budsjett- og budsjettprosessen
Det konkluderes med at budsjett, og -prosessen, er i tråd med regelverk og god faglig
praksis. Årshjulet kan forbedres og samordnes bedre med budsjettrundskriv, samt mål- og
strateginotat. Det jobbes med å utvikle årshjulet. Utover dette bør det utarbeides skriftlige
rutinebeskrivelser på økonomiprosessene. Det opplyses at det arbeides med dette i 2020.
Budsjettdokumentet fyller lovens krav og økonomiplandokumentet beskrives som oversiktlig.
Økonomi- og delegasjonsbestemmelser
Kommunen har formalisert bestemmelser i forhold til økonomi og delegering gjennom
økonomireglementet, finansreglementet og delegasjonsreglementet, men har behov for
oppdatering. Reglementene er godt kjent i ledelsen. Rådmann og sektorsjefer har
lederavtaler, men ikke enhetslederne. Arbeidet med lederavtaler bør fullføres i alle enhetene.
Økonomirapportering og oppfølging
Det utarbeides tre tertialrapporten som belyser kommunens inntekter og utgifter i forhold til
vedtatte budsjett, budsjettet er periodisert tilstrekkelig for å rapportere avvik, samt at det.
rapporteres om avvik og forslag til nødvendige tiltak til politisk ledelse. Utenom
tertialrapportene foregår det meste av rapporteringen i kommunen muntlig og dette gjør at
tilstrekkelig informasjon og kommunikasjon i forbindelse med ledernivåene i kommunen ikke
er ikke ensartet. Gjensidig forståelse og samhandling er noe manglende mellom de ulike
nivåene i organisasjonen. Administrasjonen må sikre dokumentasjon av økonomisk
rapportering i form av skriftlige møtereferater og god kommunikasjonsflyt på alle nivå,
spesielt mellom de ulike ledernivåene.
Kompetanse og kunnskap
Den samlede ledelse i kommunen har tilstrekkelig kunnskap til å vareta økonomiansvaret.
Det tyder på at det er praksis for å sikre nødvendig kompetanse, men at det ikke fins
skrevne rutiner for kompetanseutvikling og kompetansesikring. Beskrivelse av rutiner kan bli
bedre.
Vurdering
Det vises til den fremlagte rapport. En er av den oppfatning at rapporten besvarer de gitte
problemstillinger. Rapporten angir anbefalinger ut fra de vurderinger og konklusjoner som er
gjort i rapporten. Anbefalingene er ytterligere konkretisert i den foreslåtte innstilling til
kommunestyret. Kontrollutvalget anbefales å slutte seg til den fremlagte rapport og at saken
legges frem for kommunestyret med innstilling på å ta rapporten til orientering, samt be
rådmannen følge opp innstillingens anbefalinger med en skriftlig rapport til kontrollutvalget
innen 31.10.20, med kopi til kommunestyret.
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MAI 2020
FR 1091

Revisjonsrapport fra Revisjon Midt-Norge SA

FORORD

Revisjon Midt-Norge SA har gjennomført denne forvaltningsrevisjonen på oppdrag fra Meråker
kommunes kontrollutvalg i perioden september 2019 til april 2020.
Kontrollutvalget skal påse at forvaltningsrevisjon gjennomføres, jf. lov om kommuner og
fylkeskommuner (kommuneloven) § 23-2 punkt c). Forvaltningsrevisjon innebærer å gjøre
systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og
virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger (Kommuneloven
§23-3 første ledd).
Revisjonsteamet

har

bestått

av

prosjektleder

Hanne

Marit

Ulseth

Bjerkan,

prosjektmedarbeider Marit Ingunn Holmvik, og kvalitetssikrere Arve Gausen og Petter Andreas
Gudding. Revisor har vurdert egen uavhengighet overfor Meråker kommune, jf.
kommuneloven § 24-4 og forskrift om kontrollutvalg og revisjon, kapittel 3.
Forvaltningsrevisjonen er gjennomført i henhold til NKRFs1 standard for forvaltningsrevisjon,
RSK 001 (2011).
Vi vil takke alle som har bidratt med informasjon i prosjektet. En oversikt over tidligere
gjennomførte prosjekter finnes på vår hjemmeside www.revisjonmidtnorge.no.

Stjørdal/Trondheim, 18. mai 2020

Marit Ingunn Holmvik

Hanne Marit Ulseth Bjerkan

Oppdragsansvarlig revisor

Prosjektleder

1

Norges Kommunerevisorforbund, www.nkrf.no
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SAMMENDRAG

Kontrollutvalget i Meråker kommune bestilte i sak 17/19, 12.06.19, en forvaltningsrevisjon om
økonomistyring og økonomirapportering.
Det er utarbeidet følgende problemstilling for temaet:
Har Meråker kommune tilfredsstillende planlegging, rapportering og oppfølging for å gi politisk
nivå relevant økonomisk styringsinformasjon?
Denne problemstillingen er belyst gjennom følgende fire delproblemstillinger:
1. Er budsjett og budsjettprosessen i Meråker kommune i tråd med lov- og regelverk og
god faglig praksis?
2. Har kommunen økonomi- og delegasjonsbestemmelser som sikrer en betryggende
kontroll?
3. Er samspillet mellom kommunens ledelse på alle nivå tilfredsstillende for å sikre en god
økonomirapportering og oppfølging i kommunen?
4. Er det tilstrekkelig kunnskap i kommunens ledelse om budsjettering og rapportering?
Forvaltningsrevisjonen har avgrenset økonomistyring til å være årsbudsjettering med
økonomiplan og rapportering. Det er gjennomført dokumentanalyse av relevante dokumenter
og intervjuer med ledelsen innenfor de ulike ledernivåene i kommunen.
I løpet av arbeidet med denne forvaltningsrevisjonen har det vært et skifte av rådmann i
kommunen. Revisor presiserer derfor at rapporten omtaler tidligere rådmann som rådmann og
nåværende konstituert rådmann som kommunedirektør.
Meråker kommune utarbeider budsjett og økonomiplan i tråd med lov- og regelverk.
Kommunen har et realistisk budsjett. Økonomiplanen gir en detaljert oversikt over den
økonomiske tilstanden i kommunen og beskrivelse av kommunens rammebetingelser.
Meråker kommune gjennomfører økonomiplanlegging ved å utarbeide en plan for prosessen
som skiller mellom administrative og politiske ansvar og roller. Årshjulet i kommunen
tilfredsstiller i utgangspunktet veilederen om økonomiplanlegging i kommuner, og er godt
innarbeidet blant ledergruppen. Kommunen har ikke skriftlige rutinebeskrivelser på
økonomiprosessene ut over økonomireglementet, årshjulet og budsjettrundskrivet.
Kommunen har formalisert bestemmelser i forhold til økonomi og delegering gjennom
økonomireglementet, finansreglementet og delegasjonsreglementet. Reglementene er godt
kjent blant kommunens ledelse. Reglementene er ikke oppdatert i forhold til ny kommunelov.
Kommunen har etablert lederavtaler for rådmann og sektorsjefene, mens enhetslederne per
desember 2019 ikke har egen lederavtale.
- Økonomistyring og økonomirapportering -
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Det utarbeides tre tertialrapporten som belyser kommunens inntekter og utgifter i forhold til
vedtatte budsjett. Budsjettet er periodisert tilstrekkelig for å rapportere avvik. Rådmann
rapporter om avvik og forslag til nødvendige tiltak til politisk ledelse. Utenom tertialrapportene
foregår det meste av rapporteringen i kommunen muntlig, og i møter mellom de ulike
ledernivåene i kommunen. Praktisering med å skrive referat fra møter har vært mangelfull.
Informasjon når det gjelder tilstrekkelig informasjon og kommunikasjon i forbindelse med
ledernivåene i kommunen er ikke ensartet, og gjensidig forståelse og samhandling er noe
manglende mellom de ulike nivåene i organisasjonen.
Samlet ledelse i kommunen har tilstrekkelig kunnskap til å vareta økonomiansvaret.
Kommunen har ikke rutiner for kompetanseutvikling og kompetansesikring, men de ansatte
har mulighet for kurs. Kommunens ledere har muligheter for bistand fra økonomikontoret.
Hovedkonklusjonen er at Meråker kommune har tilfredsstillende planlegging og oppfølging for
å gi politisk nivå relevant økonomisk informasjon. Når det gjelder rapportering av relevant
økonomisk styringsinformasjon til politisk nivå er den i hovedsak tilfredsstillende.
Administrasjonen har forbedringspotensial9 når det gjelder intern kommunikasjon og
samhandling mellom de ulike ledernivåene.
På grunnlag av vurderingene som er gjort har revisjonen følgende anbefalinger:
•

Årshjulet bør tilpasses slik at alle aktiviteter i budsjettprosessen er inkludert

•

Etablere skriftlige rutinebeskrivelser på økonomiprosessene

•

Oppdatere delegasjons- og økonomireglementet slik at de er i samsvar med ny
kommunelov og forskrifter

•

Fullføre arbeidet med lederavtaler for enhetslederne

•

Administrasjonen bør sikre dokumentasjon av økonomisk rapportering i form av
møtereferater på alle nivå

•

Sikre god kommunikasjonsflyt mellom de ulike ledernivåene

•

Etablere beskrivelser av rutiner for kompetanseheving og kompetansesikring

- Økonomistyring og økonomirapportering -
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1

INNLEDNING

1.1

Bestilling

Kapittelet gir gjennomgang av bestilling, problemstillinger og bakgrunn for prosjektet.

Kontrollutvalget i Meråker kommune bestilte i sak 17/19, 12.06.19, en forvaltningsrevisjon om
økonomistyring og økonomirapportering. Bestillingen avviker fra Plan for forvaltningsrevisjon
2016-2019 som ble behandlet og vedtatt i kommunestyret 28.11.16 (sak 98/16).
Kommunestyret har gitt kontrollutvalget myndighet til å omprioritere planen i planperioden, og
internkontrollen ble spilt inn som mulig tema for forvaltningsrevisjon på møte i april 2019.
Formålet med forvaltningsrevisjonen var ikke tatt inn i bestillingen, annet enn at det var lenge
siden det hadde vært en gjennomgang av den interne kontrollen og at internkontroll alltid er et
viktig område for kontrollutvalget. Revisor observerer at det i tillegg har vært store utskiftninger
i kommunens sentrale ledelse på kort tid, noe som innebærer en risiko for kontinuitet innen
fag, og at kompetanse innen internkontroll og økonomistyring kan være endret.
Bestillingen fra kontrollutvalget kom etter ønske fra tidligere rådmann som mente at
økonomistyring og økonomirapportering har forbedringspunkter med hensyn til å gi overordnet
nivå relevant styringsinformasjon. Prosjektplanen har avgrenset overordnet nivå til politisk
nivå, og økonomistyring til å være årsbudsjettering med økonomiplan og rapportering.
Prosjektet skal også se på administrasjonens ledelseskunnskap til å håndtere disse
prosessene og gi relevant styringsinformasjon.

1.2 Problemstillinger
Det er utarbeidet følgende problemstilling for temaet:
Har Meråker kommune tilfredsstillende planlegging, rapportering og oppfølging for å gi politisk
nivå relevant økonomisk styringsinformasjon?
For å besvare denne problemstillingen belyses følgende fire delproblemstillinger:
5. Er budsjett og budsjettprosessen i Meråker kommune i tråd med lov- og regelverk og
god faglig praksis?
6. Har kommunen økonomi- og delegasjonsbestemmelser som sikrer en betryggende
kontroll?
7. Er samspillet mellom kommunens ledelse på alle nivå tilfredsstillende for å sikre en god
økonomirapportering og oppfølging i kommunen?
8. Er det tilstrekkelig kunnskap i kommunens ledelse om budsjettering og rapportering?

- Økonomistyring og økonomirapportering -
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1.3

Metode

Forvaltningsrevisjonen er gjennomført i henhold til NKRFs standard for forvaltningsrevisjon,
RSK 001. Forvaltningsrevisjonen er gjennomført i perioden september 2019 til april 2020.
Forvaltningsrevisjonen bygger på gjennomgang av dokumenter og intervjuer med ansatte på
ulike ledernivåer i kommunen.
Det er gjennomført dokumentanalyse og følgende dokumenter er gjennomgått:
▪

Budsjett 2020 og Økonomiplan 2020-2023

▪

Økonomireglement

▪

Delegasjoner

▪

Lederavtaler sektorsjef

▪

Årshjul

▪

Mål- og strategidokument 2020-2023

▪

Tertialrapport 1. og 2. tertial 2019

▪

Andre dokumenter av relevans

Forvaltningsrevisjonen startet med et oppstartsmøte med rådmann, økonomisjef og fagleder
for regnskap. Videre ble det gjennomført intervju med følgende personer:
▪

Tidligere rådmann

▪

Økonomisjef

▪

Personalleder

▪

Sektorsjef oppvekst og kultur

▪

Sektorsjef for helse, pleie og omsorg

▪

Sektorsjef for kommunal utvikling

▪

Enhetsleder sykehjem

▪

Enhetsleder skole

Revisor vurderte bruk av spørreundersøkelse til enhetslederne i kommunen. På grunn av
behov for mer utdypende informasjon vurderte revisor det mest hensiktsmessig å intervjue to
av enhetslederne. De to enhetslederne ble valgt av revisor med bakgrunn i størrelse på
budsjettet. I forkant av alle intervjuene ble det laget en intervjuguide som var tilpasset de ulike
ledernivåene intervjuobjektene tilhørte. Informantene fikk ikke tilsendt spørsmålene i forkant.
Referat fra oppstartsmøte og intervju er verifisert av informantene i etterkant for å rette opp
eventuelle misforståelser. Revisor har i stor grad fått tilsendt etterspurt dokumentasjon.
Revisor vurderer at det er samlet inn et tilstrekkelig datagrunnlag for å gjøre vurderinger av
kommunens økonomistyring og økonomirapportering. Revisors samlede vurdering er at
- Økonomistyring og økonomirapportering -
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metodebruk og kildefang i dette prosjektet gir et tilstrekkelig grunnlag til å svare på
problemstillingene.

1.4 Bakgrunn
Økonomistyring defineres av Bush med flere (2002, 55) som ledelse rettet mot å realisere
økonomiske mål. Det er adferden til de menneskene som involveres som er avgjørende for de
resultatene som oppnås. Ledelse defineres i boken som et målformulerende, problemløsende
og språkskapende samspill mellom mennesker. For at ledelsesprosessen skal fungerer skriver
Busch med flere (2002, 53) at det er to betingelser som må være oppfylt. Det ene er at det
foreligger tilstrekkelig med informasjon, og det andre er at det utvikles en struktur som sikrer
at de beslutninger som tas settes ut i livet. Ofte er årsakene til svikt i økonomisk styring at
beslutningstakeren ikke har tilstrekkelig kunnskap om det foreligger problemer.
Økonomisk styring i offentlige virksomheter er rettet mot å sikre god utnyttelse av de
ressursene som settes inn. Gjennom økonomiplanlegging skal kommunen sørge for at
begrensede

ressurser

blir

anvendt

så

effektivt

som

mulig

(Kommunal-

og

regionaldepartementet 2013). Kommunen har ansvaret for en forsvarlig økonomiforvaltning og
en effektiv ressursutnyttelse som sikrer innbyggerne best mulig tjenestetilbud over tid.
Det er kommunestyret som har det øverste ansvaret for planlegging, prioritering og styring av
økonomien innenfor fastsatte inntektsrammer og statlig regelverk. Økonomiforvaltningen og
budsjettprosessene gjøres for at kommunen skal ha god styring av utgiftene til
tjenesteproduksjon og oversiktlige rammer for den enkelte resultatenhet å styre den daglige
driften etter. Kommunestyret har ansvaret for at årsbudsjettet overholdes, og iverksette tiltak i
løpet av årets dersom det er nødvendig for å opprettholde budsjettbalansen.
Meråker kommune hadde ifølge økonomiplanen for 2019-2022 en periode mellom 2007 og
2014 med negativ økonomisk utvikling. Denne trenden har i de senere år snudd, blant annet
på grunn av omstrukturering av tjenestetilbudet og fokus på løpende økonomistyring.

- Økonomistyring og økonomirapportering -
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Kilde: Årsmelding 2019 Meråker kommune

Figur 1.

Organisasjonskart Meråker kommune

Organisasjonskartet ovenfor er hentet fra årsmeldingen 2019 til Meråker kommune, og er
fordelt etter politisk nivå og administrativt nivå.
Det overordnende politiske nivået består av kommunestyret, formannskapet og tre ulike utvalg.
Utvalgene var før navneendring i 2019 tidligere komiteer. På administrativt nivå viser
organisasjonskartet at rådmann er den administrative lederen. Kommunen er delt opp i tre
sektorer som er direkte underlagt rådmannen, og hver sektor har sin sektorsjef.
PwC gjennomførte i 2017 en ekstern organisasjonsgjennomgang i Meråker kommune.
Hovedfokuset i rapporten var organisasjon og ledelse, samt potensial for økonomisk
innsparing. I rapporten kommer det fram at kommunen er god på styring og administrasjon.
Uten at det er undersøkt i detalj, gir intervjuene og dokumentgjennomgangen som PwC
- Økonomistyring og økonomirapportering -
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gjennomførte et bilde av at kommunen har gode rutiner for rapportering og god
økonomistyring.
I de siste årene har det vært høy turnover i sentraladministrasjonen, med stor utskifting av
sentral ledelse. Høy turnover medfører risiko for endring av kompetanse og faglig kontinuitet
innen oppgavene som hører til sentral ledelse i Meråker kommune. Ny rådmann ble ansatt 1.
januar 2019 og ny sektorsjef for kommunal utvikling ble ansatt fra august 2019.
Kommunestyret i Meråker vedtok i sak 13/20 den 23. mars 2020 mistillit mot rådmannen, som
førte til hans avgang. Ny konstituert rådmann er sektorsjef for kommunal utvikling. Meråker
kommune vedtok i kommunestyremøtet 27. april 2020 å endre stillingstittel fra rådmann til
kommunedirektør. Rapporten omtaler ny konstituert rådmann som kommunedirektør og
tidligere rådmann som rådmann.

1.5

Rapportens oppbygging

Dette innledende kapittelet har presentert bestillingen, problemstillinger, bakgrunn og metoden
som er brukt i denne forvaltningsrevisjonen.
Hver av de fire delproblemstillingene har fått sitt eget kapittel, kapittel 2 til kapittel 5. I disse
kapitlene

presenteres

revisjonskriterier,

datagrunnlag

og

revisors

vurderinger.

Revisjonskriterier er utledet i vedlegg 1.
Konstituert kommunedirektør sitt høringssvar til foreløpig rapport er lagt inn som vedlegg 2.
I kapittel 7 konkluderer revisor på problemstillingene og kommer med anbefalinger.
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2

BUDSJETT OG BUDSJETTPROSESSEN

Kapittelet gir en beskrivelse og vurdering om budsjett og budsjettprosessen i Meråker
kommune er i tråd med lov- og regelverk og god faglig praksis.

2.1

Revisjonskriterier

Følgende revisjonskriterier er utledet for denne problemstillingen:
▪

Meråker kommune skal vedta økonomiplan innen utgangen av året. Økonomiplanen
skal gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte
oppgaver i planperioden.

▪

Meråker kommune skal vedta årsbudsjettet innen utgangen av året.

▪

Årsbudsjettet skal tilfredsstille kommunelovens krav til framstilling ved bruk av
budsjettskjema, og årsbudsjettet skal være realistisk.

▪

Meråker kommune skal i tilknytting til årsbudsjettet gjøre rede for de grunnleggende
prinsipper de har lagt vekt på ved framstilling av årsbudsjettet og en beskrivelse av
organiseringen av arbeidet.

▪

Meråker kommune bør gjennomføre økonomiplanlegging i tråd med anbefalt praksis
fra veilederen2 ved å utarbeide en plan for prosessen. Planen bør være forankret
politisk og ha tydelige skiller mellom administrativt og politisk ansvar og roller, samt
realistiske og klare tidsfrister.

▪

Meråker

kommune

bør

ha

etablert

rutinebeskrivelser

på

de

viktigste

økonomiprosessene.
Utledningen av revisjonskriteriene finnes i vedlegg 1.

2.2

Data

2.2.1

Budsjett og økonomiplan

Økonomireglementet i Meråker kommune ble vedtatt i sak 19/05 i kommunestyret den
29.03.05. Reglementet definerer økonomiplanen som et instrument til hjelp for kommunen til
å få en oversikt over den økonomiske handlefriheten og foreta prioriteringer av ressursbruken
på ulike formål innenfor kommunelovens krav til økonomisk balanse med utgangspunkt i
dagens økonomiske situasjon og realistiske anslag på framtidige inntekter og utgifter. Bruken
av midler i kommunen er fastlagt i budsjettet, og endringer innenfor det vedtatte budsjettet kan
foretas av den som har slik myndighet jfr. økonomireglementet. Ved behov for å gå utover
budsjettet skal det først foretas budsjettendring. Økonomireglementet definerer fullmakter til

2

KRD: veileder i Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner (2013)
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formannskapet, komiteene og rådmannen til budsjettendringer i løpet av året. Budsjettet
vedtas av kommunestyret ved at driftsbudsjettet vedtas med nettoramme på hvert
hovedansvarsområde og investeringsbudsjett vedtas på prosjektnivå.
Meråker kommune utarbeider økonomiplanen og årsbudsjettet parallelt, og de to dokumentene
behandles samtidig av kommunestyret. Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 ble vedtatt
i sak 90/19 i kommunestyret den 09.12.19.
I økonomiplanen 2020-2023 for Meråker kommune redegjøres det generelt om økonomiplanen
og hensikten med økonomiplanlegging. En egen del beskriver ansvarsforhold og den politiske
saksgangen i arbeidet med økonomiplanen. Overordnede bestemmelser for utarbeidelsen av
økonomiplan og budsjett er også tatt inn.
Økonomiplanen

2020-2023

for

kommunen

inneholder

fire

hoveddeler:

økonomisk

statusbeskrivelse, konsekvensjustert budsjettoversikt, økonomisk handlefrihet og endelig
budsjettoversikt. Den økonomiske statusbeskrivelsen gir en verbal framstilling av hvordan
kommunen ser på den økonomiske situasjonen per dags dato. Her presenteres blant annet
avvik mellom utgifter og inntekter fra årsregnskap og regulert budsjett fremstilt ved bruk av
regnskapsskjema 1A og 1B for drift fra foregående år. Det redegjøres for avvik mellom
årsregnskap og regulert budsjett. Konsekvensjustert budsjettoversikt gir en oversikt over
konsekvensene av å opprettholde dagens driftsaktivitet. I delen om konsekvensjustert
budsjettoversikt inngår også kommunens rammebetingelser som inneholder forutsetninger om
prisvekst, lønnsvekst, arbeidsgiveravgift, pensjonskostnader, anslag på skatteinntektene og
anslag på rammeoverføringene herunder befolkningsutviklingen, konsesjonskraftsinntekter,
eiendomsskatt og finanskostnader i planperioden.
Del III om økonomisk handlefrihet beskriver disposisjoner og driftsendringer som gjøres i
planperioden. Den nye kommuneloven fastsetter i § 14-2, punkt c at kommunene skal vedta
finansielle måltall for utviklingen av kommunens økonomi. Kommunene selv vedtar hvilke
måltall de skal ha og hvilket nivå måltallene skal være på. Meråker kommune har bygget opp
budsjettforslaget for 2020 på fire finansielle måltall. Målsetting for netto driftsresultat og
målsetting for størrelsen på disposisjonsfondet er allerede vedtatt. I tillegg er det forslag om
bruk av målsetting for gjeldsgrad, handlingsregel for kapitalutgifter og bruk av kraftinntekter inn
i drift som måltall. Budsjettet 2020 og økonomiplanen 2020-2023 er satt i sammenheng med
de overordnede økonomiske måltallene og presentert i del III. Kommunestyret vedtok i sak
52/17 den 19.06.17 overordnede mål og rammer for ønsket økonomisk utvikling i Meråker, og
disse er tatt inn i økonomiplanen.
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Del III inneholder også budsjett for hver sektor i planperioden. Oppbygging, organisering og
bemanning av sektorene beskrives. Sektor skole, oppvekst og kultur beskriver målsettingene
sine tydelig. Hver sektor presenterer samlet sektorbudsjett og budsjett for hver enhet med
tilhørende kommentarer. Kommentarene beskriver endringer i budsjettet og årsak til
endringene. Hver sektor beskriver også sine utfordringer i årene framover. Det presenteres
investeringer for hver sektor i planperioden. Del IV inneholder budsjettskjemaene. Forskrift om
årsbudsjett har krav til innhold og inndeling, og Meråker kommune har satt opp årsbudsjettet i
henhold til kravene i forskriften.
Tabellen nedenfor viser netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter for Meråker
kommune for de fire siste årene.
Tabell 1.

Netto driftsresultat i prosent av korrigerte driftsinntekter Meråker kommune
År
Meråker

2015
3,3 %

2016
2,6 %

2017
5,2 %

2018
2,0 %

2019
2,8 %

Kilde: Årsmelding 2018 og 2019 Meråker kommune

Tabellen viser at Meråker kommune de fem siste årene har hatt et positivt netto driftsresultat i
prosent av korrigerte driftsinntekter. Teknisk beregningsutvalg (TBU) anbefaler at netto
driftsresultat for kommunesektoren som helhet over tid bør utgjøre om lag 2 prosent av
driftsinntektene, med et anbefalt nivå på 1,75 prosent for kommunene. Årsregnskapet for 2019
viser at skatter og rammetilskudd er de største inntektskildene til kommunen og utgjorde 57,4
prosent av brutto driftsinntekter. På utgiftssiden utgjorde utgifter til lønn (inkl. sosiale utgifter)
62 prosent av totale driftsutgiftene.
Tabell 2.

Avvik mellom budsjett og regnskap for Meråker kommune 2019

Budsjett
Regnskap
Avvik

Sum
Netto
Netto
Til fordeling Mer/
disponible
finansutgifter avsetninger
drift
mindreforbruk
inntekter
186569
-12727
4567
-177686
0
189578
-8188
-1453
-172704
6510
3009
4539
-6020
4982
6510
Kilde: Årsmelding 2019 Meråker kommune

Tabellen ovenfor viser at Meråker kommune fikk et mindreforbruk på 6,5 millioner kroner i
2019. Årsregnskapet 2019 peker på mindreforbruk i sektorene og et rimeligere lønnsoppgjør.
Summen av skatter, rammetilskudd, konsesjonskraftinntekter og finansposter ble bedre enn
budsjettert, men samtidig ble det merutgifter til den kommunale kraftlinja.

2.2.2

Budsjettprosessen

Veilederen «Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner» fra Kommunal- og
regionaldepartementet sier at økonomiplanleggingen til kommunene vil styrkes om de tidlig på
- Økonomistyring og økonomirapportering -
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året utarbeider en plan for gjennomføring av budsjett- og økonomiplanprosessen. Denne
planen bør være forankret politisk, ha tydelige skiller mellom administrative og politiske ansvar
og roller, realistiske og klare tidsfrister, samt avklare innholdsmessige ambisjoner. Veilederen
gir et eksempel på et årshjul som brukes i arbeidet med budsjettprosessen. Årshjulet gir en
oversikt over aktivitetene som kommunen gjennomfører for å utarbeide økonomiplan og
årsbudsjett.
Rådmann har det overordnede ansvaret for budsjettprosessen i Meråker. Arbeidet skjer i
samarbeid med økonomisjef, sektorsjefene og personalleder. Økonomisjefen deltar i det
meste i budsjettprosessen og klargjør utgangspunktet for budsjettarbeidet.
Utgangspunkt for budsjettarbeidet er samfunnsdelen av kommuneplanen. Kommunestyret i
Meråker vedtok i sak 25/19 den 29.04.19 kommuneplanens samfunnsdel for perioden 20192035. Det er videre utarbeidet et mål- og strategidokument 2020-2023 som er grunnlaget for
det videre arbeidet med økonomiplanene 2020-2023 og årsbudsjettet 2020. Kommunestyret
vedtok dokumentet i sak 45/19 den 26.08.19. Dokumentet beskriver blant annet sentrale
rammebetingelser for økonomiplanen og rådmanns prioriteringer. Dokumentet er grunnlag for
kommunestyret sin strategidebatt for planperioden 2020-2023. Meråker kommune utarbeidet
et slikt dokument første gang til budsjettet for 2018.
Økonomisjefen sender ut et budsjettrundskriv til personalleder, sektorsjefene og rådmann som
beskriver de ulike trinnene i budsjettarbeidet og tidsfrister for hvert trinn. Budsjettrundskrivet
inneholder også plan for politisk behandling. Det er satt frister med dato for de ulike deler av
budsjettprosessen. Første trinn er lønnsark. Lønnsark inneholder blant annet informasjon om
alle ansatte, stillingsprosent, pensjonskasse og årslønnsgrunnlag. Basert på registrerte
opplysninger blir lønnskostnader, pensjon og arbeidsgiveravgift regnet ut. Det er
personallederen som utarbeider lønnsbudsjettet for hele kommunen. Periodisering av
budsjettet omtales nærmere i kapittel 4 om økonomirapportering og oppfølging.
Neste trinn i prosessen er konsekvensjustering av budsjettet. Deretter følger trinn tre som er
utarbeiding av tiltak. Her melder sektorsjefene inn behov og innsparingsmuligheter fortløpende
til økonomisjef med krav til opplysninger som fullstendig kontostreng, virkning for hvert år i
økonomiplanperioden og kort beskrivelse av tiltak. Trinn fire er ferdigstilling av budsjettversjon
i balanse, noe som betyr at alle tekstdelene må være ferdig noen dager før. Sektorsjefene
skriver selv sine tekstdeler av budsjettet, og økonomisjefen setter de ulike delene sammen til
ett dokument.
Meråker kommune har et årshjul som viser oversikt over aktiviteter og frister kommunen har i
forbindelse med økonomiarbeidet og budsjettprosessen. Årshjulet viser frister for ulike
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rapporteringer og måned for politisk behandling. Informantene sier at årshjulet er godt
innarbeidet og aktivt i bruk. To av sektorene har utarbeidet eget årshjul for sin sektor. Årshjulet
for en av sektorene inneholder mer enn bare økonomiarbeidet, også spesifikke aktiviteter for
sektoren.

Figur 2.

Årshjul Meråker kommune

Det er et ønske om å starte budsjettprosessen tidligere fra 2020. Det vil medføre noe mer
usikkerhet, men samtidig vil det gi et bedre beslutningsgrunnlag for strateginotatet. Det ble
opplyst om at strateginotatet skal behandles av kommunestyret i juni. Årshjulet revisor har fått
tilsendt er ikke oppdatert med frister for mål- og strateginotat. Frist for lønnsbudsjettering er
ifølge årshjulet 15. august, mens i budsjettrundskrivet er fristen 29. august. Tidligere rådmann
informerer om at han hadde intensjoner om å videreutvikle årshjulet i 2020 med mer detaljert
og tydelig beskrivelse av budsjettprosessen.
Meråker kommune har ikke skriftlige rutinebeskrivelser for arbeidet med budsjett og tilhørende
prosesser utover økonomireglementet, årshjulet og budsjettrundskrivet. Tidligere rådmann
hadde intensjoner om at skriftlige rutinebeskrivelser og systemer skulle være på plass i løpet
av 2020.
Etter siste valg har kommunen operert med to budsjettutvalg; ett utvalg er formannskapet og
ett utvalg hvor alle partiene er representert. Rådmannen og økonomisjefen deltar fra
administrasjonen i budsjettutvalgsmøtene. Budsjettutvalgene skal komme med innspill til
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rådmannen i selve budsjettprosessen, og det medfører også at det kan bli nødvendig å flytte
på budsjettprosessen. Rutiner må på plass i forkant av begge budsjettutvalgene for å få tid til
saksbehandling. Årshjulet inkluderer ikke oversikt over begge budsjettutvalgene, kun
formannskapet. Rådmannen og økonomisjefen har ikke formalisert samarbeidet seg imellom,
og har ikke etablert rutiner for samarbeid på området. Rådmannen er derfor opptatt av at
administrasjonen må etablere en hensiktsmessig samhandling og arbeidsfordeling slik at
forventninger om hvem som gjør hva og når, avklares.

2.3

Vurdering

2.3.1

Budsjett og økonomiplan

Meråker kommune vedtar både budsjett og økonomiplan innen utgangen av året. Kommunen
har satt opp årsbudsjettet i henhold til kravene i forskrift om årsbudsjett. Årsbudsjettet er
presentert med redegjørelse om premisser og forutsetninger som årsbudsjettet bygger på.
Revisor vurderer at kommunen har et realistisk budsjett hvor økonomisk måltall for budsjettet
2020 og for planperioden 2020-2023 er inkludert etter krav i ny kommunelov. Statistikken viser
at kommunen har hatt et positivt netto driftsresultat de siste årene.
Økonomiplanen gir en detaljert oversikt over den økonomiske tilstanden i kommunen og
beskriver kommunens rammebetingelser. Oversikt over sannsynlige inntekter og forventede
utgifter er presentert på en oversiktlig måte i økonomiplanen. Økonomiplanen beskriver
utfordringer i kommunen og for sektorene. Overordnede mål og rammer for ønsket økonomisk
politikk er inkludert i planen. Økonomiplanen inneholder også en generell del som beskriver
ansvarsforholdet i arbeidet med planen og hensikten med økonomiplanlegging.

2.3.2

Budsjettprosessen

Meråker kommune gjennomfører økonomiplanlegging i tråd med anbefalt praksis ved å
utarbeide en plan for prosessen med tydelige skiller mellom administrative og politiske ansvar
og roller, realistiske og klare tidsfrister, samt avklare innholdsmessige ambisjoner. Kommunen
sitt årshjul tilfredsstiller i utgangspunktet veilederen sitt forslag til årshjul med oversikt over
aktiviteter og frister. Årshjulet er godt innarbeidet blant ledergruppen. Ikke alle tidsfristene
oppgitt i årshjulet samsvarer med tidsfristene oppgitt i budsjettrundskrivet, men er innenfor
samme måned. Årshjulet inkluderer ikke arbeidet med mål- og strateginotatet som skal
foreligge i juni og ikke oversikt over politisk behandling for ett av budsjettutvalgene. Årshjulet
bør tilpasses slik at alle aktiviteter i budsjettprosessen er inkludert. Revisor har fått opplyst at
det skal jobbes med utvikling av årshjulet.
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Meråker kommune har ikke skriftlige rutinebeskrivelser på økonomiprosessene ut over
økonomireglement, årshjulet og budsjettrundskrivet. Revisor vurderer dette som sårbart for
kommunen. I forbindelse med budsjettprosessen og politisk behandling bør det være tydelig
arbeidsfordeling om hvem som gjør hva i ledergruppen. Revisor har fått opplyst at det skal
jobbes med rutinebeskrivelser i 2020.
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3

ØKONOMI- OG DELEGASJONSBESTEMMELSER

Kapittelet

beskriver

og

vurderer

om

Meråker

kommune

har

økonomi-

og

delegasjonsbestemmelser som sikrer en betryggende kontroll.

3.1

Revisjonskriterier

Følgende revisjonskriterier er utledet for denne problemstillingen:
▪

Meråker kommune skal formalisere bestemmelser i forhold til økonomi og delegering i
et reglement eller annen skriftlig nedtegnelse.

▪

Meråker kommune skal ha et oppdatert delegasjonsreglement på ulike nivåer med
budsjettansvar som er tilgjengelig og kjent for organisasjonene.

▪

Meråker kommune bør ha etablert lederavtaler som tydeliggjør ansvar (økonomisk).

Utledningen av revisjonskriteriene finnes i vedlegg 1.

3.2

Data

Meråker kommune har delegasjonsreglement og økonomireglement. Delegasjonsreglementet
i kommunen ble vedtatt av kommunestyret i sak 62/17 den 19.06.17. Økonomireglementet ble
vedtatt i sak 19/05 i kommunestyret den 29.03.05. Det er utarbeidet et eget finansreglement
for kommunen som ble vedtatt av kommunestyret i sak 7/03 den 27.01.03. Økonomisjefen
informer om at reglementene bør oppdateres siden noen er i utdatert i forhold til ny
kommunelov og andre særlover.
Delegasjonsreglementet beskriver blant annet delegasjonen til rådmannen. I økonomisaker er
delegasjonen gitt i henhold til det gjeldende økonomireglementet. Rådmann har gitt delegasjon
av myndighet videre til sektorsjefene, og alle sektorsjefene har fullt budsjett- og
økonomiansvar for sine sektorer. Sektorsjefene på helse og oppvekst har delegert myndighet
videre til sine enhetsledere, bortsett fra tilsettingsoppgaver. Det er delte meninger om
delegering av tilsettingsoppgavene. For sektor teknisk har enhetslederne per november 2019
fagmyndighet vedrørende økonomi, men de tar kontakt med sektorsjefen for forklaring av avvik
og eventuelt behov for omprioriteringer.
I 2019 ble det innført egne lederavtaler for sektorsjefene. Lederavtalene inneholder krav og
forventninger rådmannen har til sektorsjefene og resultatmål for 2019 og perioden 2019-2022.
Et av resultatmålene i perioden 2019-2022 er levering av budsjett 2019 og økonomiplan 20192022 i absolutt balanse. Lederavtalene inneholder en egen del om ansvaret som sektorsjef.
Lederavtalene legger opp til evalueringsmøte i mars/april hvor sektorsjef og rådmann
evaluerer levering av krav og forventninger. I etterkant av evalueringen gjennomføres det
utviklingssamtale eller medarbeidersamtale mellom sektorsjef og rådmann.
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Et av resultatmålene i lederavtalen for sektorsjefene i perioden 2019-2022 er å iverksette og
implementere lederavtaler for enhetslederne i sektoren. Enhetslederne revisor har intervjuet
informerer om at de per desember 2019 ikke har egne lederavtaler. En sektorsjef informerer
om at lederavtalene for enhetslederne skal være målbare på en god og konstruktiv måte, og
mulig være tilpasset hver enkelt enhetsleder. Sektorsjefen jobber sammen med enhetslederne
for å utarbeide gode avtaler, men det er ikke satt en frist for ferdigstillelse. De andre
sektorsjefene opplyser om at prosessen med lederavtaler for enhetsledere skal igangsettes.
Rutiner og retningslinjer, forventningsavklaring o.l. vil bli gjennomgått som en del av klargjøring
av ansvaret med enhetslederne.
Informantene er kjent med reglementene i organisasjonen, herunder delegasjonsreglementet.
Sektorsjefene opplever at oppgaver og ansvar er tydelig fordelt. En av enhetslederne peker
på at rollen med lederansvar ikke er godt nok formalisert, og at kommunen har en utfordring
med å sette kursen for sine ledere. Enhetsleder ønsker mer fokus på det langsiktige arbeidet
og mener det er vanskelig å holde utviklingen i gang når dagene går med til kortsiktige
driftsoppgaver. Det hjelper ikke med planverk dersom praksisen ikke er i tråd med planverket.
Forankring av prosesser for å komme fram til planverket er vesentlig. En annen enhetsleder
kunne tenkt seg tilgang til Arena3 for å følge opp budsjettendringer etter kommunestyret sin
behandling. Det ligger ingen automatikk i tilbakemeldinger til enhetslederen etter politisk
behandling.

3.3

Vurdering

Meråker kommune har formalisert bestemmelser i forhold til økonomi og delegering gjennom
økonomireglementet, finansreglementet og delegasjonsreglementet. Reglementene er godt
kjent blant ledergruppen og enhetsledere i kommunen. I tillegg har hvert ledernivå sin egen
delegasjon. Revisor vurderer at reglementene bør oppdateres slik at de ikke er utdatert i
forhold til kommunelov, andre særlover og god kommunal praksis.
Meråker kommune har etablert lederavtaler for rådmann og sektorsjefene som tydeliggjør
ansvaret de har. Enhetslederne har per desember 2019 ingen egen lederavtale. Revisors
vurdering er at arbeidet med disse bør fullføres i alle enhetene.

3

Arena er en webløsning spesialdesignet for budsjettprosessen og budsjettoppfølgingen i en kommune.
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4

ØKONOMIRAPPORTERING OG OPPFØLGING

Kapittelet beskriver og vurderer om samspillet mellom Meråker kommunes ledelse på alle nivå
er tilfredsstillende for å sikre en god økonomirapportering og oppfølging i kommunen.

4.1

Revisjonskriterier

Følgende revisjonskriterier er utledet for denne problemstillingen:
▪

Rådmann skal utarbeide tre tertialrapporter (inkl. årsrapporten) som belyser
kommunens inntekter og utgifter i forhold til årets vedtatte budsjett.

▪

Budsjettet bør være periodisert for å kunne rapportere avvik.

▪

Rådmann skal rapportere avvik til politisk ledelse.

▪

Rådmann skal foreslå nødvendige tiltak ved avvik.

▪

Budsjettansvarlige skal sikre tilstrekkelig økonomisk rapportering.

▪

Kommunen bør sikre tilstrekkelig informasjon og kommunikasjon i forbindelse med
økonomirapporteringen mellom ulike nivåer.

Utledningen av revisjonskriteriene finnes i vedlegg 1.

4.2

Data

Data fra informantene om økonomirapportering i kommunen er ikke ensartet. Revisor har
derfor delt opp avsnittet etter tema for å gi en bedre oversikt over framkommet data.
Vurderingene gjøres samlet.

4.2.1

Tertialrapporter

Meråker kommune utarbeider tre tertialrapporter for drifts- og investeringsregnskapet, pr. 30.
april, 30. august og 31. desember (årsrapporten).
Tertialrapportene beskriver aktivitet, økonomi og fravær. Tertialrapportene presenterer
oversikt over økonomien i kommunen per hovedansvarsområde med avvik i forhold til
periodisert budsjett. Rapportene viser avvik per tertialdato og prognose for resten av året. Det
gjøres vurderinger av den økonomiske statusen for hvert hovedansvarsområde, og ved avvik
blir det iverksatt tiltak for å holde økonomien i balanse. I tillegg rapporters det om personal og
fravær, og rapportene inneholder en egen del om finansrapportering per tertialdato.
Rapportene bygges opp med informasjon fra enhetene til sektor til en samlet oversikt for
kommunen, som illustrert i figuren nedenfor.

Enhet

Sektor

Samlet
oversikt
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Figur 3.

Prosessen med tertialrapportene

Periodisering av budsjett innebærer plassering av kostnader og inntekter i den riktige perioden
de gjelder for. For Meråker er budsjettet for 2020 mer periodisert enn tidligere, og de store
utgiftene og inntektene er periodisert til antatt riktig nøkkel, eksempelvis lønn, kommunale
avgifter, rammetilskudd og konsesjonsavgifter. Avvik tilknyttet periodisering blir kommentert
og forklart i tertialrapportene. Økonomisjefen uttrykker at forklaringen til avvik kan være
vanskelig å forstå, og periodiseringsavvik er et eksempel på avvik som er vanskelig å forklare
til de som ikke er økonomer. Økonomisjefen mener at politikerne må akseptere fagrollen, og
at det innebærer at politikerne har tillit til fagpersonene.
Økonomisjefen

sender

ut

informasjon

til

enhetsledere

og

sektorsjefer

om

rapporteringstidspunkt og frister for tertialrapportene i henhold til årshjulet i kommunen. En
enhetsleder forteller at økonomisjefen sender ut en e-post med mal for oppsett på artsnivå og
rapportering på aktiviteter og utfordringer som fylles ut. Enhetslederen skriver rapporten for sin
enhet, og kommenterer tallene og forklarerer mer- eller mindreforbruk. En annen enhetsleder
opplever at det er vanskelig å vite hvor mye informasjon rapporten skal inneholde, og har
opplevd å få tilbakemeldinger om både for mye eller for lite informasjon fra sektorsjef.
Enhetsleder er derfor usikker på hva ledelsen forventer fra tertialrapporteringen.
Sektorsjefene utformer tertialrapportene etter bestemte maler og de utformes likt for hvert
tertial. Sektorsjefene sammenstiller informasjon fra enhetslederne til en samlet informasjon for
sektoren, og økonomisjefen bistår de med blant annet kvalitetssikring av tallene. Rapportene
presenterer økonomisk status for sektorene. Statusoversikten inneholder regnskap og budsjett
for tertialet, samt avvik og forbruk i prosent. To av sektorene presenterer en slik tabell per
enhet, mens den tredje kun har samlet oversikt for sektoren. Alle sektorene gir en vurdering
og konklusjon av den økonomiske situasjonen per tertial. Tertialrapportene presenteres av
sektorsjefene i de politiske utvalgene hvor politikerne har mulighet til å stille spørsmål, og
sektorsjefene er enige om at informasjonen formidles godt til politikerne.
Det er økonomisjefen som utarbeider den samlede tertialrapporten, og rapportene for
sektorene danner grunnlaget for denne. I tillegg inkluderer den samlede rapporten beskrivelse
av status for sentraladministrasjonen, fellesutgifter, finans og andre diverse ansvarsområder.
I forbindelse med tertialrapporteringen ser rådmannen over rapporten sammen med
økonomisjefen på overordnet nivå. Dersom det er noe rådmannen ikke har svar på, spør han
enten økonomisjef eller sektorsjefene.
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Økonomisjefen mener tertialrapporten gir god nok informasjon om den økonomiske
situasjonen på rapporteringstidspunktet. Tidligere rådmann er av en annen oppfatning, og
mener at tertialrapporten ikke gir god nok informasjon. Han mener rapporten i større grad
burde speile økonomiutviklingen per dato og at det ikke er tilfredsstillende periodisering av de
store inntektene. Rådmannen mener det er potensial for bedre prosesser i arbeidet med
tertialrapportene. Rådmannen har vært inne på tanken om å innføre kvartalsrapporteringer og
utfordre sine ledere ytterligere på forklaringer til årsaker til mer- eller mindreforbruk.
Rådmannen mener at administrasjonen kan bli dyktigere på å forklare hovedtall og virkninger
av disse i rapportene.
Tertialrapportene formidles til formannskapet og kommunestyret av rådmannen. Rådmannen
sier at politikernes forståelse av tertialrapportene varierer, og det varierer om de har satt seg
inn i rapporten på forhånd.
Revisor har sett opptak av kommunestyremøter hvor tertialrapportene for 1. tertial og 2. tertial
for årene 2018 og 2019 behandles. Det er periodisering og sykefraværet det har blitt stilt
spørsmål rundt fra kommunestyrerepresentantene. I behandlingen av 1. tertial 2019 kommer
det fram at tidligere rådmann har orientert formannskapet om mer periodisering av
tertialrapportene fra 2020. Økonomisjefen uttrykker ovenfor revisor at rådmannen framsto noe
uklar

på

dette,

og

mener

rådmannen

ville

at

administrasjonen

skulle

forklare

periodiseringsavvik på en mer «folkelig» måte. Økonomisjefen er usikker på hvordan dette
skal gjøres, og peker på målet med tertialrapportene er at de skal være informative på et
overordnet nivå for politikerne samtidig som de skal gi administrasjonen en god oversikt over
tilstanden på rapporteringstidspunktet. Periodiseringsavvik fra et veldig periodisert budsjett er
enda vanskeligere å forklare, og ha oversikt over, enn avvik fra et budsjett som er periodisert
i 12-deler.

4.2.2

Budsjettavvik – rapportering og tiltak

Sektorsjef helse benytter maler for budsjettregulering og bilagsregulering. Ved overbelastning
av en art, blir denne regulert. Økonomisjef og rådmann blir varslet ved avvik. Sektorsjefen har
ekstra oppfølging på områder med negative avvik, og områder der det er feil med attestasjon
og anvisning. Ved negative avvik får enhetslederne råd og veiledning fra sektorsjef, og det blir
innført ekstra rapportering til politisk nivå.
Dersom det oppstår avvik, har sektorsjef oppvekst møter med aktuelle enhetsledere.
Sektorsjefen opplyser om at uforutsette utgifter på enhetene blir rapportert til sektorsjef og
rådmann, og tiltak kan bli iverksatt, eksempelvis vikarstopp.
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Rådmannen har i e-post gitt uttrykk for at innholdet i rapporten for 2. tertial 2019 om merforbruk
i enkelte sektorer kom som en overraskelse på rådmannen og formannskapet. Rapporten
konkluderte med at det forventes balanse i forhold til budsjettert aktivitet ved årets slutt, men
at det eksisterte noen usikkerheter rundt mulige merutgifter for en sektor, samt mindreinntekter
fra integreringstilskudd. Rådmannen sier i intervjuet at han opplever å få informasjon om
budsjettavvik for sent, og har behov for informasjon på et tidligere tidspunkt. Rådmannen
mener at sektorsjefene har lite fokus på avvik fra budsjettet, og mener det blir tatt for lite
alvorlig. Sektorsjef helse forteller om uforutsigbare hendelser som krever lovpålagte
handlinger, for eksempel utagerende brukere eller terminal pleie som krever ekstra ressurser.
Enkelte år vil man lykkes med dette i forhold til budsjettet, og andre år ikke.
Finansiell revisor mottar oversikt over budsjettreguleringer gjort og behandlet i formannskapet
og kommunestyret i løpet av et år. Revisor ser av møteprotokoller at dette har blitt gjort.
Med bakgrunn i rapporten for 2. tertial 2019 ba rådmannen om mellomrapportering på økonomi
for fire enheter i to av sektorene. E-post tilsendt revisor viser til at det på sektorsjefmøte den
21. oktober 2019 ble diskutert økonomioppføling, økonomistyring og økonomirapportering
etter rapporten for 2.tertial. Av e-posten framkommer kravet om mellomrapportering, og at eposten ble sendt til aktuelle sektorsjefer med ledergruppen på kopi. Mellomrapporteringen
følger samme modell som tertialrapporteringen med kommentarer og tiltak innenfor økonomi.
Rådmannen orienterte formannskapet om mellomrapporteringen den 7. november 2019, og
dette har ifølge rådmannen fungert godt.
En av enhetene som ble pålagt mellomrapporteringen har uttrykt manglende oppfølging fra
ledernivåene, både på sektornivå og rådmannsnivå. Jacobsen og Thorsvik (2016, 290) peker
på kommunikasjonsproblemer som kan oppstå når informasjon kommuniseres vertikalt
nedover eller oppover gjennom flere hierarkiske nivåer. Et grunnleggende problem er knyttet
til at hierarkiet undertrykker kommunikasjon og sosial samhandling mellom underordnede og
overordnede. Effektivt lederskap innebærer blant annet at budskapet kommuniseres på en slik
måte at det både blir forstått og akseptert blant medarbeiderne. Enhetslederen uttrykket i
intervjuet manglende kommunikasjon i ledergruppen som gjør enhetslederen bekymret for
informasjonsflyten.
I intervjuet opplyser rådmann om lite direkte dialog med enhetsledere for hans del, men at han
kommuniserer med sektorsjefene. Rådmannen har i 2019 innført en ordning med
samarbeidsmøter med sektorsjefene, ca. en gang i måneden. Ifølge rådmannen er det ikke
alle sektorsjefene som ser verdien i disse møtene, og han mener at de opplever det som
kontroll fra hans side. Han uttrykker at han har tillitt til sektorsjefene, og at dette handler om
hans behov for informasjon og løpende dialog.
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4.2.3

Løpende rapportering

Ledermøter
Rådmann har fra høsten 2019 justert frekvensen på ledermøter fra hver uke til hver andre uke
med muligheter for ad-hoc møter i tillegg ved behov. Rådmann informerer i intervju at det ikke
har vært rutiner for å rapportere økonomisk status på ledermøter, men at dette er innført fra
desember 2019. Økonomisjefen rapporterer nå om økonomien på første ledermøte i måneden.
Personalleder deltar på ledermøtene og bekrefter i intervjuet at økonomi er et av temaene på
ledermøtene. Tertialrapportene og årsmeldingen blir fulgt opp og gjennomgått dersom det er
noen utfordringer. Personalleder sier det er fokus på avvik og at sektorsjefene melder til
ledergruppen når det er avvik på deres områder, minimum i forbindelse med
tertialrapporteringen. Noen ganger kan det være slik at avvikene oppdages for seint til at det
er mulig å hente de inn.
Revisor har fått tilsendt et utvalg av referater fra ledermøtene, og tabellen nedenfor viser
oversikt over tilsendte møtereferat. Dette er ikke en uttømmende oversikt over alle ledermøter
som har vært, kun de vi har mottatt referat fra. Referat fra 16. desember 2019 viser at møtene
blir omtalt som «Rådmannens strategiske ledelse». Personalleder har fått ansvaret for å skrive
referat fra møtene, og sakslisten til møtene er satt opp av rådmannen. Referatene skal ha en
fast mal for å få de strukturert og fordeling av ansvar og få til beslutninger.
Tabell 3.

Tilsendte møtereferat – ikke uttømmende

Dato

Møtetittel

14.05.2019

Sektorsjefmøte

13.10.2019

Ledermøte

16.12.2019

Rådmannens strategiske ledelse

13.01.2020

Rådmannens strategiske ledelse

19.02.2020

Rådmannens strategiske ledelse

02.03.2020

Rådmannens strategiske ledelse

Økonomisaker
Ikke eget tema,
orienteringssaker
Ikke eget tema, budsjett
under eventuelt
Ikke eget tema, runde
rundt bordet
Orientering fra
økonomisjef

Forfall

Sektorsjef helse og
sektorsjef oppvekst

Sektorsjef helse og
sektorsjef oppvekst
Sektorsjef oppvekst

Det framkommer fra møtereferatene revisor har fått tilsendt at økonomisk status kun har vært
eget tema på møtet 13. januar 2020 med en orientering fra økonomisjef. I møtet 13. oktober
2019 ble det under eventuelt meldt om savn av budsjett på sakslista. Referatet 2. mars 2020
viser ingen orientering fra økonomisjefen angående økonomisk status, selv om revisor har fått
informasjon om at dette skal forekomme på første ledermøte hver måned.
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Sektor helse
Sektorsjefen på helse har ukentlig gjennomgang av regnskapet, budsjettet og avvik sammen
med enhetslederne. Disse ukentlige møtene følges opp med møter mellom sektorsjefene og
rådmannen. Sektorsjefen sier at all rapportering foregår muntlig, og det er ikke utarbeidet
referat fra møtene. Det foreligger heller ikke skriftlige retningslinjer for slik rapportering.
Enhetsleder ved sektoren mener det i løpet av ett år skjer lite mellom tertialrapporteringen, og
enhetsleder antar at sektorsjef følger med. Det er en tillitsbasert oppfølging som er gjensidig.
Sektorsjef opplever grei dialog mellom seg og sine enhetsledere i møtene de har. Enhetsleder
rapporterer til sektorsjefen som tar dialogen med rådmannen, og har derfor ikke direkte kontakt
med rådmannen. Enhetslederen er usikker på om vedkommende har rådmannens tillitt.
Enhetslederen opplever at noe av informasjonen som blir gitt til sektorsjef ikke kommer videre
til rådmannen. Enhetslederen beskriver dilemmaet mellom fag og økonomi, og er usikker på
om rådmannen forstår disse sammenhengene. Det kan også oppleves vanskelig å sitte på
mye kunnskap, uten å ha medvirkning eller mulighet til å kommunisere dette mot politisk nivå.
Av og til blir enhetsleder invitert inn i utvalget for å orientere. Enhetsleder ønsker seg mer av
slikt og er opptatt av at politikerne skal ha et best mulig beslutningsgrunnlag.
Sektor teknisk
Sektorsjef teknisk har mye løpende dialog med sine enhetsledere for å skaffe seg oversikt
over drift. Sektorsjefen leverer det som er vesentlig ved sin rapportering videre i systemet og
mener enhetslederne gir god nok informasjon. Sektorsjefen mener kontrollmiljøet innen
økonomistyring er godt, og jobben som gjøres er tilfredsstillende.
Sektor oppvekst
Ifølge sektorsjef oppvekst har hun jevnlige møter med sine enhetsledere hvor økonomi er en
del av agendaen. Ved spesielle behov gjennomføres det egne møter med de ulike lederne.
Revisor har ikke fått tilsendt noe referat fra disse møtene. Enhetsleder ved sektoren forteller
at i hverdagen rapporteres det løpende til sektorsjef, både muntlig og skriftlig. Sektormøter er
et nytt fenomen for denne enhetslederen sin sektor, og økonomistatus er ikke et tema på disse
møtene.
Rådmannsnivået
Rådmannen er av den oppfatning om at det ikke foregår rapportering mellom de obligatoriske
rapporteringstidspunktene. Fra avsnittet om ledermøter framkommer det at rådmannen har
vært til stede på møter der informantene mener rapporteringen foregår, og at rapporteringen
har foregått muntlig. Rådmannen håper det eksisterer rutiner for månedlig rapportering fra
enhetsledere til sektorsjefer, og stoler på at sektorsjefene tar ansvar for den daglige
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oppfølgingen. Tidligere har informasjonsflyten mellom de ulike ledernivåene foregått mest
muntlig, og rådmannen opplever at det er en svak tilbakemeldingskultur i kommunen.
Rådmannen forteller at ut over den formelle tertialrapporteringen blir det gitt uformell
informasjon om økonomi til formannskapet. Det er ikke referert detaljer, men nevnt at det er
gitt informasjon.
Personalleder forteller at kommunen har strammere budsjett nå enn tidligere. Rådmann mener
kommunen ikke har hatt rapportering i fokus og at det skyldes god økonomi. Personallederen
mener at dersom rapporteringen gjennomføres slik det er tenkt, er dette tilfredsstillende.
Revisor får opplyst i oppstartsmøte at det ikke finnes skriftlige retningslinjer for samhandling
og informasjonsflyt mellom nivåene i organisasjonen.

4.3

Vurdering

Revisor vurderer at kommunen tilfredsstiller kravet om utarbeidelse av tre tertialrapporter (inkl.
årsrapporten) som belyser kommunens inntekter og utgifter i forhold til årets vedtatte budsjett.
Selv om kun deler av budsjettet er periodisert, er de store utgiftene og inntektene periodisert
til antatt riktig nøkkel. Revisor vurderer at budsjettet er periodisert tilstrekkelig for å kunne
rapportere avvik.
Etter revisors vurdering rapporterer rådmannen om avvik og forslag til nødvendig tiltak til
politisk ledelse. Utenom de obligatoriske tertialrapportene foregår det meste av rapporteringen
muntlig og i møter mellom de ulike ledernivåene i kommunen. Praktisering med å skrive
referater fra møter har vært mangelfull, og det er vanskelig for revisor å ettergå praksisen på
grunn av lite dokumentasjon. På dette området har administrasjonen et forbedringspotensial i
å dokumentere sin egen kontroll, og synliggjøre hva som er tatt opp i møtene.
Informasjonen revisor har fått fra informantene er ikke ensartet når det gjelder tilstrekkelig
informasjon og kommunikasjon i forbindelse med økonomirapporteringen mellom ulike
ledernivåer. Budskapet må kommuniseres slik at det blir forstått og akseptert av mottakerne,
og det er viktig at budskapet blir formidlet til riktig mottaker. Revisor vurderer at gjensidig
forståelse og samhandling er noe manglende mellom de ulike nivåene i organisasjonen.
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5

KOMPETANSE OG KUNNSKAP

Kapittelet gir en beskrivelse og vurdering om det er tilstrekkelig kunnskap i kommunens ledelse
om budsjettering og rapportering.

5.1

Revisjonskriterier

Følgende revisjonskriterier er utledet for denne problemstillingen:
▪

Kommunen sine ledere bør ha tilstrekkelig kunnskap til å ivareta økonomiansvaret.

▪

Kommunen bør ha rutiner rundt kompetanseutvikling og kompetansesikring som
sørger for at de ansatte har nødvendig kompetanse og får den opplæringen de trenger.

▪

Kommunen sine ledere bør ha mulighet for bistand fra økonomikontoret.

Utledningen av revisjonskriteriene finnes i vedlegg 1.

5.2

Data

Kommunen har rutiner for innføring og opplæring i ulike administrative system, og det
foreligger egen opplæringsplan for rådmann som viser 14 dager med opplæringselementer
ved hans oppstart som rådmann.
Rådmann vurderer seg selv som selvlært på kommunal økonomi. Både personalleder og
økonomisjef mener at de har den kompetansen og erfaringen som trengs i arbeidet. Samtlige
sektorsjefer mener de innehar den nødvendige kompetansen innenfor økonomi og
økonomistyring, og en av sektorsjefene er økonomiutdannet. Enhetslederne revisor har
intervjuet mener de har tilfredsstillende kompetanse, og en har videreutdanning innenfor
ledelse.
I intervju sier rådmannen at det ikke er gode nok rutiner for å sikre at lederne under seg har
tilstrekkelig kunnskap for å løse sine oppgaver rundt økonomistyring og rapportering.
Rådmannen er ikke sikker på om de har den nødvendige kompetansen. Fagstillingene innehar
den formelle kompetansen, men rådmannen kjenner ikke til hvordan kompetansen er på
økonomi. Rådmannen sier i intervju at kompetansehevende tiltak har ikke vært et tema.
Personallederen mener noen av lederne har et forbedringspotensial, både med å følge opp
tettere slik at en unngår overraskelser og for å få oversikt. Det kan være så enkelt som å øke
kunnskapen i bruk av Visma (økonomisystemet). Ifølge henne kan det være mulig at det er
systembruken og kompetansen rundt det som svikter. Økonomisjefen er usikker på om
økonomiforståelsen er god nok hos alle, og gir råd og veiledning til de som ber om det. En av
enhetslederne er usikker på om kompetansen i ledelsen er tilstrekkelig.
En sektorsjef forteller at enhetslederne er fagpersoner som kan ha behov for mer kompetanse
på området, og at de har muligheter for det. I intervju forteller en annen sektorsjef at hun har
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den helhetlige oversikten, men at det er sårbart siden sektoren mangler rutinebeskrivelser for
å sikre helhet og kontinuitet.
Personalleder sier at det er enkelt å melde seg på kurs ved ønske, både internt og eksternt.
Det er ikke mange kurs på systemnivåene eller bruk av systemene som hjelpemiddel, og det
kan være et større behov for dette. Rådmannen forteller at det eksisterer tilbud om kurs, og
tenker at det kan være aktuelt å få på plass rutiner.
Flere av informantene opplyser om muligheten for bistand fra økonomisjefen ved behov for
hjelp eller kompetanse. En sektorsjef forteller at det er mulighet for hjelp fra Værnesregionen,
og at det er alltid noen å spørre. En enhetsleder opplever at det kan være vanskeligere å få
bistand i ferietider, og at det av og til kan være kritisk.

5.3

Vurdering

Samtlige av informantene i Meråker kommune oppgir at de har tilstrekkelig kunnskap og
kompetanse til å ivareta økonomiansvaret, men det er en del utsagn som kan tyde på
usikkerhet knyttet til andres kompetanse. Revisor vurderer at en samlet ledelse i kommunen
har tilstrekkelig kunnskap til å ivareta økonomiansvaret.
Meråker kommune har ikke rutiner for kompetanseutvikling og kompetansesikring, men det er
muligheter for kurs i kommunen, og som nyansatt i kommunen ble rådmannen møtt med en
opplæringsplan. Det tyder etter revisor sin vurdering på at det er praksis for å sikre nødvendig
kompetanse, selv om det ikke fins skrevne rutiner. Beskrivelse av rutiner kan bli bedre.
De fleste av informantene opplever tilfredsstillende bistand fra økonomikontoret. Revisor
vurderer at kommunens ledere har muligheter for bistand fra økonomikontoret.

- Økonomistyring og økonomirapportering -

30

Revisjonsrapport fra Revisjon Midt-Norge SA

6

HØRING

En foreløpig rapport ble sendt på høring til konstituert kommunedirektør i Meråker kommune
04.05.20. Revisjon Midt-Norge SA mottok svar fra konstituert kommunedirektør 18.05.20.
Høringssvaret er vedlagt rapporten i vedlegg 2. Høringssvaret har ikke medført til endringer i
rapporten.
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7

KONKLUSJONER OG ANBEFALINGER

7.1

Konklusjon

Problemstillingen i denne forvaltningsrevisjonen har vært:
Har Meråker kommune tilfredsstillende planlegging, rapportering og oppfølging for å gi politisk
nivå relevant økonomisk styringsinformasjon?
For å besvare denne problemstillingen har følgende fire delproblemstillinger vært belyst:
1. Er budsjett og budsjettprosessen i Meråker kommune i tråd med lov- og regelverk og
god faglig praksis?
2. Har kommunen økonomi- og delegasjonsbestemmelser som sikrer en betryggende
kontroll?
3. Er samspillet mellom kommunens ledelse på alle nivå tilfredsstillende for å sikre en god
økonomirapportering og oppfølging i kommunen?
4. Er det tilstrekkelig kunnskap i kommunens ledelse om budsjettering og rapportering?
Revisor konkluderer med at budsjett- og budsjettprosessen i Meråker kommune er i tråd med
lov- og regelverk og god faglig praksis, men at kommunen ikke har skriftlige rutinebeskrivelser
på økonomiprosessene utover årshjulet og budsjettrundskrivet.
Revisor konkluderer med at kommunen har økonomi- og delegasjonsbestemmelser som sikrer
en betryggende kontroll, men at dokumentene er utdatert i forhold til ny kommunelov og at
arbeidet med lederavtaler for enhetsledere bør iverksettes.
Revisor konkluderer med at samspillet er tilfredsstillende mellom administrasjonens ledere for
å sikre god økonomirapportering og oppfølging i kommunen. Samtidig kan samspillet bli bedre
på enkelte ledernivå i kommunen. Rapportering foregår mest muntlig i kommunen og i møter,
og møtereferater har vært mangelfullt.
Revisor konkluderer med at kommunens ledelse har tilstrekkelig kunnskap om budsjettering
og rapportering, men at beskrivelser av rutiner kan bli bedre.
Hovedkonklusjonen er at Meråker kommune har tilfredsstillende planlegging og oppfølging for
å gi politisk nivå relevant økonomisk informasjon. Når det gjelder rapportering av relevant
økonomisk styringsinformasjon til politisk nivå er den i hovedsak tilfredsstillende.
Administrasjonen har forbedringspotensial når det gjelder intern kommunikasjon og
samhandling mellom de ulike ledernivåene.
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7.2

Anbefalinger

På grunnlag av vurderingene som er gjort har revisjonen følgende anbefalinger:
•

Årshjulet bør tilpasses slik at alle aktiviteter i budsjettprosessen er inkludert

•

Etablere skriftlige rutinebeskrivelser på økonomiprosessene

•

Oppdatere delegasjons- og økonomireglementet slik at de er i samsvar med ny
kommunelov og forskrifter

•

Fullføre arbeidet med lederavtaler for enhetslederne

•

Administrasjonen bør sikre dokumentasjon av økonomisk rapportering i form av
møtereferater på alle nivå

•

Sikre god kommunikasjonsflyt mellom de ulike ledernivåene

•

Etablere beskrivelser av rutiner for kompetanseheving og kompetansesikring
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VEDLEGG 1 – UTLEDNING AV REVISJONSKRITERIER

Ifølge forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner (§7) skal det etableres
revisjonskriterier for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Revisjonskriterier er de krav og
forventninger som forvaltningsrevisjonsobjektet skal revideres/vurderes i forhold til. Disse
kriteriene skal være begrunnet i, eller utledet av, autoritative kilder innenfor det reviderte
området. Slike autoritative kilder kan være lov, forskrift, forarbeider, rettspraksis, politiske
vedtak (mål og føringer), administrative retningslinjer, samt statlige føringer og praksis. I denne
forvaltningsrevisjonen har vi benyttet oss av følgende kilder til revisjonskriterier:
▪

Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven), LOV-1992-09-25-107

▪

Forskrift om årsbudsjett (for kommuner og fylkeskommuner), FOR-2000-12-15-1423

▪

Veileder «Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner», 2013

▪

Rapport til kommunal- og regionaldepartementet «Internkontroll i kommuner»

▪

Ideheftet fra KS «Rådmannens internkontroll – Hvordan få orden i eget hus?»

▪

«Økonomistyring i det offentlige» Busch, Johnsen & Vanebo, 2002

▪

Meråker kommunes økonomireglement

▪

Meråker kommunes delegeringsreglement og andre relevante kommunale reglement
og rutiner

Utledning

av

revisjonskriterier

for

delproblemstilling

1:

Er

budsjett

og

budsjettprosessen i Meråker kommune i tråd med lov- og regelverk og god faglig
praksis?
Budsjettarbeid i kommunen vurderes mot bestemmelsen i kommuneloven og forskrift om
årsbudsjett. Kommunelovens § 44 sier at kommunestyret skal innen utgangen av året vedta
en rullerende økonomiplan. Den skal omfatte hele kommunens virksomhet og gi en realistisk
oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden.
Kommunen skal også vedta årsbudsjett innen årets utgang, jfr. § 45 i kommuneloven.
Årsbudsjettet skal være realistisk og fastsettes på grunnlag av de inntekter og utgifter som
kommunen kan forvente i budsjettåret, jfr. § 46 nr. 3 i kommuneloven. At budsjettet skal være
realistisk innebærer at de enkelte bevilgninger og de inntekter budsjettet bygger på, skal være
ført opp ut fra hva som kan regnes med. Det er av stor betydning at det er sammenheng
mellom de forutsetninger som ligger til grunn mellom inntekter og utgifter, for eksempel
konsistens mellom anslag for skatteinntekter og lønnsutgifter i budsjettet (Ot. prop. nr. 43
(1999-2000)).
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Forskrift om årsbudsjett § 6 sier noe om årsbudsjettets innhold og inndeling. Det skal gjøres
rede for de grunnleggende prinsippene kommunen har lagt vekt på ved framstilling av
årsbudsjettet, samt en beskrivelse av organiseringen av arbeidet med årsbudsjettet.
Veilederen «Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner» fra Kommunal- og
regionaldepartementet anbefaler å utarbeide en plan for gjennomføring av økonomiplan- og
årsbudsjettprosessen. Planen bør være forankret politisk og ha tydelige skiller mellom
administrativt og politisk ansvar og roller, samt realistiske og klare tidsfrister. Veilederen har
gitt et eksempel på et årshjul som brukes i arbeidet med budsjettprosessen. Årshjulet gir en
oversikt over aktivitetene som kommunen gjennomfører for å utarbeide økonomiplan og
årsbudsjett. Veilederen peker på at en viktig del av prosessen med å utarbeide økonomiplan
er å synliggjøre det økonomiske handlingsrommet til kommunen og hvordan ulike tiltak vil
påvirke kommunens inntekter og utgifter. Stor del av inntektssiden til kommunen ligger utenfor
kommunens kontroll, mens utgiftssiden har kommunen større mulighet til å kontrollere og
bestemme.
PwC har utarbeidet en rapport til Kommunal- og regionaldepartementet om internkontroll i
kommuner. Rapporten kommer med spesifikke tilrådinger for økonomiforvaltningen om
etablering av rutinebeskrivelser på de viktigste økonomiprosessene. Det er viktig at nødvendig
informasjon er identifisert, dokumentert og tilgjengelig for at aktiviteter og kontroller kan utføres
slik de er ment. Mer om internkontroll vil bli gjennomgått i delproblemstilling 2.
På bakgrunn av redegjørelsen over er følgende revisjonskriterier utledet:
▪

Meråker kommune skal vedta økonomiplan innen utgangen av året. Økonomiplanen
skal gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte
oppgaver i planperioden.

▪

Meråker kommune skal vedta årsbudsjettet innen utgangen av året.

▪

Årsbudsjettet skal tilfredsstille kommunelovens krav til framstilling ved bruk av
budsjettskjema, og årsbudsjettet skal være realistisk.

▪

Meråker kommune skal i tilknytting til årsbudsjettet gjøre rede for de grunnleggende
prinsipper de har lagt vekt på ved framstilling av årsbudsjettet og en beskrivelse av
organiseringen av arbeidet.

▪

Meråker kommune bør gjennomføre økonomiplanlegging i tråd med anbefalt praksis
fra veilederen4 ved å utarbeide en plan for prosessen. Planen bør være forankret

4

KRD: veileder i Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner (2013)
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politisk og ha tydelige skiller mellom administrativt og politisk ansvar og roller, samt
realistiske og klare tidsfrister.
▪

Meråker

kommune

bør

ha

etablert

rutinebeskrivelser

på

de

viktigste

økonomiprosessene.
Utledning av revisjonskriterier for delproblemstilling 2: Har kommunen økonomi- og
delegasjonsbestemmelser som sikrer en betryggende kontroll?
Kommunelovens § 23 nr. 2 sier at administrasjonssjefen skal sørge for å drive
administrasjonen i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, samt at den er
gjenstand for betryggende kontroll. Betryggende kontroll knytter seg til interkontroll, og
COSO-modellen er det mest utbredte rammeverket for internkontroll. Rapporten om
internkontroll i kommuner utarbeidet av PwC til Kommunal- og regionaldepartementet gir
tilrådinger om hvordan kommuner kan styrke internkontrollen. Rapporten er basert på
definisjon av internkontroll innplassert i helhetlig virksomhetsstyring, COSO-modellen som
rammeverktøy for vurdering og utvikling av internkontroll, og egne erfaringer med
internkontrollpraksis fra kommunesektorene og case-studier fra fem kommuner.
Rapporten beskriver prinsipper for god internkontroll. Rådmannens internkontroll må være
formalisert. Dokumentering, avklaring av roller og ansvar, og arbeidsdeling er sentrale
aspekter ved formaliseringen. For å sikre god kontroll er det viktig med beskrivelser av
oppgaver, ansvar og myndighet. Dette gjelder både lederansvar, medarbeideransvar, og ikke
minst, oppgave- og ansvarsdeling mellom enheter i kommunene. Ansvar må være fastsatt og
dokumentert, og være kjent i organisasjonen. For en kommune er lederkontrakter,
organisasjonsbeskrivelser og delegasjonsreglement eksempler på dokumenter som
beskriver roller og ansvar. Rådmann må derfor sørge for at roller og ansvar i virksomheten er
beskrevet og dokumentert.
På bakgrunn av redegjørelsen over er følgende revisjonskriterier utledet:
▪

Meråker kommune skal formalisere bestemmelser i forhold til økonomi og delegering i
et reglement eller annen skriftlig nedtegnelse.

▪

Meråker kommune skal ha et oppdatert delegasjonsreglement på ulike nivåer med
budsjettansvar som er tilgjengelig og kjent for organisasjonene.

▪

Meråker kommune bør ha etablert lederavtaler som tydeliggjør ansvar (økonomisk).

Utledning av revisjonskriterier for delproblemstilling 3: Er samspillet mellom
kommunens ledelse på alle nivå tilfredsstillende for å sikre en god
økonomirapportering og oppfølging i kommunen?
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Kommunelovens § 47 viser til årsbudsjettets bindende virkning for underordnede organer.
Ved endringer i løpet av budsjettåret som kan få betydning for de inntekter eller utgifter
årsbudsjettet bygger på, skal administrasjonssjefen gi melding til kommunestyret. Med
bakgrunn i denne meldingen skal kommunestyret vedta nødvendige endringer i budsjettet.
I henhold til forskrift om årsbudsjett § 10 skal administrasjonssjefen gjennom budsjettåret
legge fram rapporter som viser utviklingen i henhold til det vedtatte årsbudsjettet. Dersom
administrasjonssjefen finner grunn til å anta at det kan oppstå avvik i forhold til vedtatt
budsjett, skal det foreslås nødvendige tiltak i rapporten. § 11 i forskrift om årsbudsjett viser til
at det skal foretas endringer i årsbudsjettet når dette anes som nødvendig, og det er
kommunestyret som skal foreta de nødvendige endringene i årsbudsjettet. I merknaden til
forskriftens §§ 10 og 11 angis uttrykkene «gjennom året» og «rapporter» slik at rapportering
skal skje med jevne mellomrom og minimum to ganger per år. Mulige tiltak skal foreslås for å
opprettholde balanse i budsjettet.
Økonomistyring i det offentlige av Busch med flere peker på at budsjettoppfølging henger
sammen med rapportering. Sentrale spørsmål knyttet til rapportering er hvorfor skal det
rapporteres, frekvensen av rapportering, hvem skal rapportere og hva skal det rapporteres
om. Når myndighet og ansvar er delegert må budsjettansvarlige underlegges kontroll. Både
overordnede politiske og administrative organer har behov for informasjon slik at de kan
utøve styring på et aggregert nivå for å ivareta helheten i kommunen. Frekvensen av
rapporteringen avhenger av hva som er nødvendig for tidligst å iverksette tiltak for å etterleve
budsjettet. Det er de budsjettansvarlige som har ansvaret for korrekt rapportering siden
tilbakemeldingene skal sees i sammenheng med budsjettet. Rapportene skal vise om
budsjettytelsesavtalene blir oppfylt eller ikke. Budsjettene må være periodisert for å kunne
rapportere avvik. Periodiserte budsjett gir et godt grunnlag for å styre den økonomiske
utviklingen underveis. Ved avvik er ledelsen ansvarlig for å sette i gang en
problemløsningsprosess, hvor det utarbeides tiltak for å korrigere avvik.
KS sin rapport om rådmanns internkontroll «Hvordan få orden i eget hus», ser blant annet på
bruken av COSO-rammeverket i internkontrollen. En av tre målsetninger i rammeverket er
regnskapsrapportering, og en av komponentene i rammeverket er informasjon og
kommunikasjon. Det er viktig at informasjon identifiseres, fanges opp og formidles til riktig tid,
og at de ansatte er i stand til å utføre sine ansvarsoppgaver. For å sikre en kontinuerlig og
målrettet drift og styring av organisasjonen er gode informasjonssystemer viktig, blant annet
for økonomi. Samtidig må organisasjonen være preget av effektiv kommunikasjon i vid
forstand, dvs. ned, på tvers og opp i organisasjonen. Det må være kanaler for formidling av
viktig informasjon opp i hierarkiet til ledelsen. For at virksomhetsstyring og internkontrollen
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trekker i samme retning, slik at alle nivåer og virksomheter har en felles plattform og
forståelse for arbeidet og arbeider for å realisere felles mål, må det være toveis
kommunikasjon og informasjonsflyt mellom ulike nivåer.
Fra økonomireglementet til Meråker kommuner følger det at den anvisningsberettigede skal
påse at det ikke anvises uten budsjettdekning. Videre skal det påses at disponering av
budsjettmidlene er formelt, reelt og økonomisk i orden, jfr. forskrifter og veiledning for
budsjettoppstilling og regnskapsføring i kommunen. Attestasjon og kontroll av regningen skal
påses at de er foretatt av de personer som er tillagt denne oppgaven. Dersom ikke alle
betingelser for anvisning foreligger, skal anvisning nektes. Den anvisningsberettigede skal til
enhver tid sørge for å ha den nødvendige oversikt over disponeringen av budsjettet.
Økonomireglementet til Meråker kommune har bestemmelser om tertialrapportering for driftsog investeringsregnskapet. Rådmann skal utarbeide tre ganger hvert år en enkel økonomisk
rapport, pr. 30. april, 30. august og 31. desember (årsberetningen), som belyser kommunens
inntekter og utgifter i forhold til årets vedtatte budsjett.
På bakgrunn av redegjørelsen over er følgende revisjonskriterier utledet:
▪

Rådmann skal utarbeide tre tertialrapporter (inkl. årsrapporten) som belyser
kommunens inntekter og utgifter i forhold til årets vedtatte budsjett.

▪

Budsjettet bør være periodisert for å kunne rapportere avvik.

▪

Rådmann skal rapportere avvik til politisk ledelse.

▪

Rådmann skal foreslå nødvendige tiltak ved avvik.

▪

Budsjettansvarlige skal sikre tilstrekkelig økonomisk rapportering.

▪

Kommunen bør sikre tilstrekkelig informasjon og kommunikasjon i forbindelse med
økonomirapporteringen mellom ulike nivåer.

Utledning av revisjonskriterier for delproblemstilling 4: Er det tilstrekkelig kunnskap i
kommunens ledelse om budsjettering og rapportering?
I rapporten om interkontroll i kommuner fra PwC er kunnskap og kompetanse et av
elementene for god internkontroll. De ansatte må være i stand til å gjøre oppgavene, og tiltak
for å sikre tilstrekkelig kunnskap og kompetanse kan være opplæring, etterutdanning, interne
arbeidsmøter mv.
Delegasjonsreglementet til Meråker kommune gir rådmann adgang til å videredelegere
internt i administrasjonen, så lenge at kommunestyret, formannskapet eller faste utvalg ikke
har bestemt noe annet. Formaliseringen av denne videredelegeringen er gitt i egne
delegasjoner til sektorsjefene og økonomisjefen i Meråker kommune.
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Rådmann har egne lederavtaler med sektorsjefene. Ifølge lederavtalene er sektorsjefene
ansvarlige for en effektiv og riktig bruk og forvaltning av tildelte økonomiske ressurser i
vedtatte budsjett og i henhold til økonomireglementet. Sektorsjefene har krav om resultatmål
om at budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 skal leveres i absolutt balanse.
På bakgrunn av redegjørelsen over er følgende revisjonskriterier utledet:
▪

Kommunen sine ledere bør ha tilstrekkelig kunnskap til å ivareta økonomiansvaret.

▪

Kommunen bør ha rutiner rundt kompetanseutvikling og kompetansesikring som
sørger for at de ansatte har nødvendig kompetanse og får den opplæringen de trenger.

▪

Kommunen sine ledere bør ha mulighet for bistand fra økonomikontoret.

- Økonomistyring og økonomirapportering -
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Postadresse: Brugata 2, 7715 STEINKJER
Hovedkontor: Brugata 2, 7715 Steinkjer
Tlf. 907 30 300 - www.revisjonmidtnorge.no

Myra - Bestillling av undersøkelse
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Meråker kommune

Møtedato
16.06.2020

Saknr
18/20

Saksbehandler Einar Sandlund
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
20/222 - 18
Forslag til vedtak
1. Kontrollutvalget kan ikke gå inn i enkeltsakene vedr. arbeiderboligene på Myra.
2. Kontrollutvalget ber revisjonen foreta en undersøkelse av følgende, jfr. vedlegg til
denne kontrollutvalgssaken:
·
·
·

Hvordan har kommunen som lokal kulturminnemyndighet fulgt opp Myra?
Oppfølging og ansvar infrastruktur på Myra 1986 – 199.
Hvordan har kommunen etter 1998 fulgt opp aktuelt lovverk, reguleringsplan,
forvaltningsplan/-dokumenter og egne tiltak m.v. som plan-/bygningsmyndighet,
som ansvarlig for egen infrastruktur Myra?

3. Revisor bes om å komme tilbake til neste møte i kontrollutvalget med utkast til
prosjektplan, med nødvendige konkrete utfyllende spørsmål av pkt. 2 i vedtaket.
Vedlegg
Verneplan for Kulturmiljø
Forvaltningsplan Myra
Reguleringsbestemmelser Kopperå
Reguleringsplan Myra - formål
Plankart Kopperå
Avtale mellom kommunen og Elkem overtagelse avløpsanlegg Myra
Kopperå kulturmiljø - Felles plan for oppfølging av Myra
Myra - grunnundersøkelser i 1998
Advokat - ytterligere kjellerutbedring gnr 49 bnr 299, krav om dekning
Advokat - ytterligere kjellerutbedring gnr 49 bnr 299, krav om dekning
Klage fra Arne Palojarvi - grunnforhold på Myra
Purring fra Arne Palojarvi - klage på grunnforhold Myra
Klage på grunnforhold Myra, Arne Palojarvi
Frafllytting Myra, endring grunnforhold - Arve Bjørnås
Saksopplysninger
Bakgrunn
Kontrollutvalget fattet i sak 21/19 blant annet slikt vedtak:
Kontrollutvalget ber om en sak vedrørende en bestilling til revisor om en gjennomgang av
den såkalte Myra saken.
Generelt
Viser til vedlagte dokumenter i saken.
Myra er et arbeiderboligområde i Kopperå som er omtalt i fylkeskommunens Verneplan for
kulturmiljø i 1995. Kommunen og fylkeskommunen utarbeidet en felles forvaltningsplan for
området i 1998. Kummeneje gjennomførte grunnundersøkelser på Myra i 1998 og samme år
ble det gjort tilstandsrapporter på boligene. Området er i reguleringsplan Kopperå fra samme
år regulert til bevaring; enkeltobjekt, boliger og blandet formål.
Hus ble solgt fra Elkem til private i 1986. Gjennom årene har det vist seg utfordringer med

bygninger og grunnforhold på Myra. Det har vært enkeltsaker hvor beboere har henvendt
seg til kommunen, forsikringssaker, samt en sak i forliksrådet uten at forlik ble oppnådd og
hvor forliksrådet fant at det ikke forelå tilstrekkelig grunnlag for å dømme. Beslutningen ble
ikke anket. Etter det en vet har heller ikke sakens realiteter senere vært prøvd for retten og
foreldet.
Kulturminnemyndighet
Kopperå, og arbeiderboligene, har ifølge Riksantikvarens database Askeladden, ikke
vernestatus som fredet etter kulturminnelovens bestemmelser. Gjennom fylkeskommunens
verneplan for kulturmiljø, felles forvaltningsdokument mellom fylkeskommunen og kommune,
samt vedtatt reguleringsplan Kopperå, er det lagt føringer for hvordan området kan utnyttes.
Her har kommunen et ansvar etter plan- og bygningsloven, men også i hensyn til
kulturminneloven i forhold til reguleringsplanen. I 2011 gjennomførte fylkeskommunen og
kommunen en felles befaring da området er verneverdig og det ble utarbeidet felles
retningslinjedokument for det videre arbeid.
Kommunens infrastukturrolle
Det ble utført gravearbeider, uvisst av Elkem eller kommunen i området på 90-tallet.
Kommunen overtok avløpsanlegget på Kopperå fra Elkem i 2004 og det ble utført
gravearbeider i perioden 2004-2007. I 2009 ble det konstatert setningsskader på en av
boligene. Det har senere også vist seg utfordringer av tilsvarende og andre typer for
boligene på Myra. Forvaltningsplanen sier at det kan være tegn på at utdrenering kan ha
funnet sted med påfølgende opptørking. Årsakene til utdrenering kan være vanskelig å finne
og er ikke klarlagt.
Vurdering
Boligene på Myra er så langt en vet eid av private. Kontrollutvalget går normalt ikke inn i
enkeltsaker og ikke i saker av privatrettslig karakter. Utvalget kan uansett ikke gjøre
vurderinger eller som prøver hensiktsmessigheten i saker.
Kulturminne
Myra er ikke fredet, men betraktes som verneverdig. Kommunen har gjennom
reguleringsplan Kopperå angitt Myra som spesialområde bevaring. Det er i samarbeid med
fylkeskommunen utarbeidet felles retningslinjer vedr. forvaltningen av arbeiderboligene på
Myra. I september 2013 skriver fylkeskommunen at de ønsker et møte for å drøfte felles
utfordringer vedr. Myra. Forholdet til kulturminnelov og plan-/bygningsloven, samt forholdet
mellom disse opp mot kommunens ansvar og rolle som lokal myndighet anbefales å
undersøkes nærmere.
Infrastruktur
Det er vann- og avløpsnett i området og kommunen overtok avløpsanlegget i Kopperå.
Reguleringsplanen sier at bygninger og anlegg for tekniske installasjoner kan bygges, samt
at «Forvaltningsdokument for Myra» skal benyttes om saksbehandlingsverktøy for området.
Det har vært utført utbedringsarbeider på infrastruktur på 90-tallet og i perioden 2004 – 07.
Det vil være av interesse å finne ut av om kommunen eller Elkem sto for dette på 90-tallet. I
2011 foretok kommunen og fylkeskommunen, sammen med Praksis sivilarkitekter (som også
utarbeidet forvaltningsdokumentet i 1998) fordi området er verneverdig. Det fremkom at en
må stanse utsig av vann fra Myra før kostnadskrevende tiltak settes i gang. Fra beboere er
det stilt spørsmål om hvordan kommunen har fulgt opp forvaltningsdokumentet og
grunnforholdene på Myra når infrastrukturmessige grep er tatt.
Oppsummering
Viser til sakens vedlegg og ovenforstående. I tråd med vedtak i KU-sak 21/19 anbefales
kontrollutvalget å be revisjonen foreta en undersøkelse vedr. hvordan kommunen som lokal
kulturminnemyndighet har fulgt opp Myra, oppfølging og ansvar infrastruktur på Myra 1986 –
1997 og hvordan kommunen etter 1998 har fulgt opp aktuelt lovverk, reguleringsplan,
forvaltningsplan/-dokumenter og egne tiltak mv.. som plan-/bygningsmyndighet, som

ansvarlig for egen infrastruktur Myra.
Revisor bes til neste møte i kontrollutvalget å komme med prosjektplan for undersøkelsen.
Prosjektplanen må inneholde nødvendige konkrete utfyllende spørsmål av pkt. 2 i vedtaket.

Referatsaker juni 2020
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Meråker kommune

Møtedato
16.06.2020

Saksbehandler Einar Sandlund
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
20/125 - 11
Forslag til vedtak
Referatene tas til orientering
Vedlegg
Protokoll årsmøte Revisjon Midt-Norge SA
Revisjon Midt-Norge SA Årsregnskap og årsberetning 2019
Ingen straff for brudd på regler om dokumentinnsyn
Valg av kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg
Status fremdrift - forvaltningsrevisjon anskaffelser i Meråker kommune
Meråker - Svar på revisjonsnotat 2019
Saksopplysninger
Det kan bli fremlagt referatsaker i møtet.
Vurdering
Referatsakene anbefales tatt til orientering

Saknr
19/20

MØTEPROTOKOLL

Årsmøte Revisjon Midt-Norge SA

Tirsdag 21.04.2020 kl. 13:45 – 14:45, Teams
Åpning av møtet:
Leder av årsmøtet, Stian Brekkvassmo Namsskogan kommune, ønsket velkommen til møtet og registrering
av oppmøte godkjent. Regler for votering og tegning i forbindelse med ordskifte ble gjennomgått og
akseptert.
Følgende møtte;
Medlem

Representant

Alvdal kommune

Mona Murud

Bindal kommune

Britt Helstad

Brønnøy kommune

Rune Moe

Flatanger kommune

Olav Jørgen Bjørkås

Folldal kommune

Kristin Langtjernet

Frosta kommune

Frode Revhaug

Grane kommune

Ellen Schjølberg

Grong kommune

Borgny Grande

Hattfjelldal kommune

Harald Lie

Heim kommune

Geir Rostad

Herøy kommune

Steinar Furu

Holtålen kommune

Arve Hitterdal

Høylandet kommune

Hege Nordheim-Viken

Inderøy kommune

Ida Stuberg

Leirfjord kommune

Ivan Haugland

Leka kommune

Elisabeth Helmersen

Levanger kommune

Anita Ravlo Sand

Lierne kommune

Bente Estil

Malvik kommune

Frank Hammer

Meråker kommune

Kjersti Kjenes

Midtre Gauldal kommune

Sivert Moen

Namsos kommune

Arnhild Holstad

Namsskogan kommune

Stian Brekkvassmo

Nærøysund kommune

Amund Hellesø

Oppdal kommune

Geir Arild Espnes

Orkland kommune

Knut Even Wormdal

Os kommune

Runa Finborud

Overhalla kommune

Per Olav Tyldum

Røros kommune

Isak Veierud Busch

Røyrvik kommune

Hans Oskar Devik

Selbu kommune

Tanja Fuglem
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Skaun kommune

Gunn Iversen Stokke

Steinkjer kommune

Anne Berit Lein

Sømna kommune

Hans Gunnar Holand

Tolga kommune

Knut Sagbakken

Træna kommune

Jan Helge Andersen

Trøndelag fylkeskommune

Steinar Aspli

Tydal kommune

Jens Arne Kvello

Vefsn kommune

Magnus Myrvoll

Verdal kommune

Pål Sverre Fikse

Vevelstad kommune

Lillian Solvang

Ørland kommune

Ogne Undertun

Fullmakt:
Åfjord kommune

Ogne Undertun, Ørland kommune

Forfall:
Osen kommune
Rennebu kommune

John Einar Høvik
Ola Øie

Møtte ikke:
Alstahaug kommune
Dønna kommune
Frøya kommune
Hitra kommune
Indre Fosen kommune
Melhus kommune
Snåsa kommune
Stjørdal kommune
Vega kommune

Egil Arve Johannesen
Marit Bjerkås

Peter Talseth
John-Erik Skjellnes Johansen
Kristin Furunes Strømskag
Bjørg Reitan Bjørgvik
Bjørnar Buhaug
Jorid Jagtøyen
Arne Einar Bardal
Nelly Anita Lian
Andre Møller

Hanne Benedikte Wiig
Nils Olav Jenssen
Knut Arne Strømøy
Terje Stølan
Steinar Saghaug
Stine Estenstad
Merethe Moum
Rolf Sturla Velde
Idar Aspmodal
Hilde Sprækenhus

Årsmøtet hadde 43 medlemmer med 97 stemmer av 122.
For øvrig deltok i møtet;
Styret:

Hans S.U. Wendelbo
Elin Rodum Agdestein
Anne Birgitte Sklet
Eva Lundemo
Torbjørn Måsøval
Arve Gausen

styreleder
nestleder
styremedlem
styremedlem
styremedlem
styremedlem (ansattes representant)

Administrasjon:

Arnt Robert Haugan
Unni Romstad

Daglig leder Revisjon Midt-Norge SA
Ass. daglig leder Revisjon Midt-Norge SA
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Saksliste:
SAK 01/20 GODKJENNING AV INNKALLING

Varsel om dato for årsmøte ble sendt 24.01.2020, saksliste ble sendt kommunene den
24.03.2020 og møtebok den 07.04.2020.
Vedtak:
Innkallingen godkjennes
SAK 02/20 VALG AV REFERENT OG TO TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN
Forslag fremmet i møtet:
Referent: Unni Romstad
Underskrift protokoll: Anne Berit Lein og Pål Sverre Fikse
Vedtak:
Forslag fremmet i møtet vedtatt.
SAK 03/20 GODKJENNING AV SAKSLISTE
Innkalling og saksliste utsendt på forhånd.
Vedtak:
Sakslisten godkjennes
SAK 04/20 ORIENTERING FRA STYRELEDER OG DAGLIG LEDER
Vedtak:
Årsmøtet tar orienteringen til etterretning.
 Behandling i årsmøte 21.04.2020

Saker nevnt fra styreleder:
• Utvidelse av selskapet med kommunene fra Revisjon Fjell IKS
• Korona-pandemien er krevende, men ansatte har gode forutsetninger for å jobbe via
nett
• Viktigheten av å ha et trygt balansepunkt i økonomien som tar inn over seg utvikling,
teknologi og omstillingskrav samtidig som selskapet og styret finner det forsvarlig å
bruke av opparbeidet egenkapital til å redusere eiernes honorar med 10 % for 2.halvår
2020
• Selskapet ivaretar sin samfunnsoppgave på en god og trygg måte
• God og konstruktiv dialog mellom ansatte, tillitsvalgte, administrasjonen og styret
• Godt samarbeid i styret og mellom styret og administrasjonen
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Daglig leder orienterte kort om:
• Selskapets produksjon går som normalt samtidig som vi etterlever myndighetens
smittevernråd, blant annet ved at ansatte kan benytte hjemmekontor
• 5 selskap har blitt 1, og vi har fokus på å være et selskap som leverer gode tjenester til
eierne og at eierne skal få effekt av selskapets størrelse. Oppfordrer til å bruke
revisjonen og den gode kompetansen som Revisjon Midt-Norge SA har
• Sak vedrørende hvilken merverdiavgiftsordning selskapet faller inn under, er avklart
SAK 05/20 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2019
Vedtak:
Årsmøtet godkjenner årsregnskapet for 2019 med de disposisjoner som er foretatt. Årets
overskudd avsettes til disposisjonsfond.
SAK 06/20 REVIDERT BUDSJETT 2020 FOR REVISJON MIDT-NORGE SA
Vedtak:
Årsmøtet vedtar revidert budsjett for 2020
SAK 07/20 ORIENTERING OM ØKONOMIPLAN 2021-2024
Vedtak:
Årsmøtet tar utkast til økonomiplan 2021-2024 til orientering

Anne Berit Lein

Pål Sverre Fikse

Rett avskrift
Unni Romstad

Utskrift sendt: Medlemskommunene
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Protokoll årsmøte Revisjon Midt-Norge SA

Signers:
Name

Method

Date

Fikse, Pål Sverre
Romstad, Unni
Lein, Anne Berit
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RESULTATREGNSKAP
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Note

2019

2018

49 251 593
1 891 383
51 142 976

42 175 967
1 311 587
43 487 554

34 785 579
401 368
9 482 892
44 669 840
6 473 137

32 613 492
255 781
7 392 407
40 261 679
3 225 875

351 901
351 901

224 147
224 147

371
240 492
240 863
111 037

481
135
615
223 532

6 584 174

3 449 407

140 730

51 671

ORDINÆRT RESULTAT

6 443 444

3 397 736

ÅRSRESULTAT

6 443 444

3 397 736

OVERF. OG DISPONERINGER
Overføringer annen egenkapital
SUM OVERF. OG DISP.

6 443 444
6 443 444

3 397 736
3 397 736

Driftsinntekter
Salgsinntekt
Annen driftsinntekt
Sum driftsinntekter
Driftskostnader
Lønnskostnad
Avskrivning på varige driftsmidler
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader
DRIFTSRESULTAT

1
3
2
12

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Finansinntekter
Annen renteinntekt
Sum finansinntekter
Finanskostnader
Annen rentekostnad
Annen finanskostnad
Sum finanskostnader
NETTO FINANSPOSTER
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD
Skattekostnad på ordinært resultat

6

BALANSE PR. 31.12.2019
EIENDELER
ANLEGGSMIDLER
Varige driftsmidler
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.
Sum varige driftsmidler
Finansielle anleggsmidler
Andre langsiktige fordringer
Sum finansielle anleggsmidler
SUM ANLEGGSMIDLER
OMLØPSMIDLER
Fordringer
Kundefordringer
Andre kortsiktige fordringer
Sum fordringer
Bankinnskudd, kontanter o.l.
SUM OMLØPSMIDLER
SUM EIENDELER

2019

2018

3

2 244 934
2 244 934

1 683 811
1 683 811

7

3 761 645
3 761 645
6 006 579

2 812 411
2 812 411
4 496 222

5

22 090 786
677 634
22 768 420
27 315 004
50 083 424
56 090 003

516 321
1 525 331
2 041 652
18 466 477
20 508 129
25 004 351

4

3 205 000
3 205 000

2 800 000
2 800 000

8

26 536 872
26 536 872
29 741 872

16 300 138
16 300 138
19 100 138

384 630
140 730
21 849 352
3 973 420
26 348 132
26 348 132
56 090 003

376 596
51 671
2 333 025
3 142 921
5 904 213
5 904 213
25 004 351

10
11

EGENKAPITAL OG GJELD
EGENKAPITAL
Innskutt egenkapital
Selskapskapital
Sum innskutt egenkapital
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital
SUM EGENKAPITAL
GJELD
KORTSIKTIG GJELD
Leverandørgjeld
Betalbar skatt
Skyldig offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld
SUM KORTSIKTIG GJELD
SUM GJELD
SUM EGENKAPITAL OG GJELD

Stjørdal, 20. februar 2020
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NOTER

Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har
videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps
Stiftelse. De unntaksregler som gjelder for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt i
regnskapsprinsipper.
Samvirkeforetak skal følge regnskapslovens bestemmelser. Samvirkeforetak skal ikke rapportere
regnskapstall i KOSTRA.
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste
dag i regnskapsåret samt poster som knytter seg til varekretsløpet.
Anleggsmidler
Lineære avskrivninger over driftsmidlenes forventede økonomiske levetid er lagt til grunn ved
beregningen av avskrivningsbeløp.
Skatt og avgift
Spørsmålet om skatteplikt er vurdert av KS Advokatene. I brev datert 2018-1220 ber vi om en uttalelse
fra Skatteetaten om selskapet er skattepliktig. Vedlagt dette brevet er notat fra KS Advokatene som gir
en god begrunnelse for at selskapet ikke skal være skattepliktig. De tidligere selskapene KomRev
Trøndelag IKS og Revisjon Midt-Norge IKS var ikke skattepliktig. Endring av selskapsform gir ikke
grunnlag for skatteplikt.
Skatteetaten har i brev av 2019-0211 bekreftet vår vurdering av at selskapet ikke har erverv som
formål ved revisjon av kommuner og fylkeskommuner som har medlemskap i foretaket. Denne
omsetningen vil være fritatt for skatteplikt. Foretaket kan selge tjenester til andre rettssubjekter som
eies helt eller delvis av et eller flere av medlemmene, eller til andre, så lenge denne omsetningen ikke
overstiger 20 % av foretakets totale omsetning. Denne omsetningen vil være skattepliktig.
Virksomheten er registrert i foretaksregisteret og er momspliktig for hele sin virksomhet. Denne
avklaringen kom (13.12.19) etter lang tids dialog med Skatteetaten om hvilke bestemmelser selskapet
skal følge ved håndtering av merverdiavgift. Som en konsekvens av Skatteetatens bestemmelse og
endret merverdiavgiftsregime, har virksomheten måttet korrigere for dette i sine regnskaper for 2018
og 2019. Korrigeringene har ført til at virksomheten pr 31.12.2019 har balanseført skyldig offentlige
avgifter med kr 21.849.352. Av dette er kr 19 349 666 skyldig merverdiavgift. Endringen i
merverdiavgiftsregime har også medført korrigeringer knyttet til salgsinntekter, og våre kunder har
mottatt korrigerte faktura for 2018 og 2019. Virksomhetens kundefordringer pr 31.12.19 viser derfor kr
22. 090.786. Endringen har ikke medført økt kostnad for våre kunder.

Note 1 Lønnskostnader
Selskapet har 37 ansatte per årsskifte. Det er utbetalt honorar til styrets medlemmer med kr 222.100
Godtgjøring til årsmøtets medlemmer dekkes av de enkelte medlemskommune ut fra egne reglement i
kommunene. Lønn til daglig leder er kr 943.000 fra 01.01.2019.
Selskapet har KLP som pensjonsleverandør, med ytelsesbasert pensjonsordning med tilsvarende
ordningen som er i kommunal sektor.
Selskapet har medlemskap i KS Bedrift, tilsluttet Hovedavtalen og Hovedtariffavtalen for
konkurranseutsatte bedrifter.

Spesifiserte lønnskostnader

Faste lønninger
Timelønn
Overtid
Påløpne feriepenger
Honorar styret
Arbeidsgiveravgift
Pensjonstrekk
Premie pensjonsordning
Refusjon sykepenger
Gaver
Databriller
Forsikringer
Opplæring/videreutdanning
Andre personalkostnader
Skattepliktig bilgodtgjørelse/reise
Sum lønnskostnader

2019

2018

21 818 557
488 572
307 594
2 773 520
240 210
3 594 147
-496 888
6 449 479
-1 343 693
43 271
2 059
93 556
661 851
92 095

20 436 618
363 924
246 375
2 588 515
290 250
3 550 475
-468 298
5 626 976
-709 529
45 255
2 640
55 872
405 292
79 494

61 249

99 633

34 785 579

32 613 492

Note 2 Andre driftskostnader, godtgjøring til revisor
Selskapet har ytet honorar til revisor for revisjon 2018 med kr 109.875,-. Honoraret omfatter også
revisjon for innfusjonerte selskaper.
Note 3 Avskrivning av varige driftsmidler
Anskaffelseskost pr 1/1-19
+ tilgang
- avgang
Anskaffelseskost pr 31/12
- ordinære avskrivninger
- avskrevet mot kapitalkonto
Balanseført verdi pr 31/12

1 683 811
962 491
0
2 646 302
401 368
0
2 244 934

Disse er aktivert i anleggsmidler inkl. mva og avskrives etter økonomisk levetid.
Note 4 Innskutt egenkapital
Selskapet andelsinnskudd kr 3.205.000 er fordelt på følgende medlemmer;
Kommune
Agdenes kommune
Alstahaug kommune
Bindal kommune
Bjugn kommune
Brønnøy kommune
Dønna kommune
Flatanger kommune
Fosnes kommune
Frosta kommune
Frøya kommune
Grane kommune
Grong kommune
Hattfjelldal kommune

Innskuddsbeløp/andelskapital i hele kroner
15.000
60.000
15.000
30.000
60.000
15.000
15.000
15.000
30.000
30.000
15.000
30.000
15.000

Hemne kommune
Herøy kommune
Hitra kommune
Høylandet kommune
Inderøy kommune
Indre Fosen kommune
Klæbu kommune
Leirfjord kommune
Leka kommune
Levanger kommune
Lierne kommune
Malvik kommune
Meldal kommune
Melhus kommune
Meråker kommune
Midtre Gauldal kommune
Namdalseid kommune
Namsos kommune
Namsskogan kommune
Nærøy kommune
Orkdal kommune
Osen kommune
Overhalla kommune
Roan kommune
Røyrvik kommune
Selbu kommune
Skaun kommune
Snillfjord kommune
Snåsa kommune
Steinkjer kommune
Stjørdal kommune
Sømna kommune
Træna kommune
Trøndelag fylkeskommune
Tydal kommune
Vefsn kommune
Vega kommune
Verdal kommune
Verran kommune
Vevelstad kommune
Ørland kommune
Åfjord kommune

30.000
15.000
30.000
15.000
60.000
120.000
60.000
30.000
15.000
120.000
15.000
120.000
30.000
120.000
30.000
60.000
15.000
120.000
15.000
60.000
120.000
15.000
30.000
15.000
15.000
30.000
60.000
15.000
30.000
200.000
200.000
30.000
15.000
600.000
15.000
120.000
15.000
120.000
30.000
15.000
60.000
30.000

Note 5 Kundefordringer
Kundefordringer er vurdert til pålydende og det er ikke foretatt avsetninger til fremtidige tap.
Det er bokført tap på fordringer med kr 194.988,- Tapet gjelder fordring mot tidligere eierkommune i
Ytre Helgeland kommunerevisjon IKS.
Selskapet har rettet krav mot to tidligere eierkommuner i Ytre Helgeland kommunerevisjon IKS. Kravet
gjelder pensjonsforpliktelser ved uttreden og beløper seg til hhv kr 573.387 og kr 573.184. Vårt krav er
oversendt departementet for avklaring, og fordringen er ikke tatt inn i Revisjon Midt-Norge SA sitt
regnskap.
Selskapets kundefordringer er bokført med kr 22.090.786. Vi viser til avsnittet om skatt og avgift for
nærmere orientering.
Note 6 Skattekostnad
Selskapet har en skattekostnad på kr 140 730. Beregnet skattepliktig resultat er kr 438.048,-

Note 7 Finansielle anleggsmidler
Det er innbetalt egenkapitalinnskudd i KLP med kr 273 835. Samlet innskudd etter sammenslåing er kr
3.761.645.

Note 8 Opptjent egenkapital - disposisjonsfond
Disposisjonsfond pr. 01.01.2019
+ tilført egenkapital ved fusjon
+ overskudd 2019 tilført egenkapitalen

kr
kr
kr

16 300 138
3 793 290
6 443 444

Disposisjonsfond pr. 31.12.2019

kr

26 536 872

Ytre Helgeland kommunerevisjon og Fosen kommunerevisjon ble fusjonert inn i Revisjon Midt-Norge
SA pr 01.01.2019. Fusjonene er gjennom som virksomhetsoverdragelser.
Spesifisering av beløp, tilført egenkapital ved fusjon:
Opptjent egenkapital Ytre Helgeland Kommunerevisjon
Opptjent egenkapital Fosen Kommunerevisjon
Regnskapsmessig mindreforbruk 2018 YHK
Regnskapsmessig mindreforbuk 2018 Fosen
Fond YHK
-Redusert egenkapital som følge av endret regnsk.prinsipp
-Korrigering skatt
-Beregnet andelsinnskudd for kommuner YHK
Beregnet andelsinnskudd for kommuner Fosen
Endring egenkapital RMN SA

kr 2 947 225
kr 134 706
kr 206 121
kr 162 770
kr 256 236
kr
31 581
kr
26 187
kr 135 000
kr 279 000
kr 3 793 290

Disposisjonsfond pr 31.12.2018
Skattekostnad ført mot egenkapital
Disposisjonsfond 01.01.2019

kr 16 326 641
kr
26 503
kr 16 300 138

Note 9 Gjeld
Selskapet har ikke langsiktig gjeld.

Note 10 Bundne midler
Av selskapets samlede omløpsmidler er kr 1.067.930,- bundne midler for skattetrekk

Note 11 Sum eiendeler/sum egenkapital og gjeld
Sum eiendeler/sum egenkapital og gjeld 31.12.2018
Korrigert for oppgjørskonto mva
Sum eiendeler/sum egenkapital og gjeld 01.01.2019

kr 25 002 351
kr
2 000
kr 25 004 351

Note 12 Sammenligning regnskap og budsjett 2019
Regnskap

Budsjett

-46 188 294
-2 868 499
-87 800
-1 570 843
-107 000
-263 137
-57 403

-46 023 000
- 2 500 000
-100 000
-1 100 000
-200 000
-90 000
0

33 938 077
847 502
4 035 486
776 060
978 330
912 445
1 935 146
185 631
331 581
39 641
93 584
401 368
194 988

36 420 000
1 592 000
3 254 000
880 000
650 000
989 000
1 588 000
100 000
363 000
30 000
1 856 000
365 000
0

Resultat

- 6 473 137

-1 926 000

Finansinntekter
Finanskostnader

- 351 900
240 863

-250 000
0

Resultat før skatt
Betalbar skatt
Årsresultat

6 584 174
140 730
6 443 444

2 176 000
0

Driftsinntekter
Honorar kommunene
Revisjonshonorar avgiftspliktige
Avgiftsfritt salg
MVA-kompensasjon
Fagdager
Refusjoner
Andre driftsinntekter
Sum driftsinntekter

Driftsutgifter
Lønn og godtgjørelser, nto kostnad
Andre personalkostnader
Kontorlokaler
Leie maskiner, inventar
Fremmede tjenester
Kontorrekvisita, telefon, bredbånd, nettportaler
Reise- og diettkostnader
Reklame, representasjon
Kontingenter
Forsikringer
Andre driftsutgifter
Ordinære avskrivninger
Tap på krav
Sum driftskostnader

- 51 142 976

44 669 839

- 50 013 000

48 087 000

ÅRSBERETNING
INNLEDNING
Revisorloven § 5a-2 pålegger revisjonsselskaper som reviderer foretak av allmenn interesse å avgi en
åpenhetsrapport hvor blant annet organisasjonsform og eierskap, styringsstruktur, interne
kvalitetskontrollsystemer og enhetens etterutdanningspolitikk skal beskrives. Kommunalt eide
revisjonsselskapet omfattes ikke av revisorloven, og derfor ikke om kravet om åpenhetsrapport.
Åpenhet er imidlertid en sentral del av offentlig sektor. Kommunal revisjon bør derfor være like åpen i
sin rapportering som private selskapet. Vi har derfor innarbeidet de krav som stilles til
åpenhetsrapporter i vår årsberetning og håper dette gir et godt innblikk i selskapet.
Vi er bedriftsmedlem i Norges Kommunerevisorforbund (NKRF). NKRF er en yrkesfaglig
interesseorganisasjon og et serviceorgan som er åpen for alle som arbeider med revisjon av eller
kontroll med kommunal og fylkeskommunal virksomhet. NKRF har som visjon å være på vakt for
fellesskapets verdier.
Revisjon Midt-Norge SA har vært gjennom store organisatoriske endringer de siste to årene og er i
dag Norges største interkommunale revisjonsselskap. Dette har gitt oss flere kompetente
medarbeidere og effektivisert tjenestene våre. Vi skal fortsette å utvikle oss til beste for våre eiere og
kunder. Vi skal revidere og kontrollere, men vi skal også være en samarbeidspartner for å utvikle
bedre styring og kontroll. Vår visjon er å bidra til forbedring.
Vi viser til vår hjemmeside for nærmere informasjon om vår virksomhet www.revisjonmidtnorge.no

Stjørdal, 20. februar 2020

SELSKAPETS FORMÅL, ORGANISASJON OG VIRKSOMHET
Revisjon Midt-Norge SA ble stiftet 28. august 2017 av 43 kommuner og Trøndelag fylkeskommune.
Selskapet ble etablert etter en sammenslåing av selskapene Revisjon Midt-Norge IKS og KomRev
Trøndelag IKS, og var i drift fra 1. januar 2018.
Selskapet har en desentralisert struktur med kontor i Orkanger, Trondheim, Namsos, Stjørdal,
Botngård, Brønnøysund, Sandnesjøen og Mosjøen, i tillegg til hovedkontoret på Steinkjer.
Revisjon Midt-Norge SA er Norges største interkommunale revisjonsselskap og det første som er
organisert som et samvirkeforetak. Selskapets vedtekter fastslår at det bare er kommuner og
fylkeskommuner som kan bli medlemmer. Per 31.12.19 er det 55 medlemskommuner i selskapet.
Selskapets formål er å dekke deltakerkommunenes behov for revisjonstjenester. Selskapets
hovedtjenester er regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon. I tillegg leverer vi selskapskontroller,
rådgivning og andre tjenester, herunder bekreftelser og attestasjoner. Revisjonsarbeidet utføres i
samsvar med vedtatte revisjonsstandarder, som legger rammen for god (kommunal) revisjonsskikk.
Selskapet er medlem i KS Bedrift og har en ytelsesbasert pensjonsordning i KLP.

ORGANISASJON
Selskapet er faglig organisert slik figuren nedenfor viser:

Årsmøtet 55 medlemmer

Styret 7 medlemmer

Daglig leder

Administrasjon

Ass. daglig leder

Faglig leder forvaltningsrevisjon

Faglig leder finansiell revisjon

14 forvaltningsrevisorer

19 regnskapsrevisorer

ÅRSMØTET
Årsmøtet er selskapets øverste organ, og består av 55 representanter valgt av medlemskommunene.
Stian Brekkvassmo er leder og Gunn Iversen Stokke nestleder i årsmøtet.
I 2019 har det vært avholdt 2 årsmøter og behandlet 15 saker.
Medlemmenes stemmerett på årsmøtet følger av vedtektene i selskapet og baseres på omsetning
med foretaket etter fastsatt modell.

Høsten 2019 vedtok årsmøtet selskapets strategi for perioden 2020-2023. Her fremgår det at vår
visjon er; å bidra til forbedring. Våre verdier skal være; kompetent, framtidsrettet, åpen og pålitelig.
Strategi 2020-2023:

Bidra til forbedring
Framtidsrettet Kompetent Åpen
Pålitelig
Vi skal være det
ledende
revisjonsselskapet i
offentlig sektor

Vi skal være en
kompetent og
forutsigbar
samarbeidspartner
for våre kunder

Vi skal være
framtidsrettet og
utviklingsorientert

Vi skal være en
attraktiv
arbeidsgiver for
våre ansatte

STYRET
Styret består av 6 personer valgt av årsmøtet og 1 person valgt av og blant de ansatte. Styrets
sammensetning etter gjennomført valg på årsmøtet i oktober 2019:
•
•
•
•
•
•
•

Styreleder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Ansattes repr.

Hans S.U. Wendelbo
Elin R. Agdestein
Eva Lundemo
Anne Birgitte S. Sklet
Torbjørn Måsøval
Oddvar Fossum
Lauritz Jessen

•
•
•
•
•

Vara i numerisk rekkefølge:
Arnfinn Kampli
Trude Holm
Nils Even Fuglem
Liv Darell

Røros
Steinkjer
Malvik
Grong
Frøya
Bindal

Hattfjelldal
Verdal
Selbu
Indre Fosen

Daglig leder Arnt R. Haugan er sekretær og saksutreder for styret.
I 2019 har styret hatt 7 møter og behandlet 56 saker. Styret har i 2019 jobbet med å lage en strategi
for det nye selskapet. En viktig sak for styret har i tillegg vært å vedta ytterligere utvidelse av selskapet
gjennom virksomhetsoverdragelse fra Revisjon Fjell IKS. Styret har også godkjent søknad om
medlemskap fra de nye deltakerkommunene. Styrets leder har i denne sammenheng deltatt på møte
med styret i Revisjon Fjell IKS.

TJENESTER OG PRODUKSJON
Selskapet har en stor og omfattende produksjon. I tillegg til å levere revisjon til de kommuner og
fylkeskommuner som har medlemskap i foretaket, kan vi selge tjenester til andre rettssubjekter som

eies helt eller delvis av ett eller flere av medlemmene, eller til andre, så lenge omsetningen av andre
oppdrag ikke overstiger 20 % av den totale omsetningen.
I 2019 har selskapet avgitt 257 revisjonsberetninger, 41 forvaltningsrevisjonsrapporter og 13 rapporter
om eierskap/forvaltningsrevisjon i selskap.
Vi har også arrangert faglige temadager for økonomimedarbeidere i alle eierkommunene våre. Dette
er gjort med egne medarbeidere som forelesere. Her var det godt oppmøte fordelt på samlinger i
Steinkjer, Trondheim og Sandnessjøen.
Selskapet har i 2019 fortsatt arbeidet mye med implementering av ny organisasjon, administrative
systemer og rutiner. Det er satset på digitalisering av administrative systemer og tjenestene er i all
hovedsak skybaserte. Det er også utviklet en felles Sharepoint plattform som gir ansatte enkel tilgang
til selskapets arbeidsverktøy, områder, innhold og nyheter, uansett hvor de fysisk er lokalisert. Dette
er viktig i et selskap med mange kontorlokasjoner.
Vi er opptatt av å ta i bruk nye digitale verktøy til beste for våre egne ansatte og våre kunder.
Selskapet har blant annet gjennomført et forprosjekt, sammen med Atea AS og Romerike Revisjon
IKS, for å se på hvordan digitalisering og teknologiske løsninger kan utvikle det faglige arbeidet vårt
mot kommunene.
Revisjon Midt-Norge SA har et strategisk og faglig samarbeid med KomRev Nord IKS gjennom en
samarbeidsavtale. KomRev Nord IKS reviderer 38 kommuner.

VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE FRA FOSEN KOMMUNEREVISJON , YTRE HELGELAND
KOMMUNEREVISJON OG REVISJON FJELL IKS.
Årsmøtet godkjente i april 2018 en strategi som åpnet for inntak av nye medlemmer i selskapet. Etter
søknad fra eierkommunene i Fosen kommunerevisjon og Ytre Helgeland kommunerevisjon om
medlemskap i selskapet ble dette innvilget av styret i 2018. På bakgrunn av disse vedtakene ble 11
nye kommuner medlemmer med virkning fra 01.01.2019. Medlemskapet kommer som en følge av en
virksomhetsoverdragelse fra de to aktuelle selskapene. I tillegg har Revisjon Fjell IKS med åtte
kommuner sør i Trøndelag og i Hedmark søkt og fått innvilget medlemskap i 2019. Dette skjer også
som en virksomhetsoverdragelse og med virkning fra 01.01.2020.
Gjennomføringen og implementering av disse virksomhetsoverdragelsene har vært et omfattende og
viktig arbeid i 2019.

LIKESTILLING, MILJØ OG KOMPETANSE
ANSATTE OG LIKESTILLING
Selskapet har 37 ansatte pr. 31.12.19. Dette fordeler seg på 26 kvinner og 11 menn. To personer er
ansatt høsten 2019, men startet ikke i stillingene før 01.01.20. I tillegg kommer det to nye ansatte per
01.01.20 som følge av virksomhetsoverdragelsen av Revisjon Fjell IKS. Selskapets ledergruppe
består av 2 menn og 2 kvinner. Det er ikke gjennomført eller planlagt spesielle tiltak når det gjelder
likestilling.

Det har i 2019 vært enn høyere turnover blant de ansatte enn tidligere. Selskapet har derfor i 2019
engasjert 4 tidligere ansatte, som nå er pensjonister, på timebasis. Dette for å bidra til opprettholdelse
av produksjonen i selskapet.
ARBEIDSMILJØ - SYKEFRAVÆR
Sykefraværet var i 2019 på 4,3 % (2018 på 3,3 %). Sykefravær med legeerklæring utgjør
hovedtyngden av fraværet (3,6 %). Dette er i hovedsak langtidsfravær. Selskapet har en avtale med
Friskgården Stod AS om bedriftshelsetjeneste.
Selskapet har årlige møter med representanter fra bedriftshelsetjenesten (Friskgården), verneombud i
selskapet, tillitsvalgte og ledelsen. På disse møtene er temaet arbeidsmiljø og aktiviteten for det
kommende året planlegges. Selskapet har etablert et partssammensatt utvalg. Utvalget hadde 4
møter i 2019.
Det ble i 2019 gjennomført en større arbeidsmiljøkartlegging i selskapet i regi av
bedriftshelsetjenesten. Resultatene fra denne kartleggingen viser at det er en høy grad av trivsel blant
de ansatte, sterkt samhold mellom kolleger og godt psykososialt arbeidsmiljø. Det er også høy score
på jobbengasjement og ansvarlige medarbeidere. I en tid med mye omstilling og endring, er dette
gode tilbakemeldinger å få. I tillegg til organisatoriske endringer og nye systemer, har det vært en
nedbemanning for å tilpasse virksomheten til effektene av kommunereformen.

YTRE MILJØ
Selskapet driver ikke virksomhet som forurenser det ytre miljø med unntak av det som følger av
ansattes reisevirksomhet.
KOMPETANSEUTVIKLING
Revisjon Midt-Norge SA leverer tjenester som krever høy kompetanse. Vedlikehold og videreutvikling
av kompetanse er derfor høyt prioritert. De fleste av selskapets ansatte har høyere utdanning innen
økonomi, regnskap, revisjon, statsvitenskap, samfunnsøkonomi, juss m.v. Vedlikehold av kompetanse
skjer gjennom deltakelse på kurs og konferanser samt deltakelse i faglige nettverk, mens
videreutvikling skjer gjennom deltakelse på studier og etterutdanning. Selskapet er positive til
etterutdanning og støtter dette aktivt med studiepermisjoner og økonomisk støtte.
Ansatte som utøver rollen som revisor skal delta i en obligatorisk etter- og videreutdanning. For
oppdragsansvarlige revisorer betyr dette fagrettede kurs på minimum 105 timer over 3 år, og
revisormedarbeidere minimum 63 timer over 3 år.
Vi avholder også egne interne kurs og møter om aktuelle tema.
Revisjon Midt-Norge SA er sentral i den faglige utviklingen av offentlig revisjon i Norge. Vi har i 2019
hatt ledervervet i følgende NKRF komiteer; Forvaltningsrevisjonskomiteen, Regnskapskomiteen og
Disiplinærkomiteen. I tillegg har vi lånt ut en medarbeider i 20% stilling til Revisjonskomiteen. Vi har
også et medlem i Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS).

UAVHENGIGHET OG KVALITETSKONTROLL
Revisjonsordningen i kommuner og fylkeskommuner reguleres av kommuneloven § 78. Uavhengighet
i forhold til oppdragsgiver er grunnleggende for tilliten til revisors arbeid og revisors rapportering.
Kravene til revisors uavhengighet er regulert i kommunelovens §79. Bestemmelsen fastslår at den

som skal ivareta revisjon- og kontrolloppdrag ikke kan ha slik tilknytning til revidert eller kontrollert
virksomhet, dens ansatte eller tillitspersoner, at den kan svekke revisors uavhengighet og objektivitet.
Tilsvarende krav stilles til revisors nærstående.

RETNINGSLINJER FOR UAVHENGIGHET
I følge kommunelovens § 79, jf. Revisjonsforskriften § 15, skal oppdragsansvarlig revisor hvert år, og
ellers ved behov, avgi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. Krav til
uavhengighet og objektivitet gjelder også for revisors medarbeidere, men det er kun
oppdragsansvarlige revisorer som plikter å legge fram en skriftlig vurdering for kontrollutvalget.
Oppdragsansvarlige revisorer i selskapet har i denne sammenheng vurdert blant annet egen og
nærståendes forhold til den reviderte virksomhet, og om det er utført andre funksjoner/tjenester som
kan påvirke uavhengighet. Revisor for det enkelte oppdrag bekrefter skriftlig sin egen uavhengighet
som arkiveres internt i selskapet.

EKSTERN KVALITETSKONTROLL
Selskapets medlemskap i NKRF innebærer at vi er underlagt den obligatoriske
kvalitetskontrollordningen i forbundet. Ordningen skal sikre at alle medlemsbedrifter kontrolleres minst
en gang hvert 5 år. Formålet er å sikre at bedriftsmedlemmene holder en høy faglig standard ved at
de utøver revisjonsarbeidet i overensstemmelse med god kommunal revisjonsskikk.
Revisjon Midt-Norge SA har ikke blitt kontrollert etter opprettelsen i 2018, men KomRev Trøndelag
IKS ble kontrollert i 2015 og Revisjon Midt-Norge IKS i 2017. Det er også gjennomført
oppfølgingskontroller for Fosen kommunerevisjon IKS og Ytre Helgeland kommunerevisjon i 2019.

INTERN KVALITETSKONTROLL
Selskapet har utviklet et internt kvalitetskontrollsystem som skal sikre at alle ledd i selskapet utfører
sine oppgaver i henhold til god kommunal revisjonsskikk. Kvalitetskontrollsystemet er utarbeidet på
grunnlag av internasjonal standard for kvalitetskontroll – ISCQ1. Dette systemet omhandler
lederansvaret for kvalitetssikring i revisjonsselskapet, operasjonelt ansvar for systemet, aksept og
fortsettelse av klientforhold og enkeltoppdrag, menneskelige ressurser, gjennomføring av oppdrag og
overvåkning.
Vi har også i vår samarbeidsavtale med KomRev Nord IKS en avtale om syklisk inspeksjon av minst
ett av hverandres oppdrag. Dette som en del av vår interne kvalitetskontroll og gjelder både for
forvaltningsrevisjon og finansiell revisjon.
Selskapet har utarbeidet egne etiske retningslinjer.

ÅRETS RESULTAT OG ÅRSOPPGJØRSDISPOSISJONER
Årshjulet følger kalenderåret med klare knytninger til overordnet aktivitet. Styret behandler på hvert
møte en økonomirapport, med estimert årsresultat.

Selskapet har et driftsoverskudd etter skatt på kr 6 443.444. Overskuddet er planlagt jmf sak 16/18 i
årsmøtet og skyldes vakanse og permisjon i stillinger. Kommunereformen reduserer antall
deltakerkommuner i selskapet med 10 stk fra år 2020. Færre kommuner betyr en reduksjon i inntekter
og oppgaver. For at selskapet skal klare å tilpasse seg et redusert inntektsnivå av dette omfanget, ble
det allerede i 2017 startet en tilpasning ved at stillinger holdes vakante. Denne tilpasningen har gått
raskere enn budsjettert på grunn av større turnover i 2019 enn forutsatt. Nærmere 80 % av selskapets
utgifter er knyttet til lønn. Det har også vært større sykelønnsrefusjon i 2019 enn budsjettert.
Overskuddet foreslås i samsvar med vedtektenes § 5 tilført egenkapitalen (disposisjonsfondet).
Selskapet har solid økonomi, med en opptjent egenkapital/driftsfond på kr 26.536.872.
Andelskapitalen er kr 3.205.000 i det nye selskapet Revisjon Midt-Norge SA, og bokført egenkapital er
per 3112 kr 29.741.872.

MEDLEMMER I REVISJON MIDT -NORGE SA PER 31.12.19:
Agdenes kommune

Meråker Kommune

Alstahaug kommune

Midtre Gauldal kommune

Bindal kommune

Namdalseid kommune

Bjugn kommune

Namsos kommune

Brønnøy kommune

Namsskogan kommune

Dønna kommune

Nærøy kommune

Flatanger kommune

Orkdal kommune

Fosnes kommune

Osen kommune

Frosta kommune

Overhalla kommune

Frøya kommune

Roan kommune

Grane kommune

Røyrvik kommune

Grong kommune

Selbu kommune

Hattfjelldal kommune

Skaun kommune

Hemne kommune

Snillfjord kommune

Herøy kommune

Snåsa kommune

Hitra kommune

Steinkjer kommune

Høylandet kommune

Stjørdal kommune

Inderøy kommune

Sømna kommune

Indre Fosen kommune

Træna kommune

Klæbu kommune

Trøndelag fylkeskommune

Leirfjord kommune

Tydal kommune

Leka kommune

Vefsn kommune

Levanger kommune

Vega kommune

Lierne kommune

Verdal kommune

Malvik kommune

Verran kommune

Meldal kommune

Vevelstad kommune

Melhus kommune

Ørland kommune
Åfjord kommune

Postadresse: Brugata 2, 7715 STEINKJER
Hovedkontor: Brugata 2, Steinkjer
Tlf. 907 30 300 - www.revisjonmidtnorge.no

Ingen straff for brudd på regler om dokumentinnsyn
Kommunal Rapport 11.05.2020

Kan man kreve at et utvalgsmøte skal holdes på nytt hvis kommunen ikke har informert
offentligheten godt nok om når møtet skal holdes og hvilke saker som skal behandles?
SPØRSMÅL: Medlemmer i et plan- og bygningsutvalg har sendt en lovlighetsklage fordi de
mener at verken sakslisten eller saksdokumentene var gjort tilgjengelig for offentligheten på
en tilfredsstillende måte i forkant av utvalgets møte. Kan fylkesmannen oppheve alle vedtak
som er gjort i et møte som følge av at kommunelovens bestemmelser om offentliggjøring av
saksdokumenter ikke er oppfylt?
SVAR: I kommuneloven § 11–3 første avsnitt, tredje setning, fastslås at innkallingen til møte
i kommunalt folkevalgt organ skal inneholde dokumentene i saker som skal behandles i
møtet. I offentleglova § 10 er det fastsatt at disse saksdokumentene skal journalføres etter
reglene i arkivforskriften, og er som alminnelige regel offentlige fra utsendelsen, se
offentleglova § 4 andre avsnitt, andre setning, og § 16 første avsnitt, bokstav a og b. I
kommuneloven § 11–3 tredje avsnitt har vi i tillegg en bestemmelse om offentliggjøring av
saksdokumentet til møte i folkevalgt organ som lyder: «Saklisten til møtet og andre
møtedokumenter som ikke er unntatt fra offentlighet, skal være tilgjengelige for
allmennheten.» Kravet om tilgjengelighet må også her anses som oppfylt når dokumentene
er journalført og tilgjengelig for innsyn på forespørsel.
Brudd på denne regelen vil ikke i seg selv kunne medføre at vedtak som treffes i møte, blir
ugyldige. Brudd på offentleglova eller på bestemmelsen i kommuneloven § 11–3 om
tilgjengelighet for allmennheten av saksdokumentene blir ikke sett som en feil som kan ha
påvirket vedtakets innhold, så lenge de folkevalgte har blitt tilsendt dokumentene før møtet
slik kommuneloven § 11–3 krever, eller det folkevalgte organet vedtar at det likevel vil
behandle saken, se § 11–3 siste avsnitt. Det er heller ikke straffbart å bryte reglene om rett til
dokumentinnsyn i de to lovene. Brudd på journalføringsplikten i arkivforskriften kan riktignok i
prinsippet straffes med bøter, men jeg kjenner ikke til eksempler på at dette har blitt gjort i
praksis.

Valg av kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg
Ny rapport fra FKT viser at posisjonen har flertallet i en tredjedel av landets kontrollutvalg.
Innholdet i denne rapporten skulle vært presentert på FKTs sekretariatskonferanse i mars av
kontrollsjef Kjell Tore Wirum, Follo kontrollutvalgssekretariat. Han er også og 1.vara til FKTstyret.
Undersøkelsen som rapporten bygger på, har som hovedmål å se på kommunenes og
fylkeskommunenes etterlevelse av kommunelovens § 23-1 ved valg av kontrollutvalg for
perioden 2019-2023. Opplysningene er hovedsakelig innhentet fra den respektive
kommunes nettside, protokoller fra konstituerende kommunestyre/fylkestingsmøte hvor det
er blitt foretatt valg av kontrollutvalg samt protokoller fra kommunestyre-/fylkestingsmøte hvor
det er blitt foretatt suppleringsvalg av medlemmer til kontrollutvalg.
Et interessant funn er at posisjonen har flertallet i en tredjedel av landets kontrollutvalg.
Du kan laste ned rapporten her:
https://www.fkt.no/wp-content/uploads/2020/04/rapport-valg-av-kommunale-ogfylkeskommunale-kontrollutvalg-siste.pdf
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Arve Gausen <arve.gausen@revisjonmidtnorge.no>
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Einar Sandlund
Petter Andreas Gudding
Status fremdrift - forvaltningsrevisjon anskaffelser i Meråker kommune

Revisor har kontaktet kontrollutvalgssekretær for å drøfte status og fremgang i prosjektet. Det
kommet til enighet om at revisor sender en e-post til kontrollutvalget, og at det samtidig bes om
utsatt leveringsfrist (utsatt frist til første møte etter sommerferien - september).
Revisor har til nå gjennomført intervju med aktuelle ansatte i Meråker kommune samt
Værnesregionen innkjøp. Videre har vi gjennomført en spørreundersøkelse til vaktmestere ved
sektoren knyttet til anskaffelser. Vi har også etterspurt anskaffelser knyttet til kommunens
regeletterlevelse. Vi mangler fremdeles dokumentasjon for fem anskaffelser fra kommunen. Vi
har satt sluttdato for innsamling av dokumentasjon og informert kommunen om dette. Vi starter
arbeidet med å ferdigstille høringsrapporten fra uke 23, slik at den blir ferdig til første møte på
høsten.
Vi er oppmerksom på at konstituering av ny rådmann samt sektorsjef utvikling og
koronapandemi har medført utfordringer for kommunen å oversende etterspurt dokumentasjon.
Vi søker derfor å ferdigstille rapporten til kontrollutvalgets første møte på høsten 2020. Revisjon
Midt-Norge SA, er i likhet med andre virksomheter i Norge også vært påvirket av
koronapandemien. Dette har medført at fremdriften i våre prosjekter er påvirket og dermed også
leveringstidspunkter.
Ta kontakt hvis dere har spørsmål til dette!
Med vennlig hilsen
Arve Gausen

Forvaltningsrevisor
M +47 404 96 309 | Skype for business <sip:arve.gausen@revisjonmidtnorge.no>
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Eventuelt
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Meråker kommune
Saksbehandler Einar Sandlund
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
20/125 - 12
Forslag til vedtak
Saksopplysninger
Vurdering

Møtedato
16.06.2020

Saknr
20/20

Godkjenning av protokoll
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Meråker kommune
Saksbehandler Einar Sandlund
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
20/312 - 1
Forslag til vedtak
Protokollen godkjennes
Saksopplysninger
Protokollen gjennomgås i møtet
Vurdering
Protokollen anbefales godkjent

Møtedato
16.06.2020

Saknr
21/20

