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Orientering fra revisor - Årsoppgjørsrevisjon 2019  

Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune 04.05.2020 11/20 
 
Saksbehandler Liv Tronstad 
Arkivkode FE - 216 
Arkivsaknr 20/70 - 23 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar den gitte informasjonen til orientering.. 
 
Saksopplysninger 
Revisor vil gi en orientering om årsregnskapsrevisjonen 2019 for:  

· Steinkjer kommuneskoger Ogndalsbruket KF  
· Steinkjerbygg KF  
· Verran kommune 
· Steinkjer kommune  

 
Gjennom den løpende revisjonen og årsoppgjørsrevisjonen kan revisor bli nødt til å skrive 
nummererte brev til kontrollutvalget etter nærmere angitte bestemmelser. Disse har 
kontrollutvalget et ansvar for å følge opp. Det foreligger ingen nummererte brev for 2019. 
 
I forbindelse med årsoppgjørsrevisjon sender revisor ofte et revisjonsnotat til 
administrasjonen om forhold som ikke har betydning for bedømmelsen av årsregnskapet, 
men som administrasjonen ev. må følge opp.  
 
Det foreligger foreløpig ingen revisjonsnotat for 2019. Dersom revisor skriver revisjonsnotat 
for 2019 skal kontrollutvalget bli orientert om dette, samt om administrasjonens tilsvar.  
 
 
Vurdering 
Årsoppgjørsrevisjon for 2019 er gjennomført, og alle fire revisjonsberetningene er avlagt. 
 
Det foreligger ingen nummererte brev for 2019. 
 
Kontrollutvalget kan ta revisors sin informasjon om årsoppgjørsrevisjonene til orientering.  
 
Eventuelle revisjonsnotat vil kontrollutvalget bli orientert om her, mens administrasjonens 
eventuelle tilsvar vil følges opp i et senere møte. 
 
 
 
 



  

Steinkjerbygg KF årsregnskap og årsberetning 2019 - 
Kontrollutvalgets uttalelse  

Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune 04.05.2020 12/20 
 
Saksbehandler Liv Tronstad 
Arkivkode FE - 216 
Arkivsaknr 20/70 - 14 

 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget vedtar vedlagte forslag til uttalelse til årsregnskapet for 
Steinkjerbygg KF for 2019. 

2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret – med kopi til formannskapet - for 
å legges fram i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet. 

3. Kontrollutvalget tar foretakets årsberetning til orientering. 

 
Vedlegg 
KUs uttalelse til Steinkjerbygg KF 2019 
Revisjonsberetning 2019 Steinkjerbygg KF 
Årsberetning 2019 - Steinkjerbygg KF 
Årsregnskap 2019 - Steinkjerbygg KF 
 
Saksopplysninger 
Styret i Steinkjerbygg KF er regnskapsansvarlig for det kommunale foretaket. 
 
Årsregnskapet for 2019 skal avlegges og behandles etter gammel kommunelov og tilhørende 
forskrifter.  
 
Årsregnskapet skal avlegges innen 15. februar og årsberetning inne 31. mars. Pga Korona-
pandemien er fristen for revisor forlenget fra 15. april til 15.juni og kommunestyrets frist for å 
fastsette regnskapet forlenget fra 30. juni til 15. september.   
 
Et foretaks økonomiske situasjon kan ha innvirkning på eiers økonomiske resultat derfor må 
foretakets årsregnskap behandles og godkjennes før Steinkjer kommunes årsregnskap 
behandles og godkjennes. 
 
Kontrollutvalget skal avgi uttalelse om årsregnskapet til kommunestyret/foretaksmøtet, og 
kopi av uttalelsen skal være formannskapet i hende slik at de er kjent med uttalelsen før 
formannskapet avgir innstilling om kommunens årsregnskap til kommunestyret.  
 
Steinkjerbygg KF årsregnskap og årsberetning for 2019 er avlagt av styret 4.mars. 
 
Årsregnskapet består av balanse, driftsregnskap, investeringsregnskap og noter.  
 
Årsregnskap for 2019 viser et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 4.445.129.  
 
Netto driftsresultat for 2019 er på kr 4.503.529 mot kr 1.926.870 i 2018.  
 
Investeringsregnskapet er gjort opp i balanse. 
 
I årsberetningen skal det gis opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme den 
økonomiske stilling og resultatet av virksomheten, som ikke fremgår av årsregnskapet, samt 
om andre forhold av vesentlig betydning. Årsberetningen omhandler bl.a. eierstrategi, formål, 
organisasjon, kommunale boliger, byggdrift, prosjekt, konsernet og til slutt finans, økonomi 



og resultat. 
 
Revisors beretning er avgitt den 6. april 2020. 
 
Det foreligger ingen nummererte brev eller revisjonsnotat ifm årsoppgjøret 2019. Ev. 
nummererte brev har kontrollutvalget et ansvar for å følge opp etter nærmere angitte 
bestemmelser. Et revisjonsnotat har ikke betydning for bedømmelsen av regnskapet, men 
omtaler forhold som kan/bør korrigeres, og skal normalt besvares ut av administrasjonen. 
 
 
Vurdering 
Kontrollutvalgets oppgaver ved regnskapsrevisjon går i korthet ut på at utvalget skal forsikre 
seg om at regnskapet er revidert på betryggende måte, av kvalifisert revisor og i tråd med 
god kommunal revisjonsskikk.  
 
Foretakets årsregnskap er revidert av Revisjon Midt-Norge SA. Oppdragsansvarlig revisor 
tilfredsstiller kravene til revisor stilt i den gamle kommunelovens § 79 med tilhørende forskrift 
om revisjon i kommuner og fylkeskommuner.  
 
Revisors beretning er avgitt den 6. april som ren beretning.  
 
Vedlagt følger forslag til kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet. 
 
 
 
 



 
Til  
Foretaksmøte for Steinkjerbygg KF og Steinkjer kommunestyre  
 
 

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL STEINKJERBYGG KF  
SITT ÅRSREGNSKAP FOR 2019  
 
 
Kontrollutvalget har i møte 4.mai 2020 sak 12/20 behandlet årsregnskap for 2019 for 
Steinkjerbygg KF. Årsregnskapet består av driftsregnskap, investeringsregnskap, 
balanseregnskap og noter. Årsberetning 2019 er fremlagt. Revisors beretning, datert 6.april 
2020, er avgitt av Revisjon Midt-Norge SA.  
 
Regnskapet er oppgjort med et mindreforbruk (overskudd) på kr 4.445.129. 
 
I forbindelse med gjennomgangen av regnskapet har kontrollutvalget fått muntlig orientering 
fra foretakets administrasjon og revisor. Kontrollutvalget har fått alle de opplysninger og 
dokumenter som det har bedt om, og viser for øvrig til revisjonsberetningen.  
 
Kontrollutvalget mener at presentasjonen av årsregnskapet med tilhørende noter 
tilfredsstiller brukernes informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av de faktiske forhold. Etter 
utvalgets vurdering er regnskapet ført i samsvar med gjeldende lover og regler. 
 
Kontrollutvalget har ingen merknader til det framlagte årsregnskapet, og mener det kan 
fastsettes som Steinkjerbygg KF sitt årsregnskap for 2019. 
 
 
Steinkjer 4. mai 2020  
 
 
 

May Britt Lagesen    Arnhild Bilstad Opdal     
Leder      Nestleder      

 
 

Eirik Forås         Petter Vesterdal     Kai Jørgen Lorvik  
Medlem     Medlem      Medlem  
 

 

Kopi til formannskapet 



 
 
 
 

Til kommunestyret i Steinkjer kommune 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
UAVHENGIG REVISORS BERETNING  
 
Uttalelse om revisjonen av særregnskapet  
Konklusjon  
Vi har revidert særregnskapet for Steinkjerbygg KF som viser et netto driftsresultat på kr 4 503 529, og 
et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 4 445 129. Særregnskapet består av balanse per 31. 
desember 2019 driftsregnskap og investeringsregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen 
og noter til særregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. Etter vår mening 
er det medfølgende særregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt vesentlige en 
dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Steinkjerbygg KF per 31. desember 2019, og av 
resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god 
kommunal regnskapsskikk i Norge.  
 
Grunnlag for konklusjonen  
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, 
herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til 
disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av særregnskapet. Vi er 
uavhengige av foretaket slik det kreves i lov og forskrift, og har oppfylt våre øvrige etiske plikter i 
samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og 
hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.  
 
Øvrig informasjon  
Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av informasjon i foretakets 
årsberetning, men inkluderer ikke særregnskapet og revisjonsberetningen.  
 
Vår uttalelse om revisjonen av særregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den 
øvrige informasjonen.  
 
I forbindelse med revisjonen av særregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det 
formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og 
særregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende 
inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen 
inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så 
henseende.  
 
Styret og daglig leders ansvar for særregnskapet  
Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide særregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, 
herunder for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal 
regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll han finner nødvendig for å 
kunne utarbeide et særregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av 
misligheter eller utilsiktede feil.  
 
 

Bidrar til forbedring 

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

M post@revisjonmidtnorge.no  

T   +47 907 30 300 

 

 
 



Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av særregnskapet  
Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at særregnskapet som helhet ikke 
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en 
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, 
men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk 
i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon 
kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig 
dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger 
som brukerne foretar basert på særregnskapet.  
 
 
For videre beskrivelse av revisors oppgaver vises det til: www.nkrf.no/revisjonsberetninger  
 
Uttalelse om øvrige lovmessige krav  
Konklusjon om særbudsjett  
Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som 
ligger til grunn for særregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at 
budsjettbeløpene i særregnskapet stemmer med regulert særbudsjett.  
 
Konklusjon om årsberetningen  
Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i 
årsberetningen om særregnskapet er konsistente med særregnskapet og er i samsvar med lov og 
forskrifter.  
 
Konklusjon om registrering og dokumentasjon  
Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet 
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE)3000 
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell 
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig 
registrering og dokumentasjon av foretakets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god 
bokføringsskikk i Norge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steinkjer 6. april 2020 
 

 
 
Lauritz N. Løvaas Jessen 
statsautorisert revisor 
oppdragsansvarlig 
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Innledning 

Steinkjerbygg kommunale foretak (KF) ble stiftet 17.09.2014. Steinkjer kommune får gjennom 

foretaket en god og koordinert utnyttelse av de totale ressursene som blir brukt på eiendommene. 

Foretaket hører juridisk til under Steinkjer kommune, men har egne vedtekter, eget budsjett, eget 

styre og er direkte underlagt foretaksmøtet, som er kommunestyret, i Steinkjer kommune. 

Eierstrategi og retningslinjer for samhandling mellom kommunale foretak og basisorganisasjonen 

Steinkjer kommune legges til grunn. Grensesnittavtalen og avtalen om brukertjenester mellom 

Steinkjer kommune og Steinkjerbyggkonsernet regulerer ansvar og roller hos Steinkjer kommune og 

Steinkjerbyggkonsernet for kommunale boliger, det boligsosiale arbeidet og formålsbyggene. 

Styret i foretaket velges av foretaksmøtet. I forbindelse med ny kommunestyreperiode var det valg 

av styremedlemmer i foretaksmøtet i desember der Grete Bækken Mollan (nestleder), Anne Caroline 

Haugan og Olav Hougen gikk ut av styret. Det var valg av ansattrepresentant i Januar og Sigbjørn 

Elstad gikk da ut av styret. 

Ved avleggelsen av årsberetningen for 2019 hadde foretaket følgende nyvalgte styre: 

Styrets leder: 

Styrets nestleder: 

Styremedlemmer: 

Per Tore Bratberg 

Gjertrud Holand 

Odd-Eirik Grttheim 

Anne Marthe Hgsnes 

Kristian Lunde Jenssen 

Jon Erik Brandtsegg (ansattvalgt) 

Bjørn Kalmar Aasland ble ansatt som administrerende direktør l. januar og konsernet har hatt en 

stabil ledergruppe gjennom hele 2019. Styret har behandlet 66 saker i 10 styremøter 2019. I tillegg 

har det vært 2 foretaksmøter. Foretakets regnskapsfører er Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn. 

Revisjon Midt-Norge SA er foretakets revisor. Styret har valgt å orientere om sentrale aktiviteter i 

konsernet for øvrig også i årsberetningen for at eier skal være godt informert om status i konsernet. 

Eierstrategi 

Det er svært viktig å ha en konstruktiv og tydelig dialog mellom eier, styret og 

administrasjonen i Steinkjerbygg KF. En forutsetning for en god dialog er at eier har 

tilstrekkelig innsyn og oversikt over selskapets virksomhet. 

Styret i Steinkjerbygg KF legger derfor opp til at det rapporteres samlet fra hele konsernet 

med en perioderapport som samsvarer med kommunens øvrige rapporteringsrutiner og 

bygges opp på samme måte som kommunens perioderapport som følger 

budsjettavviksanalysen. Det er utarbeidet et eget årshjul for oppfølging av rapportering. 
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Videre gjelder følgende rapporteringsrutiner for foretaket og underliggende konsern: 

• Rapporteringen fra de ulike aksjeselskapene i konsernet reguleres gjennom 

bestemmelsene i aksje- og regnskapslovene. 

• Hvert enkelt aksjeselskap rapporterer periodisk til morselskap. 

• På grunnlag av denne rapporteringen utarbeides det en periodisk konsernrapport 

annenhver måned. Denne konsernrapporteringen er også basis for foretakets 

orientering/rapportering i de halvårlige foretaksmøtene. 

AIie styresaker i foretaket skal legges fram for kommunedirektøren før de blir 

styrebehandlet og kommunedirektøren møter også på alle styremøter i foretaket. 

Ansvar og forventninger 

Styret og administrasjonen i foretaket har respekt for oppgaver som tillegges foretaket. Fra 

styret er det viktig å peke på behovet for en klar og tydelig forventning til foretaket fra eier. 

Dette vil måtte utvikles og skapes gjennom et felles ansvar mellom eier og Steinkjerbygg. 

Styret i Steinkjerbygg er svært opptatt av å realisere eier sine forventninger til konsernet. 

Samtidig har styret ansvaret for å være tydelige på konsekvenser, rammer, realiteter og 

muligheter. Disse prosessene vil måtte bygge på en tydelig og åpen dialog, slik at nødvendig 

tillit skapes for å oppnå de mål som eier ønsker realisert. 

Konsernet forvalter en svært stor eiendomsmasse på vegne av kommunen og dette gir 

muligheter til å ta en offensiv rolle i både by- og områdeutvikling i tilknytning til denne 

eiendomsmassen og de tomtereserver som nå ligger i konsernet. Her er vi spesielt avhengig 

av en god og løpende dialog med vår eier og andre samfunnsaktører. 

F oretak ets formål 
Steinkjerbygg skal stå ansvarlig for eierskap, forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens 

eksisterende og framtidige bygningsmasse som kommunestyret til enhver tid legger til 

foretaket. Konsernet skal sørge for at fellesskapets verdier beholdes og for at 

hensiktsmessige bygg, boliger og arealer stilles til rådighet for vedtatt kommunal 

tjenesteproduksjon og kommunal boligtildeling. 

Selskapet skal være en bidragsyter til å realisere kommunestyrets målsetninger på det 

boligsosiale området, øvrig boligpolitikk og stedsutvikling. Videre skal foretaket ivareta 

byggherrefunksjonen ved utbygging av eiendommer, forvalte kontorbygg som er tillagt 

konsernet og være et viktig redskap for utviklingen i Steinkjer kommune. 

Styret og ledelsen har fokus på at Steinkjerbygg har riktig antall og type boliger, at alle 

eiendommer holdes i teknisk og bygningsmessig god stand og at det er en ressursbruk i tråd 

med vedtatte budsjetter og rammer. 
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Organisasjon 

Foretaket hadde 100 ansatte ved årsskiftet fordelt på 65 kvinner og 35 menn fordelt på 80,5 

årsverk. Hele 9 nasjonaliteter er representert blant foretakets ansatte. Foretaket praktiserer 

likebehandling av medarbeidere uansett kjønn eller nasjonalitet. AIie ansatte er medlemmer 

i KLP. 

Foretaket endret i 2019 organisering til fire avdelinger ut fra virksomhetsområde; Byggdrift, 

Prosjekt, Boligeiendom og Næringseiendom. I tillegg har foretaket en stabsavdeling. 

Bakgrunnen for organiseringen er at den skal dekke behovet for fokus og ressurser i alle 

virksomhetsområder i Steinkjerbygg KF og Steinkjerbygg AS med datterselskaper. 

Avdeling Prosjekt har 7 ansatte og ansvaret for alle prosjekter, både nybygg og 

utbyggingsprosjekter på eksisterende bygg i Steinkjerbyggkonsernet. Brannplaner sorterer 

også under denne avdelingen. Avdelingen har vokst fra 4 til 7 ansatte i 2019 på grunn av 

økende oppdragsmengde og behov for mer styring gjennom egne prosjektledere og derav 

redusert innleie. Økt kapasitet gir i tillegg bedre mulighet til å delta aktivt i forstudier og 

mulighetsstudier både i egen regi og på forespørsel fra eier. 

Avdeling Byggdrift har 88 ansatte fordelt på 68,1 årsverk og har to underavdelinger; 

vedlikehold og renhold. Vedlikeholdsenheten er organisert i tre team med fordelt ansvar for 

boliger, eldresenter, omsorgsboliger og formålsbygg. Renhold er organisert i to 

renholdssoner. 

Avdeling Næringsbygg har ansvaret for utleie, salg og utvikling av næringseiendommer som 

ligger i både foretaket og datterselskapene. Avdelingen består av l ansatt, men bruker også 

ressurser fra øvrig stab og ledelse ved behov. 

Avdeling Bolig har ansvar for boligutvikling, kjøp og salg av boliger, tomteutvikling og 

prosjektutvikling for kommunale og sosiale boligformål. Avdelingen har ingen permanent 

ansatt for tiden og kjøper noen tjenester eksternt deriblant eiendomsmeglertjenester og 

bruker ressurser fra øvrig stab og ledelse. Plan for økende fokus på boligutvikling og fornying 

av kommunal boligmasse medfører behov for rekruttering av egen ansvarlig for området i 

2020 og derav redusert behov for innleie og kjøp av tjenester. 

Stab ivaretar merkantil-, økonomi- og personellfunksjoner. 3 årsverk er tilknyttet 

stabstjenestene i 2019. Overgang til nytt regnskapskontor for alle konsernselskapene fra 

2020 medfører redusert kjøp av tjenester, mer direkte økonomistyring i alle 

konsernselskapene og derav rekruttering av l økonomimedarbeider. 
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Organisasjonskart: 

Administrerende 

direktør 

Stab 

Byggdrift Prosjekt Bolig Næring 

Renhold 

Vedlikehold 

Arbeidsmiljø og HMS 

Styret anser arbeidsmiljøet i foretaket i hovedsak som bra. Sykefraværet er i gjennomsnitt 

for 2019 på 13,4 % som er en nedgang på 2,1% fra året før. Korttidsfraværet var på 3 % og 

langtidsfraværet var på 10,4 %. Foretaket jobber aktivt med å redusere sykefraværet 

gjennom nærværsarbeid, variasjon i arbeidsoppgaver, god informasjon om hva som skjer i 

konsernet, jevnlige allmøter og sosiale samlinger. Det har ikke forekommet alvorlige 

arbeidsuhell eller ulykker i løpet av året blant ansatte. 

Gjennom stor byggeaktivitet er foretaket også øverste ansvarlig for HMS -arbeidet på 

byggeplassene. Ledelsen har i 2019 økt fokus på oppfølging av HMS-rutiner på 

byggeplassene herunder kontroller av lønns- og arbeidsvilkår. Det har i 2019 ikke vært noen 

alvorlige hendelser som har ført til sykefravær på byggeplassene der Steinkjerbygg er 

byggherre. 

Steinkjerbygg KF samarbeider med Steinkjer kommune om verneombudstjenesten og 

bedriftshelsetjenesten og deltar i kommunens AMU. 

HR-system 

Programvaren Simployer fra lnfotjenester AS benyttes for oppfølging av HR-oppgaver i 

foretaket. Simployer effektiviserer og profesjonaliserer interne rutiner og prosesser mellom 

medarbeidere, leder og HR for å gi foretaket optimale vilkår for utvikling. Den enkelte 

ansatte og administrasjonen har full oversikt over sitt sykefravær, permisjoner og ferie. 

Systemet er et viktig verktøy for å jobbe aktivt med sykefravær og oppfølging av sykemeldte. 
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FDV-system 

Foretaket benytter FDV-systemet Famacweb fra FDV-Huset. Dette systemet har felles 

plattform for vedlikehold og renhold. Famacweb har funksjonalitet for alt som er relevant for 

en stor eiendomsforvalter. Innmelding, registrering og oppfølging av vedlikeholds- og 

reparasjonsoppdrag på alle eiendommene har vært primærfunksjonene som først ble tatt i 

bruk. Dette har sikret god samhandling mellom enhetslederne rundt på de ulike byggene og 

Byggdrift. Nye funksjoner som er tatt i bruk den senere tid eller vil bli tatt i bruk i 2020 er 

bygningskartlegging med arealoversikt, timeføring av vedlikehold og renhold pr bygg, 

husleieberegninger, husleiefakturering og kontraktforvaltning. 

Kvalitetssystem og internkontroll 

Foretaket benytter kommunens kvalitetssystem EUS-system. I tillegg til kommunens 

overordnede regler og retningslinjer har foretaket utarbeidet en del egne rutiner for å sikre 

god nok kvalitet og internkontroll for sin drift. Foretaket har i 2020 gjennomgått og 

oppdatert rutinene og dokumentene i kvalitetshåndboken etter ISO 9000- standard og 

jobber kontinuerlig med implementering og oppfølging. 

Miljø og klima 

Steinkjerbyggkonsernet har i sine målsettinger økt fokus på miljø og klima. Realisering av nye 

bygg gir mulighet til å sette et klimaavtrykk fra dag 1, mens på de eldre formålsbyggene og 

boligene er det større investeringer som må gjøres for å oppnå klimaeffekt. Ved vurdering av 

klimatiltak er det ofte en balansegang mellom klimavennlige tiltak i byggene og økonomi. 

Foretaket har så langt følgende prioriteringer for å øke fokuset på miljø og klima: 

AIie nye bygg bygges med minimum passivhusnivå 

Økt bruk av massivtre i nye byggeprosjekter (Steinkjer skole og O2-bygget) 

Tilknytning til fjernvarmenett på eksisterende og nye bygg 

Etablering av sykkelhotell og god sykkelparkering (Helse og beredskapshuset og 

Steinkjer skole) 

Gradvis utskiftning av gammel belysning til LED gir langsiktig økonomisk gevinst og 

miljøeffekt fra dag 1 (investeringskostnad er innspart ved 5-6 ~rs redusert 

energikostnad og gjennomføres gradvis blant annet på Rådhuset) 

Kjøpe El-biler ved utskifting av bilparken der dette er regningssvarende og praktisk 

mulig 

Utarbeide plan for klima og miljø for hele Steinkjerbyggkonsernet i henhold til 

bestilling fra eier 

Etikk og samfunnsrolle 

Foretaket tilstreber å holde en høy etisk standard. Steinkjer kommunes etiske retningslinjer 

legges til grunn og foretakets etiske standard skal være sammenfallende med kommunens 

etiske standard. Steinkjerbyggs medarbeidere møter sine leietakere, samarbeidspartnere, 

oppdragsgivere og kolleger med respekt. Steinkjerbygg gjør en svært viktig jobb for mange 

av kommunens innbyggere og er sitt ansvar som viktig samfunnsaktør bevisst. 
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Foretaket er en inkluderende arbeidsplass der ansettelser gjøres uavhengig av kjønn og 

nasjonalitet. Hele 9 nasjonaliteter er representert blant ansatte. Foretaket er også opptatt av 

å tilrettelegge arbeidsforholdene slik at ansatte, også de som har helseutfordringer, kan stå i 

jobb så lenge som mulig. Foretaket samarbeider med NAV, Flyktningetjenesten og private 

aktører innen Arbeidsinkludering for å gi muligheter til arbeidsutprøving og mulige 

ansettelser. Det er flere eksempler på gode rekrutteringer som er gjort via disse aktørene. 

Kommunale boliger 

Steinkjerbygg har tett samarbeid med boligtildelingskontoret for å kartlegge og sikre at 

kommunen har relevante boliger i riktig antall tilgjengelig for boligsosiale behov. 

Boligmassen består i dag av nærmere 750 boenheter. Standarden er varierende. En del av 

disse er i akseptabel forfatning, men en del av boenhetene bærer preg av at de er gamle, de 

har ikke universell utforming og har et stort rehabiliteringsbehov. Det har lenge vært snakk 

om behovet for å starte en fornyingsprosess. De nyeste leilighetsbyggene er over 20 år. 

Styret og ledelsen i Steinkjerbygg bestemte høsten 2019 å starte opp arbeidet med 

fornyingsprosessen med følgende mål: 

• Kartlegge dagens boligmasse med beskrivelse av standard, rehabiliteringsbehov, 

aktualitet ift beliggenhet og behov for kommunale boliger til alle målgrupper. 

• Beskrive hvilke eiendommer som bør rehabiliteres og hvilke som bør rives. 

• Lage oversikt over mest aktuelle tomteområder for å starte nybygging. 

• Lage en 5-~rsplan for det boligsosiale området i samarbeid med 

boligtildelingskontoret, boligpolitisk utvalg og kommunens ledelse. 

• Kartlegge behovet for studentboliger og ungbo-boliger med «leie før eie». 

• Vurdere marked for seniorboliger tilknyttet omsorgstjenester både i sentrum og i 

tettstedene. 

• Lage mulighetsstudie for oppstart av minimum ett boligprosjekt i 2020. 

Kommunestyret kom også med bestilling i desember på en kartlegging av boligmassen i nye 

Steinkjer kommune der vedlikeholdsbehov, aktualitet og antall beskrives. Dette samsvarer 

godt med det arbeidet styret og ledelsen i foretaket har igangsatt i 2019 og vil gi et godt 

grunnlag for å gjøre videre prioriteringer. Steinkjerbygg presenterer en samlet rapport for 

boligmassen som allerede ligger i Steinkjerbygg, i tillegg til boligmassen som kommer fra 

tidligere Verran kommune. 

Det er i konsernet solgt 4 leiligheter i 2019. I samme periode er det kjøpt l bolig. 

I tillegg har Steinkjerbygg bistått Verran kommune med salg av 5 boenheter i Malm. 
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Byggdrift 

Avdeling byggdrift er oppdelt i enhetene vedlikehold og renhold. Ved utgangen av 2019 

bestod avdelingen av 4 ansatte i ledelsen, 60 renholdsarbeidere og 23 

vedlikeholdsarbeidere. 

Avdelingen ble i november samlokalisert i skippergata 11. Man fikk da samlet kontorer og 

lager for både renhold og vedlikehold. 

Samlokalisering gir en rekke fordeler som: 

• Bedre kommunikasjon mellom leder og utførende samt mellom renhold og 

vedlikehold. 

• Positiv innvirkning på arbeidsmiljø. 

• Felles lager og bedre innkjøpsrutiner. 

• Bedre utnyttelse av verktøy og redskaper. 

I årsskiftet var det 43 formålsbygg i eiendomsporteføljen. I tillegg har foretaket 600 

boligenheter for utleie fordelt på boenheter på eldresentre, boenheter for omsorg og 

gjennomgangsboliger for vanskeligstilte på boligmarkedet samt 150 boenheter som eies av 

Steinkjerhus AS. Det ble registrert 2500 ulike arbeidsoppdrag i FDV-systemet Famacweb i 

2019. 

Avdelingen er godt involvert i de nye byggeprosjektene. Dette bidrar til å sikre at vi får gode 

løsninger for drift samt at vi tidlig kan beregne ressursene vi behøver til drift av nybyggene 

når de tas i bruk. 

Vedlikehold 

Vedlikehold spenner over et bredt arbeidsområde med ulike typer bygg, alt fra boliger til 

skoler og sykeheimer. Det er 23 vaktmestere/driftsoperatører. Disse er organisert i 3 team 

samt egen bedriftselektriker og tømrer. Det er viktig med godt samarbeid og utnyttelse av 

fagkompetanse. Det er ønskelig å øke kompetansen innen byggdrifterfaget da vi får nyere 

teknologi og store bygg som skal driftes. 

Utførte større vedlikeholdsprosjekter i 2019: 

Utskifting av vinduer i en fasade ved Egge ungdomsskole. 

Renovering av bad i avlastningsboligen. 

Utskifting til LED-belysning flere steder. 

Rehabilitering av heis ved Guldbergaunet bosenter. 

Diverse branntekniske tiltak. 

l løpet av 2019 har det vært ca 150 inni-utflyttinger fra boenheter. Dette har generert alt fra 

mindre vedlikeholdsbehov til totalrenovering. I løpet av året er en stor del av 

vedlikeholdsarbeidet knyttet til renovering av boenheter. 
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Bygningsskader 

Det var i 2019 ett branntilløp i kommunal bolig som følge av tilførsel av ild. Det oppstod 

ingen personskader, men leiligheten måtte totalrenoveres. 

Brannforebyggende tiltak 

Brannvern har i 2019, som i foregående år, vært en prioritert oppgave med særskilt fokus på 

eldresentrene. Dagens beboere har en vesentlig dårligere helsetilstand enn for 20-30 ~r 
siden da flere av eldresentrene ble bygd. Dette medfører større utfordringer med tanke på 

evakuering ved brann og økt behov for branntekniske tiltak i byggene. 

Følgende tiltak er gjennomført i 2019: 

Brannseksjonering ved flere bygg, både skoler og eldresentre. 

Brannteknisk tilstandsanalyse av bygg etter krav fra brannvesenet. 

Dialogen med Brannvesenet Midt IKS er god. Andre tiltak det jobbes med er sikkerheten i 

kommunale boliger og for de ulike brukergruppene. Dette arbeidet gjøres i samarbeid med 

bolig- og tildelingskontoret og brannvesenet, og sees også opp mot tildeling av boliger. 

Renhold 

Renhold er organisert med renholdsleder og soneledere som har hver sin geografiske sone. 

Sonene er delt i sør og nord. I 2019 har det vært utfordrende å skaffe renholdsvikarer. 

En stor andel av renholderne har fagbrev og det legges opp til at flere får muligheten til å 

avlegge fagprøve. Dette for å sikre kvaliteten på arbeidet og løfte fagfeltet. 

For å gjøre arbeidsdagen mindre fysisk belastende samt å gi bedre kvalitet på renholdet 

jobbes det med å innføre mer maskinelt renhold. Det er også tatt i bruk robotteknologi på 

teppesoner ved noen bygg, noe som fortsatt er på utprøvingsstadiet da det er noen 

utfordringer knyttet til det. 

I 2019 er det inngått renholdskontrakter ved en rekke bygg samt med flere ikke  

kommunale leietakere blant annet ved Inn-Trøndelag Helse- og beredskapshus. 
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Prosjekt 

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 

Null alvorlige ulykker på byggeplass har vært et viktig fokusområde i 2019. AIie som jobber i 

regi av Steinkjerbygg har kommet trygt hjem. Vi må stadig sørge for trygge rammer i form av 

strenge krav, god logistikk og hensiktsmessig byggetid. Når det blir for hektisk på 

byggeplassen vil det oppstå flere uønskede hendelser og vi er krystallklare på at det er vi i 

Steinkjerbygg som setter fremdriftstempo i våre prosjekter. Steinkjerbygg har utarbeidet nye 

rutiner for motarbeidelse av sosial dumping i vår bransje. Dette skal sikre at alle som for 

jobber hos våre kontraktspartnere har gode arbeidsforhold, rett lønn, anstendige boforhold 

og arbeidstid innenfor regelverket. 

Klima 
Vi har en ambisjon om en tydelig miljøprofil. Steinkjerbygg har besluttet at alt av nybygg skal 

bygges på minimum passivhusnivå. Vi har tro på massivtre som konstruksjonsmateriale, 

Steinkjer skole er ferdigstilt, montasjen på 02 har startet og detaljprosjektering på M ære 

skole og barnehage er igang. Totalt er det snakk om ca 5000 Kubikkmeter trevirke som til 

sammen lagrer 10 000 tonn CO2. Dette tilsvarer et forbruk på 4,3 millioner liter bensin. 

Arkitektur 

Avdeling Prosjekt har gjennom året hatt stort fokus på estetikk. Vi ønsker å bidra til 

byforskjønn else i alle våre prosjekter. Dette gjør vi gjennom å stille høye krav til våre 

arkitekter om å jobbe aktivt med hele byrommet i tidligfase. 

Kvalitet 
Våre ferdigstilte prosjekter viser at vi fokuserer på bestandige materialer med lave 

vedlikeholdskostnader. Vi har tilrettelagt for effektivt og lite belastende renhold gjennom 

fornuftige materialvalg og ukompliserte løsninger. Et eksempel er at alle søppelbøtter skal 

integreres i vår leveranse og festes på vegg. 

Økonomi 
Vi har levert de fleste prosjekter innenfor økonomisk ramme, men har hatt en utfordrende 

økonomisk situasjon i enkelte prosjekter. Det er et viktig parameter at Steinkjerbygg selv får 

levere tidligfasekalkyler slik at vi kan sikre disse bedre i fremtidige prosjekter. Gjennom året 

har vi jobbet kontinuerlig med å forbedre våre økonomioppfølgingssystemer. 

Avdelingen 
2019 har vært et hektisk år der flere spennende bygg sentralt i bybildet er ferdigstilt. Det er 

ansatt tre nye prosjektledere med god og variert kompetanse. Dette gir mulighet til å ha 

nærværsledelse med egne ansatte i alle prosjekter. I tiden fremover vil det være anledning 

til å jobbe mer strukturert med å bygge gode systemer for prosjektgjennomføring. 
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I avdelingen er det jobbet etter LEAN prinsippet, med høy fokus på kundeverdi og 

forbedringer. 

Info, tegninger og Illustrasjoner på de fleste av våre prosjekter finnes på 

https ://stein kjerbygg. no/prosjekter/. 

Totaloversikt pågående prosjekter 

Vedtatte byggeprosjekt Status Kommentar 

IHBH Ferdig Sluttopstilling pågår 

Martenshagen Detaljprosjektering Entreprenøranbud på vei inn 

Steinkjer Skole Ferdig Sluttopstilling pågår 

Mære Skole og bhg Detaljprosjektering Samspillsfase pågår 

Lø Barnehage Anbud Anbudsavklaring med entreprenør 

Campus Ferdig, Overlevering A-bygg pågår Sluttoppstilling pågår 

Kulturhuset Forprosjekt/Skisseprosjekt Prosjektering og brukeravklaringer 

Svedjan bofellesskap Byggefase Overlevering juni 

Samfunshuset Byggefase Riving ferdig, oppbygging i gang 

02 Byggefase Jobber med leietaker i 6. og 7. etg. 

Fotbalhall Forprosjekt Utarbeidesle av totalentrepriseunderlag 

Skisseprosjekter Status Kommentar 

Stod bosenter Under utvikling Ikke vedtatt 

Eldre-, bo- og aktivitetssenter 

Dampsaga Økonomiske betraktninger pågår Ikke vedtatt 

Spillemiddelavklaringer og 

Flerbrukshall Henning kostnadsestimat Ikke vedtatt 

Sykeheim Egge Utredning Ikke vedtatt 

Boligprosjekt Vårtun Mulighetsstudie pågår Ikke vedtatt 

Boligprosjekt Fagerheim Mulighetsstudie pågår Ikke vedtatt 

Verran helsetun Levert til kommunen Ikke vedtatt 
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Steinkj erbyggkonsernet 

Steinkjerbygg AS ble etablert i 1941 i forbindelse med gjenreisningen av Steinkjer og er 

morselskapet i konsernet som består av 6 datterselskap. Hensikten med datterselskapene er 

å organisere de ulike eiendommene og forretningsområdene på den til enhver tid beste 

mulige måte. Selskapsstrukturen gir et klart økonomisk skille, god fokus, god styring på 

økonomien for de enkelte eiendommene og det er et godt verktøy for å realisere 

byggeprosjekter med avgrensning av risiko og økonomi. 

Konsernstrukturen skal gi eier en bedre og mer koordinert utnyttelse av de totale ressurser 

som brukes på eiendommene. Skattemessige tilpasninger som konsernbidrag og benyttelse 

av framførbare underskudd mot overskudd i ett eller flere av selskapene i konsernet gjør den 

økonomiske plattformen tryggere. Dette gjelder både for konsernet og for kommunen som 

eier av Steinkjerbygg KF. Selv om disse mulighetene blir benyttet endrer dette ikke 

likviditetsstrømmen i selskapene som yter konsernbidrag. 

Steinkjerbygg KF eier alle aksjene i Steinkjerbygg AS som ved inngangen til 2020 eide 100% 

av aksjene i: 

• Steinkjer Rådhus AS 

• Steinkjer Tomteselskap AS 

• DH Eiendom AS 

• Steinkjerhus AS 

• Steinkjer Kulturbygg AS 

• Dampsaga Kulturbygg AS 

Styret i Steinkjerbygg AS er det samme som styret i Steinkjerbygg KF. Dette gir 

kommunestyret, via det valgte styret i Steinkjerbygg KF, styringsmulighet i hele konsernet. I 

2019 gikk konsernet bort fra gjennomgående styre i datterselskapene over til administrativt 

styre der daglig leder i konsernet er styreleder i datterselskapene. Dette gjelder også DH 

Eiendom AS som fram til august 2019 hadde et eget styre. Endringene ble gjennomført i 

henhold til påpekninger i forvaltningsrapporten. Styringsmodellen i konsernet gir nå god 

kontroll, styring, effektiv drift og ingen habilitetsutfordringer. 

Antall datterselskaper vil bli vurdert fortløpende og styret mener at det ikke er antallet 

selskap som har betydning, men at en har de selskap tilgjengelig for å kunne løse eiers 

oppgaver slik eier forventer. 

I 2019 ble aksjene i Lindseth eiendom, som ble ervervet i 2018 i forbindelse med satsningen 

på lnnoCamp, solgt fra DH Eiendom AS til og deretter fusjonert inn i Steinkjerhus AS. 

Eiendommen Skippergata 11 eies derfor av Steinkjerhus AS som leier ut videre til 

Steinkjerbygg KF, Aktivitetssenteret og Ungdomstjenesten. 

I forbindelse med fisjoneringen av badeanlegget og treningssenteret på Dampsaga ble 100 % 

av aksjene i Dampsaga Bad og Kulturbygg AS overtatt av Steinkjerbygg AS. Selskapet endret i 

2019 navn til Dampsaga Kulturbygg AS, som gjenspeiler selskapets aktivitet. Endelig oppgjør 

av mellomværende er pr 31/12 ikke gjennomført på grunn av forsinkelser i det utfisjonerte 

selskapet. 
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Aksjeselskapene i konsernet avgir egne særregnskap som styrebehandles i datterselskapene 

og i morselskapet av konsernstyret, med regnskapsavleggelse i henhold til aksjeloven innen 

30. juni. 

I hovedtrekk er økonomien i datterselskapene god. Konsernet har samlet en solid 

egenkapital og god likviditet. Dog er det viktig å presisere at forpliktelsene i DH Eiendom AS 

og konsernet totalt har økt betydelig gjennom de store investeringene på lnnoCamp. 

Tilsvarende gjelder forpliktelsene i Dampsaga Kulturbygg AS etter ut-fisjoneringen, der 

selskapet står med betydelig gjeld og uten inntekter når det nye kulturkvartalet står ferdig. 

Selskapsstrukturen pr 31.12.2019: 

Steinkjerbygg KF 

I 

~ 

Steinkjerbygg AS I 
Steinkjer 

Rådhus AS 
DH Eiendom AS 

Dampsaga Kulturbygg 

AS 

Steinkjer 

Tomteselskap 

AS 

Steinkjerhus AS 
Steinkjer 

Kulturbygg AS 

Steinkjerbygg AS 
Steinkjerbygg AS er morselskapet i konsernet og har liten operativ drift. Selskapet eier 

bilparken samt en del tyngre utstyr som leies ut til Steinkjerbygg KF. Målet er at 

morselskapet skal være et rendyrket holdingselskap som legger føringer for investeringer og 

satsninger i datterselskapene. 

Steinkjer Rådhus AS 
Steinkjer rådhus AS er fullt ut utleid til Steinkjer kommune. Gjennom de siste årene er det 

foretatt betydelige oppgraderinger av bygget. Det er skiftet tak på bygget, alle vinduer er 

skiftet til mer energivennlige vinduer, ventilasjons- og kjøleanlegg er oppgradert, nytt 

brannalarmanlegg, heiser og nye branndører i hht. gjeldende forskrifter for å nevne en del av 

de større tiltakene. I 2019 ble det påstartet og gjennomført en del ombygging og 

oppgraderinger, deriblant for IKT-avdelingen. Investeringen finansieres ved økt husleie. I 

tillegg ble det påstartet ombygging bak servicetorget for utleie til Felten. 

I og med at NAV skal flytte til 02 sommeren 2021 er det påstartet arbeid for å leie ut 

lokalene etter dem til eksterne. Steinkjer kirkelige fellesråd har allerede inngått avtale om å 

leie andre etasje der NAV har vært fra sommeren 2021, og det vil bli jobbet aktivt fremover 

for å finne leietaker også i første etasje. 
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Det er fremdeles et stort etterslep i vedlikehold på Rådhuset og det vil bli iverksatt 

oppgraderinger fortløpende, deriblant skifte av belegg som i flere etasjer ikke er gjort siden 

bygget ble bygd. Det er også lagt en plan for utskiftning til LED-belysning. Dette er en 

investering som har break even etter 5-6 ~r gjennom vesentlig reduserte energikostnader og 

er således en lønnsom investering på sikt. 

DH Eiendom AS 

DH Eiendom AS eier i dag Kongens gate 42 (tidl Nord Universitet og TFoU), Kongens gate 41 

(BDO) og deler av Kongens gate 43 (seksjoner i meierigården). Nybygde lnnoCamp sto 

innflyttingsklar til studiestart høsten 2019. A-bygget som Nord Universitet skal etablere sin 

administrasjon i står ferdig i februar 2020 og parkeringsanlegget skal stå ferdig v~ren 2020. 

lnnoCamp eies av Steinkjerbygg KF, men leies ut til DH Eiendom som driver fremleie av 

lokalene til en rekke virksomheter, deriblant Nord Universitet, Innovasjon Norge, 

Landbruksdirektoratet, Nibio, Drivhuset med flere. Nye lnnoCamp huser nå over 200 ansatte 

og nærmere 1000 studenter på det meste og har blitt et senter for forskning, innovasjon, 

næringsutvikling og utdanning i Midt-Norge. 

lnnocamp fremstår som et fantastisk prosjekt som har vært helt nødvendig å realisere for å 

beholde Nord Universitet i Steinkjer, men også for å byens satsning innen forskning, 

innovasjon, næringsutvikling og desentralisering av offentlige arbeidsplasser. 

Byggeprosjektet har vært veldig krevende da prosjektet har utviklet seg og vokst i omfang 

parallelt med byggingen. Nye leietakere har kommet til undervegs som har krevd større 

areal og mer nybygging. Det som skulle være en overflateoppussing av det gamle A-bygget 

fra 1905 har blitt et totalt rehabiliteringsprosjekt til en vesentlig høyere kostnadsramme enn 

opprinnelig planlagt. Bærekonstruksjonene holdt på å falle sammen og det ble oppdaget 

store råteskader. Opprinnlig budsjett har i tillegg vært altfor optimistisk. Samlede 

investeringer i InnoCamp-prosjektet blir derfor vesentlig høyere enn planlagt. Samtidig har 

man klart å øke leieinntektene vesentlig fra opprinnelig budsjett, og prognosene viser at 

selskapet går i balanse fra 2021.1 praksis betyr dette at nye leietakere og utvidede 

leieavtaler finansierer de økte investeringene. 

Det jobbes med å finne leietakere til KG 42 da dette bygget vil tømmes for leietakere våren 

2020. S~ langt har Flyktningemottaket inngått leieavtale for første etasje mot Kongensgata, 

men det er også interessenter for andre deler av bygget. Utleie av hele KG 42 vil være viktig 

for at selskapet generere gode overskudd i årene fremover. Eierseksjonene i KG 43 og hele 

KG 41 vurderes solgt. 

Steinkjer Tomteselskap AS 

Steinkjer tomteselskap AS fortsetter med tilrettelegging av boligtomter, både i sentrum og i 

grendesentrene. De senere år er det utarbeidet flere nye boligfelt der flere tomter er 

bebygd, men det er også mange ledige, både sentrumsnære og i grendesentrene. 

• Heggesåsen: alle seks tomter er solgt. 

• Frøsetåsen: Flere solgt og 11 ledige. 

• Hervikmarka i Sør-Beitstad: 5 tomter totalt der 3 er ledige. 

• Nord-Foosnes p~ Veldemelen: l ledig tomt. 
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• Røysing: 1 tomt solgt og 2 ledige. 

Utover disse tomtene er det byggeklare tomter også i følgende områder: Lysheim, 

Berethaugen (Binde), Haugåhalla (Følling) og Nordre Kvam (Egge). 

På grunn av store byggeprosjekter i konsernet har det vært liten kapasitet til å jobbe med 

tomteutvikling og boligutvikling. Dette er et område som det er en ambisjon om å gjøre mer 

med og det er planlagt økning i ressurser som skal gi rom for dette i 2020. 

Steinkjerhus AS 

Steinkjerhus AS er det selskapet hvor bl.a. boliger som skal avhendes ligger. En stor del av 

disse benyttes fortsatt til kommunal bosetting og kommer i tillegg til antall boenheter i 

Steinkjerbygg KF. I tillegg ligger presteboliger og annen «kommersiell» aktivitet på boligsiden 

i dette selskapet. Nedsalg av boliger gjennomføres i dialog med boligkontoret for å kunne 

sikre behovet for kommunale boliger best mulig. 

Lindseth Eiendom AS ble fusjonert inn i Steinkjerhus AS i 2019 og derav ligger også 

næringslokalet Skippergata 11 (der Drivhuset var tidligere) nå i Steinkjerhus. Dette lokalet 

leies nå ut til avdeling Byggdrift der de har lager, verksted, kontorer og base for all sin 

aktivitet både innen vedlikehold og renhold. I tillegg er aktivitetssenteret og 

ungdomstjenesten der frem til Samfunnshuset står ferdig. 

I virksomhetsplanen for 2020 er det planlagt å starte en fornyingsprosess på kommunale 

boliger da det er mange som er gamle, nedslitt og ikke er tilfredsstillende ift krav om 

universell utforming blant annet. Steinkjerhus AS har solid økonomi og kan være konsernets 

verktøy for å starte nybyggingen uten vesentlig ekstern finansiering. 

Steinkjer Kulturbygg AS 

Steinkjer Kulturbygg AS er byggherre og utbyggingsselskap for det nye kulturkvartalet som er 

planlagt ved Steinkjer torg. 

I 2019 ble Telebygget, parkeringsområdet mellom Atleten og Telebygget, Atleten og 

Samfunnshuset kjøpt av Steinkjer Kulturbygg AS. Dette betyr at alle eiendomsforhold knyttet 

til realisering av nytt kulturkvartal er på plass. 

Første fase av prosjektet som innebærer full rehabilitering av samfunnshuset er i full gang. 

Bygget rives innvendig for deretter å gjenoppbygges i henhold til kulturetatens behov og 

rehabiliteres i tillegg utvendig. Parallelt jobbes det med detaljering av fase to som er bygging 

av nytt kulturhus. Prosjektavdelingen i Steinkjerbygg overtok prosjektlederansvaret fra 

kommunen i 2019 og styrer prosjektet videre i tett samarbeid med kulturetaten. Fase to skal 

behandles i kommunestyret for endelig vedtak om bygging. 

Dampsaga Kulturbygg AS 

Dampsaga Kulturbygg AS eier dagens kulturhus og leier ut dette til kulturetaten i 

kommunen. Dagens kulturhus skal gradvis erstattes av nytt kulturkvartal. Når samfunnshuset 

står ferdig på nyåret 2021 flytter blant annet kulturskolen dit og Dampsaga kulturhus vil 

delvis tømmes og leieinntektene vil bli redusert. Dersom alt går etter planen skal fase to av 
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kulturkvartalet stå ferdig i 2023. Fra det tidspunktet vil alle inntekter være borte fra 

selskapet og selskapet står med stor gjeld. Det er derfor viktig å ha god fremdrift på 

alternativ bruk av og investering i Dampsagaområdet i 2020. 

Behovet for nytt eldre- og aktivitetssenter er stort da dagens eldresenter i Steinkjer er 

gammelt, utdatert og gir svært urasjonell drift. Prosjektavdelingen vil derfor jobbe videre 

med mulighetsstudien fra 2018, i tett samarbeid med Helseetaten, med mål om å realisere 

et nytt Bo- og aktivitetssenter med byggestart i 2023 når kulturhuset er tømt for andre 

aktiviteter. Det er gode tilskuddsordninger fra Husbanken og med et stort 

vedlikeholdsetterslep, effektiviserings- og enøkgevinster på dagens eldresenter vil 

økonomien i dette prosjektet kunne bli god. 

Finans, økonomi og resultat 

Årsregnskapet er gjort opp med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 4.445.129,- mot et 

budsjett på kr 58.000,-. Styret innstiller til at overskuddet overføres disposisjonsfondet. 

Balansen viser at egenkapitalen er kr 675.675.394,-. Bokført verdi på foretakets 

eiendommer pr. 31.12.19 er kr. 2.323.511.083,-. Bokført verdi på eiendommene øker 

betydelig ved ferdigstilling av de nye byggeprosjektene. 

Omsetningen har vokst fra kr 138 millioner i 2018 til 172 millioner i 2019. 

Omsetningsveksten skyldes i hovedsak økte leieinntekter ved ferdigstilling av lnnoCamp, 

Helse og Beredskapshuset og Steinkjer skole. I tillegg faktureres det blant annet 

renholdstjenester for eksterne kunder i Helse og Beredskapshuset. Driftskostnadene er også 

høyere enn budsjettert, noe som har en direkte sammenheng med økt aktivitet som ikke var 

budsjettert. 

Finanskostnadene er omtrent på budsjett, men vesentlig høyere enn 2018, noe som har en 

direkte sammenheng med investeringstakten. 

Ved utløpet av 2019 er låneporteføljens samlede volum på 2.174 millioner kroner. Det er 

Kommunalbanken, Husbanken og verdipapirmarkedet som er långivere. Låneporteføljens 

gjennomsnittsrente er 2,369%. Det er etablert fastrenter ved bruk av ordinære fastrentelån 

og renteswapper. Fastrenter utgjør en andel på 32% av totale lån. Lånene kommer til forfall 

på ulike tidspunkt, men i gjennomsnitt er det 22,3 år til l~nene forfaller/m~ refinansieres. I 

løpet av de neste 12 måneder forfaller 14% av lånevolumet til refinansiering og dette utgjør 

290 millioner kroner. Samlet durasjon i porteføljen av lån og rentesikringer er 2,01 år. 

Låneporteføljens sammensetting er innenfor begrensningene som er vedtatt i kommunens 

finansreglement. Samlet finansiell risiko vurderes å være tilfredsstillende. 

Låneporteføljen øker vesentlig på grunn av byggeprosjektene, men det jobbes aktivt for å ha 

en optimal sammensetning av låneporteføljen innenfor finansreglementet. Samtidig 

gjennomføres det lengre rentebindinger som reduserer renterisiko og kortsiktig finansiering 

som reduserer gjennomsnittlig rentesats. I årsskiftet er omlag 1,350 milliarder kroner av 

låneporteføljen knyttet til kommunale formålsbygg som i praksis rentebetales av 
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kommunen. Øvrige lån på omlag 825 millioner kroner er knyttet til eiendommer der 

eksterne leietakere finansierer investeringene. 

Det er utbetalt kr. 64 188,- i honorar til revisor i 2019. 

Fortsatt drift 

Styret er ikke kjent med forhold av viktighet for å bedømme foretakets stilling og resultat 

som ikke fremgår av resultatregnskapet og balansen m/noter. 

Årsregnskapet gir derved et rettvisende bilde av foretakets inntjening, likviditet og 

finansielle stilling, og styret bekrefter at grunnlaget for fortsatt drift er tilstede. 

Steinkjer 04.03.2020 

E.± 
Per Tore Bratberg 

styrets leder 

e4 lle 
Gjertrud Holand 

nestleder 

di}@po 
Anne Marthe Hogsnes' 

styremedlem 

3#£.el,al 
ob@ ii«6Gs.SW 
styremedlem 

J-.lu boodle; 
Jon Erik Brandtsegg 

styremedlem 

±..$ 
Administrerende direktør 
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Arsregnskap 2019 

Steinkjerbygg KF 

Driftsregnskap, balanseregnskap, investeringsregnskap og noter 



Balanseregnskapet 
Tall i 1 kroner 

EIENDELER 

A. ANLEGGSMIDLER 
Faste eiendommer og anlegg 

Utstyr, maskiner og transportmidler 

Pensjonsmidler 

Utlån 

Aksjer og andeler 

Noter Regnskap 2019 

6 

6 

2 

12 

3 

2 323 511 083 

0 

52 663 877 

50 000 000 

421 845 

Regnskap 2018 

1 701 545 770 

147 472 

16 409 382 

0 

297 444 

[Sum anleggsmidler 2 426 596 805 171R00068] 

B. OMLØPSMIDLER 
Kortsiktige fordringer 

Premieavvik 

Aksjer og andeler 

Sertifikater 

Obligasjoner 

Derivater 

Kasse, postgiro, bankinnskudd 

12 

2 

18 814 010 

-145 

0 

0 

0 

0 

556 338 871 

20 950 856 

2 706 478 

0 

0 

0 

0 

322 768 651 

[um omilopsm~idler 575152 736 346@255] 

[Sum en@elr 3 001749541 2oelse 032] 
EGENKAPITAL OG GJELD 

C. EGENKAPITAL 
Disposisjonsfond 

Bundne driftsfond 

Ubundne investeringsfond 

Bundne investeringsfond 

Regnskapsmessig mindreforbruk 

Regnskapsmessig merforbruk 

Udisponert i investeringsregnskapet 

Udekket i investeringsregnskapet 

Kapitalkonto 

Endring regnskapsprinsipp som påvirker AK (investering) 

Endring regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift) 

4 

13 

5 

-2313 421 

0 

0 

0 

-4 445 129 

0 

0 

0 

-668 916 844 

0 

0 

-1 054 151 

0 

0 

0 

-1 200 870 

0 

0 

0 

-510 518 675 

0 

0 

[Sum genikapital -675 675 394 -512 773 696 

D.GJELD 

LANGSIKTIG GJELD 

Ihendehaverobligasjonslån 

Pensjonsforpliktelser 

Sertifikatlån 

Andre lån 

2 

8 

0 

-62 593 940 

0 

-2174 427 431 

0 

-16 295 093 

0 

-1 433 696 082 

[Sum langsiktiggjeld -2 237 021 371 -Tau99nm75] 

KORTSIKTIG GJELD 
Kassekredittlån 

Annen kortsiktig gjeld 

Derivater 

Premieavvik 

12 

0 

-89 052 775 

0 

0 

0 

-102 061 181 

0 

0 

[Sumkortsiktiggjeld -89 052 775 T0206TT87] 

[Sum egerk@ital oggj@d -3007 74 577 20is2c 0E2] 

MEMORIAKONTI: 
Ubrukte lånemidler 

Andre memoriakonti 

Motkonto for memoriakontiene 

479 341411 

0 

-479 341411 

242 109 784 

0 .. ,.,,v 



Økonomisk oversikt - Drift 

Tall i 1 kroner 

DRIFTSINNTEKTER 
Brukerbetalinger 

Andre salgs- og leieinntekter 

Overføringer med krav til motytelse 

Overføringer uten krav til motytelse 

Regnskap 2019 

0 

-160 772 876 

-11 188 933 

0 

Budsjett 2019 

0 

-145 991 900 

-4 750 000 

0 

Regnskap 2018 

0 

-128 290 685 

-10 320 022 

0 

[Sum ~if@sintekter T71@T@] -T507an@@@] T3GT07@G] 

DRIFTSUTGIFTER 
Lonnsutgifter 

Sosiale utgifter 

Kjøp av varer og tjenester 

Kjøp av tjenester fra Steinkjer kommune 

Overforinger 

Avskrivninger 

Fordelte utgifter 

38 294 416 

14 293 203 

42 692 704 

1 185 434 

19 351 552 

29 672 776 

0 

39 731 000 

12 469 500 

35 053 000 

1330000 

11100 000 

0 

0 

35817631 

6 055 824 

41 661 608 

1930115 

18 553 259 

28 790 388 

0 

[Sum arfutgifGer Ta5490] 9@35@] 132@@882a] 

[Bro arlrsresal@@ 2em77A 37cs 10] 3a0i282] 

EKSTERNE FINANSINNTEKTER 
Renteinntekter og utbytte 

Mottatte avdra på lån 

-9 848 784 

0 

-1 000 000 

0 

1 325 187 

0 

um eksterne inansinntekter -9 848 784 -1 000 000 1 125 1 7 

EKSTERNE FINANSUTGIFTER 
Renteutgifter og låneomkostninger 

Avdrag p~ lan 

Utlan 

31 501 103 

29 988 651 

0 

17 000 000 

35 000 000 

0 

15 972 558 

15 367 655 

0 

um eksterne mansut i er 61489754 52 000 000 31 340 '13 
Resultat eksterne 'inanstransaksioner 51 64 970 51000000 32 6654 

Motpost avskrivninger -29 672 776 0 -28 790 388 

[Netto arrsresGla@ 43032] 3g 7] 732cg7o] 

INTERNE FINANSUTGIFTER 
BRUK AV AVSETNINGER 

Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk 

Bruk av disposisjonsfond 

Bruk av bundne fond 

-1 200 870 

0 

0 

-1 200 900 

0 

0 

0 
0 

0 

[Sum Bruk avavstninger T200n@] -T20@@@] O] 

AVSETNINGER 

Overført til investeringsregnskapet 

Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 

Avsatt til disposisjonsfond 

Avsatt til bundne fond 

[um avstringer 

0 

0 

1 259 270 

0 

0 

0 

1259300 

0 

125927@] 125s3@] 

0 

0 

726 000 

0 

72G @@] 

[@grusRapsmressig mer-mmmart6rt6rGR azas re] ] 720o70] 



Tall i 1 kroner Regnskap 2019 Budsjett 2019 Regnskap 2018 
Investeringer 

Investering i anleggsmidler 656 413 670 1097866 000 676 773 716 

Utlån og forskuddteringer 50 000 000 0 0 
Kjøp av aksjer og andeler 124 401 0 131 260 
Avdrag på lån 0 0 0 
Dekning av tidligere års udekket 0 0 36 727 
Avsetninger 0 0 0 

[Ai~lsfinansieringsbehov 7065387] 1097O] 675a73] 

Finansiert slik: 
Bruk av lånemidler -533 488 372 -977 566 000 -586 435 202 

Inntekter fra salg av anleggsmidler -4 655 331 0 -867 262 

Tilskudd investeringer -105 922 147 -60 000 000 -480 000 

Kompensasjon for merverdiavgift -62 472 220 -60 300 000 -89 159 239 

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 0 0 0 

Salg av aksjer og andeler 0 0 0 
Andre inntekter 0 0 0 

[Sum ekstern finansiering -70657] -T0@760O] -G76Gum703] 

Overført fra driftsdelen 0 0 0 
Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 
Bruk av avsetninger 0 0 0 

[Sumi miasi@rig -7065TH] -T0760~] -@7Gal73] 

[uackketr@spore~@ Bl ] ] 



Driftsregnskap 2019 - Steinkjerbygg KF 

30100 Lønn fast ansatte 34 236 146 36 920 000 31417212 
- ---- - --0- 

30103 Lordag og søndagstillegg fast ansatte 14 903 13 151 
---- 

300 000 30200 Lønn til vikarer 311 294 278 017 

30202 Lønn ferievikarer 0 150 000 85 263 
--- --- 

30209 Periodisert lønn -107 220 0 391 989 

30300 Lønn til ekstrahjelp 
-0- 

0 15 927 

30400 Overtid 229 443 30 000 26 744 
--~ 

30500 Annen lønn og trekkpl godkj 9 263 200 000 185 697 
-- 

150 000 30507 Fri avis / telefon 144 733 136 328 

30750 Lønn fast ansatte renholdere + ---- 
386 026 0 113 108 

a 

30751 Lønn korttidsvikarer renholdere 333 838 250 000 412 601 

30752 Lønn langtidsvikarer renholdere 1648451 1100 000 1 981 553 

30753 Lønn ferievikarer renholdere 568 405 300 000 433 661 

30754 Lønn overtid renholdere 51 660 75 000 5 906 
- 

30755 Kvelds/natt/helg/hoytids-tillegg renholdere 17 493 0 24647 

30756 Ekstraarbeid renholdere 37 714 0 50 930 
-- - ---- 

30800 Styrehonorar 355 400 156 000 156 800 
--·- 

5 943 000 30900 Pensjonsavgift KLP 5 257 189 3 269 430 

30903 Gruppelivlulykkesforsikring avg.pl. 93 821 100 000 89 668 
- 

30907 Premieavvik pensjon 127 0 -2 370 491 

30908 Amortisering tidl års premieavvik 2371 719 o 0 

30990 Arbeidsg.avgift lonn 5 494 307 5 586 500 4 940 737 
--- 

30991 Arbeidsg.avgift pensjon 741 264 840 000 461 065 

30997 AGA premieavvik pensjon + 
- 

0 -334 586 

30998 Arbeidsg.avgift amortisering premieavvik 334 759 
-0- 

0 

31000 Kontorrekvisita, kontorkostnader 56 524 50 000 45198 

31001 Abonnement aviser, tidsskrifter 20 sen 25 000 20 652 

31 002 Div kontorkostnader 22 061 5 000 5115 

31150 Kostnader møter, bevertning 23 408 24 000 29 734 
- -- 

31200 Andre forbruksvarer og tjenester 2 998 0 11 869 

31201 Kantinekostnader 21 972 12 000 36 654 
- - -- 

31202 Rengjøringsmateriell 816 224 550 000 593 726 

31203 Lyskilder/ -rør 72 791 70 000 76 792 

31205 Andre personalkostnader 97 851 6 000 96 362 

31206 Velferdstiltak ansatte, gaver internt 474709 60 000 37 492 
--~ 

31208 Arbeidstoy - ordinaer driftsutg 122 693 130 000 163 364 

31209 Avsatt styrehonorar (motkto lønn) -350 000 0 195 000 

31210 AGA avsatt styrehonorar (motkto lonn) -49 350 0 27 495 

31300 Porto 7 493 10 000 8 712 

31301 Bankgebyrer 30 920 40 000 41 232 

31302 Telefon 78 943 50 000 58 986 

31303 KabelTV, nettavgift 2 693 971 1 700 000 2 156 069 

31305 Gebyr og orediff 3 089 10 000 8731 

31400 Annonse, reklame, representasjon 230 715 50 000 324 198 
- 

31401 Gaver eksternt 8 715 0 2 461 

31500 Møte- og kursutgifter, eksterne og interne 276 073 100 000 184 676 

31600 Reiser/diett/bil, oppgavepl. 55 586 100 000 75 221 

31652 Klesgodtgjorelse 1 280 0 12 876 

31700 Reiseutg. / drift egne trsp.midler 11267 0 31 696 

31701 Ikke oppg.pliktige reiseutgifter 37 475 25 000 21 641 
- -- 

31800 Strøm 11315022 10 200 000 9 889 882 



eg 

Konto Tekst 2019 2019 
31850 Forsikringer, vakthold og sikring 2 517 463 2 100 000 1 724 947 

31853 Personforsikringer -90 993 0 -89 065 

31900 Leie lokaler og grunn, festeavgift 792 714 
' 

720 000 1 170 550 

31901 Sameiekostnader 403 358 300 000 579 112 

31902 Festeavg. leie av grunn 78 492 50 000 47 322 

31950 Kommunale avgifter og gebyrer 4 152 593 3 700 000 4 099 447 

31951 Eiendomsavgifter 
~ 

45 244 85 000 84 332 

31952 Kontingenter 29 820 0 5 370 

31953 Lisenser datasystemer 678 506 276 000 578 275 

31954 Renovasjon 1 428 759 1200000 758 226 

32000 Kjøp inventar, utstyr, maskiner 297 329 250 000 403 033 

32001 Andre kostnader lokaler (Egge) 
+ 

0 0 34 792 

32003 PC, utstyr til PC og programvare 95 546 60 000 67 118 

32004 Kjop driftsmidler, redskap og verktoy 
i 

80 162 50 000 20 892 

32100 Kjøp, leie av transportmidler 759 048 1000000 1 053 148 

32200 Leie maskiner 4 966 25 000 27 356 

32203 Sommer- og vintervedlikehold 2 520 557 0 2011648 

32300 Rep og vedlikehold utstyr 28 690 20 000 51 056 

32301 Vedlikehold, kjøp av varer/tjenester 7 038 710 5 000 000 6 944 143 

32303 Sommer- og vintervedlikehold 
--- 

154 980 1 500 000 857 899 --- __ _,_ 

1 339 917 
+ 

32400 Serviceavtaler tekniske anlegg 1 300 000 1 320 589 

32401 Kostnader brannvarslingsanlegg 
- 

813 184 650 000 732 673 

32402 Driftstjenester fra andre 5 318 o 3 272 

32403 Skadedyrbehandling +7so 0 0 

32404 Kostnader heis 23 506 0 0 

325O0 Materialer til vedlikehold og p~kostning 2 279 611 2 500 000 2 550 249 

32600 Kjop av renholdstjenester 15 593 0 50 065 
--- 

32700 Konsulentbistand 921 549 600 000 1 979 836 

32701 Regnskapsføring 553 209 550 000 527 589 . 
33500 Kjøp fra Steinkjer kommune, ref boveileder 1 132 800 1230000 1 837 608 

33750 Kjp av tjenester, Revisjon Midt SA (tidl IKS) 52 634 100 000 92 507 

34290 Ma som gir rett til mvakomp 8 093 489 0 7 518 152 

34700 Overføring til andre 0,- 
0 74142 

34709 Tap på fordringer 
e 

558 059 200 000 258 608 

34800 Overføring til Steinkjer kommune 10 700 004 10 900 000 10 702 357 

A Sum driftsutgifter 115 817 310 99 683 500 104 018 436 

36300 Leieinntekter -56 523 888 0 -45 838 466 

36301 Leieinntekter omsorgsboliger o -57 585 300 13 764 

36302 Leieinntekter Steinkjer kommune -8 301 468 0 -8 268 173 _, 
36303 Leieinntekter andre u/ avg -1 030 834 0 -375 715 

36304 Inntekter utleie garasjer -98 032 -300 000 -95 872 

36305 Inntekter - strom, gebyrer ol -203 178 0 -281 809 - t 

36306 Inntekter fakturagebyr -81 880 0 -88 347 

36307 Andre inntekter -43 735 o -1 957 709 

36308 Imntekt avskrevne fordringer -19 981 
4 

0 -13 980 

36320 Leieinntekter IHBH u/avg -1 215 168 0 0 

36321 Inntekter felleskostnader IHBH u/avg -210 583 0 0 

36322 Leieinntekter IHBH m/avg -4241 510 0 0 

36323 Inntekter felleskostnader IHBH m/avg -1314 020 0 0 
. - 

36350 Utleie skoler, avg fritt -4617 381 -250 000 -322 904 

36500 Utleie arbeidskraft, avg pl -2 505 008 -500 000 -953 821 

36501 Forretningsforsel, avg pl -150 000 -350 000 -262 500 

36502 Div av pl sal -263 342 0 -215 469 



eg 

Konto Tekst Budsiett 2019 2018 
36503 Leieinntekter andre m/avg -9 325 000 -2 099 845 

36504 Leieinntekter form~lsbygg pl -77 573 967 -77 681 600 -67 529 840 

37000 Tilskudd / refusjon fra staten -93 000 0 -59 031 

37100 Refusjon sykelønn -2 825 225 -2 000 000 -2 450 395 

37101 Ref. ferielonn av sykelonn -159 961 -2 750 000 -135 004 

37290 Kompensasjon moms, drift -8 093 489 0 -7 518 152 

37300 Refusjon fra fylkeskommuner 0 0 -13 859 

37700 Refusjon fra andre (private) -17 250 0 -143 581 

37702 Refusjon innfordringsutgifter -8 0 0 

B Sum driftsinntekter -171 961 809 -150 741 900 -138 610 706 

35000 Rentekostnader 31 376 479 17 000 000 15 954 485 

35001 Forsinkelsesrenteutgift 25 794 0 18 073 

35002 Lånekostnader 98 830 0 0 

29 988 651 
- 

35100 Avdragsutgifter 35 000 000 15 367 655 

35400 Avsetning til disposisjonsfond 1 259 270 1 259 300 726 000 

35800 Arets regnskapsmessige mindreforbruk 4 445 129 0 1200870 

35902 Avskrivninger A10 147 472 0 442 416 

35903 Avskrivninger A20 1 125 610 0 965 242 
- 

35904 Avskrivninger A40 21 135 231 0 18 857 997 

35905 Avskrivninger A50 7 264 464 0 8 524 733 

D Sum finansutgifter 96 866 930 53 259 300 62 057 470 

39000 Renteinntekter bank -9 545 390 -1 000 000 -144 479 

39001 Renteinntekter kunder -26 040 0 -14 145 - - 
39050 Utbytte og eieruttak -277 354 0 1 483 811 

39300 Bruk av tidl ~rs mindreforbruk -1 200 870 -1 200 900 0 

39900 Motpost avskrivninger -29 672 776 0 -28 790 388 

E Sum Finansinntekter -40 722 431 -2 200 900 -27 465 200 

0 0 0 



Investeringsregnskap 2019 - Steinkjerbygg KF 

• 40100 Fast lønn 

42300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 

42500 Materialer til vedlikehold/påkostning 

42700 Andre tjenester, konsulent 

42800 · Grunnerverv 

42850 Kjop av eksisterende bygg/anlegg 

44290 Mva som gir rett til mvakomp 

45200 Ulan 

45290 Egenkap.krav felles 

45300 Dekn av tidl års udekket 

46700 Salg av fast eiendom 

47000 Overt fra staten 

47290 Kompensasjon mva, investering 
48100 Investeringstilskudd fra Husbanken 

49100 Bruk av l~n 

3 511576 

538 549 122 
----- 

1 926 

36 995 457 

0 

14 883 368 

62 472 220 

50 000 000 
-- - 
124 401 

0 

-4 655 331 
- - 

4156 

-62 472 220 
- - - 

-105 926 303 
------ 
-533 488 372 

0 

1 092 866 000 

0 

0 

0 

5 000 000 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

-60 300 000 

-60 000 000 
-- -- 

-977 566 000 

1 625 000 

568 213 965 

0 

14 769 910 

851 880 

2 153 722 

89 159 239 

0 

131 260 

36 727 

-867 262 

0 

-89 159 239 

-480 000 

-586 435 202 



Investeringsregnskap 2019 pr prosjekt - Steinkjerbygg KF 
- - - ----, 

Konto Tekst 
45200 Utlån 

45290 Egenkap.krav felles 

46700 Salg av fast eiendom 

48100 Investeringstilskudd fra Husbanken 

Uten prosjektnr 

40100 Fast lønn 

42300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 

42700 Andre tjenester, konsulent 

42800 Grunnerverv 

44290 Mva som gir rett til mvakomp 

48100 Investeringstilskudd fra Husbanken 

1001 Skjeftejordet II 

40100 Fast lønn 
- - 

42300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 

42700 Andre tjenester, konsulent 

44290 Mva som gir rett til mvakomp 

48100 Investeringstilskudd fra Husbanken 

1002 Inn-Trøndelag Helse- og Beredskapshus 

42300 Vedlikehold, nybygg. byggtjenester 

42700 Andre tjenester, konsulent 

44290 Mva som gir rett til mvakomp 

1004 Brannvern 

42300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 

1006 Påkostning boliger ihht inv.plan 

42850 Kjøp av eksisterende bygg/anlegg 

48100 Investeringstilskudd fra Husbanken 

1007 Kjøp av eiendommer 

42300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 

42700 Andre tjenester, konsulent 

44290 Ma som gir rett til mvakomp 

47000 Overf fra staten 

1008 02-huset 

40100 Fast lønn 

42300 Vedlikehold, nybygg. byggtjenester 

42700 Andre tjenester, konsulent 

44290 Mva som gir rett til mvakomp 

1009 Martenshagen 

42300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 

42700 Andre tjenester, konsulent 

44290 Mva som gir rett til mvakomp 

1010 Mære barnehage 

40100 Fast lønn 
. - 

42300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 

42700 Andre tjenester, konsulent 

42850 Kjop av eksisterende bygg/anlegg 

44290 Mva som gir rett til mvakomp 

1012 Utbygging Mære skole 

40100 Fast lønn 

R 2019 Bud ett 2019 R 2018 
50 000 000 0 0 

124 401 0 131 260 

-4 655 331 
-- - 

0 -867 262 

o 0 -480 000 

45 469 070 0 -1 216 002 

0 0 455 000 

2 275 724 0 41013 454 

190 183 0 1 486 781 

o -- - 
0 851 880 
4 o 767 162 10 472 312 

-43 200 000 
l 

0 0 
-39 966 930 0 54 279 427 

1 308 476 0 273 000 

176 010 823 170 000 000 147 142 302 

6 789 727 
--- 

0 4 270 320 - --- 
44 534 090 0 37 439 360 

- 
-61 125 000 -60 000 000 0 

167 518116 110 000 000 189124 983 

0 0 381 246 

0 0 64 446 
0- -- -- 

0 111423 

0 0 557 114 

0 6 500 000 0 

0 6 500 000 0 

11 022 261 5 000 000 2 153 722 
___j_ o -- 

-592 000 0 

10 430 261 5 000 000 2 153 722 

35 588 068 376 366 000 0 

5 366 050 0 382 781 

48 718 
-+ 
% 0 

t -- 
4156 0 0 

41 006 992 376 366 000 382 781 

131 215 0 0 

2 179 4s8 15 000 000 58 700 

877 294 o 179 597 

22o 7a o 21 175 

3 408 727 15 000 000 259 473 

3 231 0 0 
I 

239 484 0 175 798 

60 679 o 43 950 

303 394 0 219 748 

478 760 0 0 

3 844 076 70 000 000 262 269 

1388 273 0 342 821 

3 861 107 0 0 

1 237 895 0 150 548 

10 810 110 70 000 000 755 638 

822 893 0 71 500 



Konto Tekst nskat 2019 Reansk ap 2018 
42300 Vedlikehold, nybygg. byggtjenester 

42700 Andre tjenester, konsulent 

44290 Mva som gir rett til mvakomp 

48100 Investeringstilskudd fra Husbanken 

1013 Egge skole, tilbygg 

40100 Fast lønn 

42300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 

42700 Andre tjenester, konsulent 

44290 Mva som gir rett til mvakomp 

48100 Investeringstilskudd fra Husbanken 

1014 Steinkjer skole 

42300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 

44290 Mva som gir rett til mvakomp 

48100 Investeringstilskudd fra Husbanken 

1015 Steinkjer U-skole 

40100 Fast lønn 

42300 Vedlikehold, nybygg. byggtjenester 

42700 Andre tjenester, konsulent 

44290 Mva som gir rett til mvakomp 

1016 Lø barnehage 

40100 Fast lønn 
- - 

42300 Vedlikehold, nybygg. byggtjenester 

42700 Andre tjenester, konsulent 

44290 Mva som gir rett til mvakomp 

1018 lnnovasjonscampus 

42300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 

42700 Andre tjenester, konsulent 

44290 Mva som gir rett til mvakomp 

1019 Svedjan bosenter 

42300 Vedlikehold, nybygg. byggtjenester 

44290 Mva som gir rett til mvakomp 

1020 Steinkjer sykeheim 

40100 Fast lønn 
--· 

42300 Vedlikehold, nybygg. byggtjenester 

42700 Andre tjenester, konsulent 

44290 Mva som gir rett til mvakomp 

1021 Kjøleanlegg sentralkjøkkenet 

42300 Vedlikehold, nybygg. byggtjenester 

44290 Mva som gir rett til mvakomp 

1022 Utbedring Egge helsetun - justering mva 

42300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 

44290 Mva som gir rett til mvakomp 

1023 DMS kjeller - justering mva 

40100 Fast lønn 

42300 Vedlikehold, nybygg. byggtjenester 

44290 Mva som gir rett til mvakomp 

1024 Jacob 

40100 Fast lønn 

42300 Vedlikehold, nybygg. byggtjenester 

42700 Andre tjenester, konsulent 

44290 Mva som gir rett til mvakomp 

2 409 641 
+-- 

115 403 
--- 
631 261 

-259 303 

3 719 895 

0 

55 360 34+ 

3 897 265 

7 155 170 

-1 500 000 

64 912 776 

0 
0 

750 000 

750 000 

87127 

1 292 109 
---·- 

2 800 453 

857 727 

5 037 416 

0 

255 495 205 

12 621 116 

3 388 136 

271 504 457 

914 562 

493 384 

2 493 420 

3 901 366 e 

0 

0 

0 

131 215 

1 656 542 

0 

414 136 

2 201 893 

36 230 

-36 230 

0 

21 878 

-21 878 

0 

159 295 

28 238 

7 059 

194 592 

261 380 

0 

1 753 574 

438 393 

0 

0 
0 

o 
0 

o 
70 000 000 

0 

0 

o 
70 000 000 

0 

o 
0 

0 

0 

20 000 000 

0 

0 

20 000 000 

0 

200 000 000 

o 
0 

200 000 000 

0 

0 

0 

0 

0 
0 

0 

0 

o 
0 ~ 
0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

165 000 000 

0 

0 

26 494 259 
---- 

539 863 

6717247 

0 

33 822 869 

643 500 

133 020 371 

2 425 288 

33 583 961 

0 

169 673 120 

371 600 

92 900 

0 

464 500 

0 

0 

0 

0 

0 

182 000 

217 184 364 

4 780 565 

15 351 

222162 280 

0 

15 000 

3 750 

18 750 

320 000 

80 000 

400 000 

0 

1900000 

106 650 

492 663 

2 499 313 

36 230 

-36 230 

0 

29170 

-29 170 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 



Konto Tekst Regnskap 2019 Budsjett 2019 Regnska 2018 
1025 Samfunnshuset 2 453 347 165 000 000 0 

42300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 327 251 0 0 

42700 Andre tjenester, konsulent 18 577 o 0 

44290 Mva som gir rett til mvakomp 
i 

86 457 0 0 

1026 Lø skole 432 285 0 0 

42300 Vedlikehold, nybygg. byggtjenester 503 353 0 0 
k 

42700 Andre tjenester, konsulent 142 562 0 0 

1028 Vårtun 645 915 0 0 

42300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 527 449 0 0 

42500 Materialer til vedlikehold/p~kostning 1 926 0 0 

44290 Mva som gir rett til mvakomp 132 344 0 0 

1029 Brakker Lø skole 661 720 0 0 

40100 Fast lønn 131 215 0 0 

42700 Andre tjenester, konsulent 227 800 0 0 

44290 Ma som gir rett til mva komp 56 950 0 0 

1030 Nye Stod eldresenter 415 965 0 0 

42300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 74 913 0 0 
f--- - -- --~ 

42700 Andre tjenester, konsulent 74 313 0 0 

1031 Fotballhall 149 225 0 0 

45300 Dekn av tidl års udekket 0 0 36 727 -- 
-60 300 000 47290 Kompensasjon mva, investering -62 472 220 -89 159 239 

49100 Bruk av lan 
- -- 
-533 488 372 -977 566 000 -586 435 202 

1099 Finansiering -595 960 592 -1 037 866 000 -675 557 714 

0 0 0 



NOTE nr. 1 Endring i arbeidskapital 

Balanseregnskapet 31.12.2019 31.12.2018 Endring 

2.1 Omløpsmidler 575152 736 346 425 985 

2.3 Kortsiktig gjeld -89 052 775 -102 061 181 

Arbeidskapital 486 099 961 244 364 804 241 735157 

Drifts- og investeringsregnskapet år 2019 Belop Sum 
ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT 

Sum driftsinntekter -171 961 809 

Sum driftsutgifter 145 490 086 

Eksterne finansinntekter -9 848 784 

Eksterne finansutgifter 61489754 

Motpost avskrivninger (990) -29 672 776 

Sum driftsregnskapet -4 503 529 -4 503 529 

ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING 

+ Sum inntekter -173 049 698 

- Sum utgifter 656 413 670 

Eksterne finansutgifter 

- Avdragsutgifter 50 000 000 

- Utl~n 0 

- Kjeop av aksjer og andeler 124 401 

Eksterne finansinntekter 

+ Bruk av lån -533 488 372 

+ Mottatte avdrag på utlån 0 

+ Salg av aksjer og andeler 0 

Sum investeringsregnskapet 1 1 

Endring ubrukte lånemidler -237 231 627 

Endring arb.kap jf drifts- og inv.regnskap -241 735 155 

Sum endring arbeidskapital jf balansen 241 735157 

Differanse 2 



Note 2 Pensjon (FKR § 5 nr. 2) 

Generelt om pensjonsordningene i kommunen 

Foretaket har kollektive pensjonsordninger i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) som sikrer ytelsesbasert 

pensjon for de ansatte. 

Pensjonsordningen omfatter alders-, uføre-, ektefelle-, barnepensjon samt AFP/tidligpensjon og sikrer 

alders- og uførepensjon. Pensjonene samordnes med utbetaling fra NA V. 

Premiefond 

Premiefondet er et fond for tilbakeført premie og overskudd. Eventuelle midler på premiefondet kan bare 

brukes til fremtidig premiebetaling. Premiefondet fremgår ikke av regnskapet, men bruk av fondet reduserer 

faktisk betalte pensjonspremier. 

2019 2018 

Innestående på fondet 01.01 -10 386 -1 483 

Tilført premiefond i løpet av året -532 465 -1751 420 

Bruk av premiefond i løpet av året 536 693 1 742 517 

Innestående på premiefond 31.12 -6 158 -10 386 

Regnskapsføring av pensjon 

Etter § 13 i årsregnskapsforskriften skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er beregnet 

ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. Pensjonskostnadene beregnes 

på en annen måte enn pensjonspremien som betales til pensjonsordningen, og det vil derfor normalt være 

forskjell mellom disse to størrelsene. Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet 

pensjonskostnad betegnes premieavvik, og skal inntekts- eller utgiftsføres i driftsregnskapet. Premieavvik 

tilbakeføres igjen neste år. 

Bestemmelsene innbærer også at beregnede pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er oppført i balansen 

som henholdsvis anleggsmidler og langsiktig gjeld. 

Regnskapsføringen av pensjon innebærer et unntak fra de grunnleggende prinsippene for 

kommuneregnskapet. For 2019 innebærer dette at regnskapsførte pensjonsutgifter er kr 127 høyere enn 

faktisk betalte pensjonspremier. 

Okonomiske forutsetni 13-5: 

Forventet avkastning pensjonsmidler 

Diskonteringsrente 

Forventet årlig lønnsvekst 

Forventet årlig G-regulering 

Amorterin stid 

KLP 
4,50% 

4,00% 

2,97 % 

2,97 % 

1~r 



Spesifikasjon av samlet pensjonskostnad, premieavvik pensjonsforpliktelser og estimatavvik 

Pensjonskostnad (F § 13-1, C) 2019 2018 

Årets pensjonsopptjening, nåverdi 5 552 871 1334549 

Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse 2 374 541 638 495 

- Forventet avkastning på pensjonsmidlene -2 159 625 -639 403 

Administrasjonskostnader 258 999 268 921 

Netto pensjonskostnad (inkl. adm.) 6 026 786 1602562 

Betalt premie i året 6 026 659 3 974 281 

Årets premieavvik -127 2 371 719 

Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser, akkumulert premieavvik (F § 13-1, E) 

2019 2018 

Arb.giveravg. Arb.giveravg. 

Brutto påløpte pensjonsforpliktelser pr.31.1: 

Pensjonsmidler pr. 31.12. 

61 366 825 

52 663 877 

8 652 722 

7 425 607 

16 309 217 

16 409 382 

2 299 600 

2 313 723 

Netto pensjonsforpliktelser pr 31.12. 8 702 948 1227116 -100 165 -14 123 

Arets premieavvik 

Sum premieavwvik tidligere år (pr. 01.01 .) 

Sum amortisert premieavvik dette året 

Akkumulert premieavvik pr. 31.12 

Estimatavvik 

Estimatavvik 01.01 

Medlemsstatus KLP 

Antall aktive 

Antall oppsatte 

Antall pensjoner 
Gj.snitts pensjonsgrunnlag, aktive 

Gj.snitts alder, aktive 

Gj.snitts tjenestetid, aktive 

-127 -18 2 371 719 334 412 

2 371 719 334 412 1 228 173 

-2 371 719 -334 412 -1 228 -173 

-127 -18 2 371 719 334 412 

2019 2018 

Pensjons- Pensjons- Pensjons- Pensjons- 

midler forpliktelser midler f or pli ktelser 
29 069 686 37 872 672 259 999 8 502 

01.01.2019 01.01.2018 
117 17 

18 5 

16 4 

308.462 520.653 

47,76 50,65 

9,33 8,91 



NOTE nr. 3 Finansielle anleggsmidler - Aksjer og andeler 

Konto Selskapets navn Balanseført Endringer fra Markedsverdi Ant aksjer 

verdi 2019 forrige ar 

Steinkjerbygg AS 100 000 

KLP EK-innskudd 321 845 124 401 

Sum 421 845 124 401 0 



NOTE nr. 4 Avsetninger og bruk av avsetninger 

Disposisjonsfond avsetninger og bruk av avsetninger 

Disposisjonsfond Kostra 2019 2018 

art/balanse 

IB 01.01 2.56 1054151 328 151 

Avsetninger driftsregnskapet 540 1259270 726 000 

Bruk av avsetninger driftsregnskapet 940 

Bruk av avsetninger investerings- 

regnskapet 940 

UB 31.12 2.56 2 313 421 1054151 

Vesentlige avsetninger til disposisjonsfondet 

Ubundet investeringsfond avsetninger og bruk av avsetninger 

Kostra 

Ubundet investerings fond art/balanse 2019 2018 

IB 01.01 2.53 

Avsetninger 548 

Bruk av avsetninger 948 

UB31.12 2.53 0 0 



NOTE nr. 5 Kapitalkonto 

KAPITALKONTO 

Debetposteringer i 

aret: 

01.01.2019 Balanse 

Kreditposteringer i 

året: 

' 510 518 675 

Salg av fast eiendom og Aktivering av fast 

anle g 4 923 055 eiendom o anle g 656 413 671 

Nedskrivninger fast Oppskriving av fast 

eiendom eiendom 

Avskriving av fast 

eiendom og anlegg 29 525 304 

Aktivering av utstyr, 

Salg av utstyr, maskiner maskiner og 

og transportmidler transportmidler 

Nedskrivning av utstyr, Oppskriving av utstyr, 

maskiner og maskiner og 

transportmidler transportmidler 

Avskrivninger av utstyr, 

maskiner og 

transportmidler 147 472 

Salg av aksjer og Kjøp av aksjer og 

andeler andeler 124 401 

Nedskrivning av aksjer Oppskrivning av aksjer 

og andeler og andeler 

Avdrag på utlånte egne 

midler Utlån egne m idler 50 000 000 

Avskrivning sosial utlån Korr saldo lån 

Avskrevet andre utlån Avdrag l~n - inv 

Bruk av midler fra 

eksterne lån 533 488 372 Avdrag l~n - drift 29 988 651 

Endring Endring pensjonsmidler 36 254 495 

pensjonsforpliktelser 46 298 847 

Urealisert kurstap Urealisert kursgevinst 

utenlandslån utenlandslån 

31.12.2019 Balanse 668 916 843 

Sum 1283299 893 1283299 893 

Differanse 0 



NOTE nr. 6 Anleggsmidler 

- 
Tekst maskiner 2.27 Fast eiendom og anlegg SUM 

5 ar 10 ar 20 ar 40 ar 50 ar 

Inngående balanse 147 472 11 002 117 1128 549 628 561994024 1 701 693 241 

Akk avskrivninger tidl år 0 

Tilgang i regnskaps~ret 2 058 512 109 209 113 545 146 046 656 413 671 

Avgang i regnskapsåret* 
-2 259 152 -2 663 903 -4 923 055 

Avskrivninger i reqnskaps~ret -147 472 -1 125 609 -21 135 230 -7 264 464 -29 672 775 

Nedskrivninger 0 

Reverserte nedskrivninger 

Korriqering 0 

Utgående balanse 31.12 0 0 11935020 1214364 359 1 097 211 703 2 323 511 082 

Avgang fast eiendom I anlegg er salg av Nordre Kvam BHG {Slalåmsvingen14) og Dampsaga legekontor (Sagmestervg 4 



Note 7 Investeringsprosjekter 

Regnskaps Arets 

Prosjekt fort i ~r budsjett 

Inn-Trøndelag Helse- og Beredskapshus 228 654 179 170 000 000 

02 41 004 579 50 000 000 

I nnovasjonscam pus 271 504 457 200 000 000 

Steinkjer skole 66 412 776 70 000 000 

Martenshagen 3 398 012 15 000 000 

Mære skole og barnehage 11 113 505 70 000 000 

Lø barnehage 5037416 20 000 000 

Guldbergaunet bosenter 3 233 070 0 

Diverse anlegg 2019 14 902 668 0 

Kjøp av eiendommer 11 022 261 5 000 000 

Påkostninger iht investeringsplan 0 6 500 000 

Tilskudd til investeringer -105 667 000 -60 000 000 

Salg av fast eiendom -4 655 331 0 

545 960 592 546 500 000 

Prosjektene lnnovasjonscampus, Guldbergaunet Bosenter, 

Steinkjer skole og Inn-Trøndelag Helse- og beredskaphus er 

ferdigstilt i 2019. 



Note 8 Langsiktig gjeld 

iy.snug 

Neste ~rs gjenst~ende 

Fordeling av langsiktig gjeld: 31.12.2019 31.12.2018 avdrag lepetid (~r) 

Gjeldsbrevslån/banklån 1 784 961 226 1 389 888 866 0 0 

Obligasjonslån 350 000 000 0 0 0 

Sertifikatlån 0 0 0 0 

Husbanklån 9 235 437 11057216 0 0 

Konsernintern langsiktig gjeld - DH Eiendom AS 30 230 768 32 750 000 0 0 

Sum bokført langsiktig gjeld 2 174 427 431 1433696 082 0 

Herav selvfinansierende gjeld 0 0 

Langsiktig gjeld i særregnskap 

xx 0 0 

xx 0 0 

Sum bokført langsiktig gjeld i særregnskap 0 0 

Kommunens samlede eksterne lånegjeld 0 0 

Fordelin ield etter rentebetit lser 
Langsiktig gje me ast rente : 

Fastrente sikret ved bruk av rentebytteavtaler 

Lan "" jjeld med flytende rente : 

Langs.gjeld 

31.12.2019 
159 222 102 

540 000 000 

1 985 727 962 

Gj.sn. 

rente 
2,15 % 

2,25% 

2,28% 



Note 9 Avdrag på lån 

Avdrag på lån til investeringer i varige driftsmidler 
KF'et beregner minste tillatte avdrag på lån etter en forenklet formel. Avskrivningene beregnes som sum langsiktig 
gjeld dividert på sum anleggsmidler (jf. koml § 50 nr. 1 0g 2) mulitplisert med årets avskrivninger i driftsregnskapet. 
Denne forenklede formelen gir et minstekrav til avdrag som tilsvarer avskrivninger (kapitalslitet) på lånefinansierte 
anleggsmidler. 

Beregning av minimumsavdrag for 2019 er gjort på grunnlag av tallinfo fra Steinkjer kommune og 

KF'et. Beregningen er gjort på grunnlag av beste skjønn og tilgjengelige tall. 

Beregnet minimumsavdrag 2019: 

Langsiktig gjeld 01.01.19 • Arets avskrivninger 2019 

Anleggsmidler 01.01.2019 

29 420 231 

Langsiktig gjeld 01.01.19 

Anleggsmidler 01.01.19 
Årets avskrivninger 2019 

Anleggsmidler 01.01.2019 
Martenshagen 

lnnocamp 
Helse- og beredskapshuset 

Steinkjer skole 
Skjeftejordet 11 

Innestående bank 

658 196 082 
663 846 082 
29 672 776 

1701 545 769 
-3 259 473 anl.under oppføring 

-252 697 431 anl.under oppføring 

-222 162 280 anl.under oppfering 
-169 673 120 anl.under oppføring 
-89 907 383 anl.under oppføring 

-300 000 000 korr for at hele lånet er tatt ut 
663 846 082 

l~n 
Langsiktig gjeld 01.01.2019 
Komm.banken, lnnocamp 

Komm.banken, IHBH/S.skole/Martenshage 
Komm. banken, I HBH/S.skole/Martenshage 
Komm.banken, Skjeftejordet II 

Avskrivninger A10 
Avskrivninger A20 
Avskrivninger A40 

Avskrivninger A50 

1433696 082 
-200 000 000 
-434 000 000 

-100 000 000 
-41 500 000 
658196 082 

147 471 

1 125 610 
21 135 231 
7 264 464 

20180132 byggel~n 
20180253 byggel~n 
20180252 byggelån 
20170344 byggel~n 

29 672 776 



Note 10 Salg av finansielle anleggsmidler (FKRs 5nr. 8) 

Steinkjerbygg KF har ikke solgt finansielle anleggsmidler i 2019. 

Note 11 Spesifikasjon av vesentlige poster i regnskapet 

Bygging og låneopptak av lnnovasjonscampus Steinkjer gjennomføres i Steinkjerbygg KF, 

som igjen leier ut bygget i sin helhet til DH Eiendom AS. Leieavtalen mellom selskapene dekker 

finanskostnadene på eiendommen. 

Låneopptak til eiendomsoverdragelse, rehabilitering og ombygging av Steinkjer samfunnshus, 

samt prosjektering av nytt kulturhus, gjøres i Steinkjerbygg KF som gjennom en låneavtale 
låner ut til utbyggingsselskapet Steinkjer Kulturbygg AS. 

Foretaket har realisert flere store byggeprosjekter der prosjektregnskapene avsluttes i 2020. 

Når mindreforbruk eller merforbruk på prosjektene er fastsatt vil det bli satt opp oversikt 

over investeringene og sluttfinansiering. 



Note 12 Fordringer og gjeld til kommunale foretak, bedrifter og 
samarbeid jf. kommuneloven §§ 11 og 27 (FKR $5nr. 4) 

Spesifikasjon fordringer: 

Inng~ende momskomp 6 564 229 

Kundefordringer 3 330 629 

Agresso Fakturering 18 

Negativ netto lønn 4 207 

Mellomregnskap 7 985 764 

Ref sykepenger 464 470 

Ref. feriepenger av sykepenger 150 684 

Periodiserte utgifter 314 009 

18 814 010 

Spesifikasjon kortsiktig gjeld: 

Forskuddstrekk -1 493 413 

Påleggstrekk -5 068 

Arbeidsgiveravgift -741 159 

MVA oppgjørskonto -2 761 931 

Utest.leverandører remittering -56 214 483 

Påløpt, ikke forfalte renter -3 646 234 

Påløpte feriepenger 2019 -4 497 617 

Periodisert lønn -284 769 

Mellomværende DH Eiendom AS -12 568 667 

Arb g avg av feriepenger 2019 -634164 

-82 847 505 

Spesifikasjon mellomværende 

Mellomværende (gield) Steinkjerhus AS -1 568 951 

Mellomvaerende (gield) Steinkjerbygq AS -4 636 320 

-6 205 271 

Utlån 

Steinkjer Kulturbygg AS 50 000 000 



Note 13 Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk 

Udekket udisponert i investeringsregnskapet 

Posten regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk: 

Regnskapsår DRIFT Merforbruk Mindreforbruk 

2019 
2018 

4 445 129 

4 445129 

Regnskapsår 

2019 
INVESTERING Udekket Udisponert 

2018 



NOTE nr. 14 Antall årsverk og ytelser til ledende personer og revisor 

Antall årsverk i foretaket i regnskapsåret var 79 

Revisjon omfatter regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon, attestasjonsoppdrag og 

styreevaluering 



Note 15 Usikre forpliktelser, betingede eiendeler og hendelser 

etter balansedagen 

Usikre forpliktelser 

Foretaket har ingen usikre forpliktelser. 

Betingede eiendeler 

Foretaket har ingen betingede eiendeler. 

Hendelser etter balansedagen 

Foretaket har ikke informasjon om vesentlige hendelser etter balansedagen. 



NOTE nr. 16 Verdivurdering renteswapper 
Renteswapper - motpart, kupong, kurs og verdi. 

Anvendt sikringsinstrument: renteswap/rentebytteavtale. 

Type risiko: variabilitet i kontantstrøm. 

Sikringsobjekt: portefølje av flytende lånemasse. 

Sikringseffektivitet: Høy, margin ikke sikret. 

Formål med sikringen: sikring av kontantstrøm. 

l motpart I kupongrente I sluttdato I volum I markedskurs I markedsverdi I startdato I type sikring I 
SMNl 4,3200 imm des 26 27 000 000 116,30 31401000 lpende kontantstrøm 

SMNl 4,4275 imm jun 21 27 000000 103,95 28 066 500 lpende kontantstrøm 

DNB 4,0550 imm sept 20 36 000 000 101,75 36 630 000 lpende kontantstrøm 

SMNl 1,7100 immjuni 22 so 000 000 99,90 49 950 000 lapende kontantstrøm 

DnB 1,6070 imm des 21 50000 000 99,75 49 875 000 lpende kontantstrøm 

DnB 1,9850 imm des 23 75 000 000 100,75 75 562 500 lpende kontantstrøm 

Danske Bank 1,8424 imm des 26 75 000 000 100,00 75 000 000 l@pende kontantstrøm 

Dnb 1,9595 imm des 28 100000 000 101,00 101000 000 løpende kontantstrøm 

Danske Bank 1,8460 inn des 29 100 000000 99,80 99 800 000 l@pende kontantstrøm 



NOTE nr. 17 Regnskapsprinsipp 

Regnskapet er finansielt orientert, og skal vise alle økonomiske midler som 

er tilgjengelige i året, og anvendelsen av disse. Inntekter og utgifter skal 

tidsmessig plasseres i det året som følger av anordningsprinsippet. 

Anordningsprinsippet betyr at alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og 

innbetalinger i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet skal 

fremgå av drifts- eller investeringsregnskapet i året enten de er betalt eller 

ikke. 

Regnskapet er avlagt i henhold til god kommunal regnskapsskikk, herunder 

kommunale regnskapsstandarder (KRS) utgitt av Foreningen for god 

kommunal regnskapsskikk (GKRS). 

Ved lånefinansiering av investeringer er ikke renteutgiftene lagt til 

anskaffelseskost i samsvar med anbefalt løsning i KRS nr. 2. 



  

Steinkjer Kommuneskoger Ogndalsbruket KF - Kontrollutvalgets 
uttalelse  

Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune 04.05.2020 13/20 
 
Saksbehandler Liv Tronstad 
Arkivkode FE - 216 
Arkivsaknr 20/70 - 19 

 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget vedtar vedlagte forslag til uttalelse til årsregnskapet for 
Kommuneskoger Ogndalsbruket KF for 2019. 

2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret – med kopi til formannskapet - for 
å legges fram i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet. 

3. Kontrollutvalget tar foretakets årsberetning til orientering. 

. 
 
Vedlegg 
KUs uttalelse kommuneskog Ogndalsbruket KF 2019 
Regnskap 2019 
Årsberetning 2019 
 
Saksopplysninger 
Styret i Kommuneskoger Ogndalsbruket KF er regnskapsansvarlig for det kommunale 
foretaket. 
 
Årsregnskapet for 2019 skal avlegges og behandles etter gammel kommunelov og tilhørende 
forskrifter.  
 
Årsregnskapet skal avlegges innen 15. februar og årsberetning inne 31. mars. Pga Korona-
pandemien er fristen for revisor forlenget fra 15. april til 15.juni og kommunestyrets frist for å 
fastsette regnskapet forlenget fra 30. juni til 15. september.   
 
Et foretaks økonomiske situasjon kan ha innvirkning på eiers økonomiske resultat derfor må 
foretakets årsregnskap behandles og godkjennes før Steinkjer kommunes årsregnskap 
behandles og godkjennes. 
 
Kontrollutvalget skal avgi uttalelse om årsregnskapet til kommunestyret/foretaksmøtet, og 
kopi av uttalelsen skal være formannskapet i hende slik at de er kjent med uttalelsen før 
formannskapet avgir innstilling om kommunens årsregnskap til kommunestyret.  
 
Steinkjer Kommuneskoger Ogndalsbruket KF årsregnskap og årsberetning for 2019 er avlagt 
av styret den 18. mars. 
 
Årsregnskapet består av balanse, driftsregnskap, investeringsregnskap og noter. 
 
Årsregnskap for 2019 viser et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 622.630. 
 
Det er netto positivt driftsresultat i 2019 på kr 222.630. 
 
Investeringsregnskapet er gjort opp med et udekket finansieringsbehov på kr 453.752 kr. Det 
udekkede i investeringsregnskapet må dekkes opp i inneværende år (2020). Det må treffe 
vedtak om inndekning av det udekkede finansieringsbehovet. 
 



I årsberetningen skal det gis opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme den 
økonomiske stilling og resultatet av virksomheten, som ikke fremgår av årsregnskapet, samt 
andre forhold av vesentlig betydning.  
 
Revisors beretning er foreløpig ikke avgitt, men vil bli ettersendt så snart den er mottatt. 
 
Det foreligger ingen nummererte brev eller revisjonsnotat ifm årsoppgjøret 2019. Ev. 
nummererte brev har kontrollutvalget et ansvar for å følge opp etter nærmere angitte 
bestemmelser. Et revisjonsnotat har ikke betydning for bedømmelsen av regnskapet, men 
omtaler forhold som kan/bør korrigeres, og skal normalt besvares ut av administrasjonen. 
. 
 
 
 
Vurdering 
Kontrollutvalgets oppgaver ved regnskapsrevisjon går i korthet ut på at utvalget skal forsikre 
seg om at regnskapet er revidert på betryggende måte, av kvalifisert revisor og i tråd med 
god kommunal revisjonsskikk.  
 
Foretakets årsregnskap revideres av Revisjon Midt-Norge SA. Oppdragsansvarlig revisor 
tilfredsstiller kravene til revisor stilt i den gamle kommunelovens § 79 med tilhørende forskrift 
om revisjon i kommuner og fylkeskommuner.  
 
Revisors beretning er foreløpig ikke avgitt.  
 
Eventuelle forhold omtalt i nummerert brev har kontrollutvalget et ansvar for å følge opp. 
Oppfølging av dette vil i så fall skje i et senere møte. 
 
Vedlagt følger forslag til kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet under forutsetning av at 
det vil foreligge en ren revisjonsberetning og ingen nummererte brev. 
 
 
 
 



 
Til  
Foretaksmøte for Steinkjer Kommuneskoger Ogndalsbruket KF og Steinkjer kommunestyre  
 
 

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL STEINKJER KOMMUNE-SKOGER 
OGNDALSBRUKET KF SITT ÅRSREGNSKAP FOR 2019  
 
Kontrollutvalget har i møte 4. mai 2020, sak 13/20, behandlet årsregnskap for 2019 for 
Steinkjer Kommuneskoger Ogndalsbruket KF. Årsregnskapet består av driftsregnskap, 
investeringsregnskap, balanseregnskap og noter. Årsberetning 2019 er fremlagt. Revisors 
beretning, datert …april 2020, er avgitt av Revisjon Midt-Norge SA.  
 
Regnskapet er oppgjort med et mindreforbruk (overskudd) på kr.622.630. 
 
I forbindelse med gjennomgangen av regnskapet har kontrollutvalget fått muntlig orientering 
fra foretakets administrasjon og revisor. Kontrollutvalget har fått alle de opplysninger og 
dokumenter som det har bedt om, og viser for øvrig til revisors beretning. 
 
Kontrollutvalget mener at presentasjonen av årsregnskapet med tilhørende noter 
tilfredsstiller brukernes informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av de faktiske forhold. Etter 
utvalgets vurdering er regnskapet ført i samsvar med gjeldende lover og regler.  
 
Kontrollutvalget har ingen merknader til det framlagte årsregnskapet, og mener det kan 
fastsettes som Steinkjer Kommuneskoger Ogndalsbruket KFs årsregnskap for 2019. 
 
 
 
Steinkjer 4. mai 2020  
 
 
 

May Britt Lagesen    Arnhild Bilstad Opdal     
Leder      Nestleder      

 
 

Eirik Forås     Petter Vesterdal    Kai Jørgen Lorvik  
Medlem         Medlem      Medlem  
 

 

Kopi til formannskapet 
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Regnskapsvedlegg 4 

Økonomisk oversikt - Drift 
Regulert Opprinnelig 

budsjett budsjett 

Tall i 1 kroner Regnskap 2019 2019 2019 Regnskap 2018 

DRIFTSINNTEKTER 

Brukerbetalinger 0 0 0 0 

Andre salgs- og leieinntekter -3 391 921 -2 920 000 -2 920 000 -3 183 689 

Overføringer med krav til motytelse -740 339 -480 000 -480 000 -689 191 

Overføringer uten krav til motytelse 0 0 0 0 

[Sum driftsinntekter «n32z@@] -s~ooooo] -3~oo@@@] @nzn] 
DRIFTSUTGIFTER 

Lønnsutgifter 1935240 1784000 1784000 1751 286 

Sosiale utgifter 510 214 517 000 517 000 501 023 

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 1 061 467 1074000 1 074 000 1177 171 

Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteproduksjon 522 312 505 000 505 000 601 454 

Overforinger 111 332 120 000 120 000 118 750 

Avskrivninger 122 051 150 000 150 000 160 391 

Fordelte utgifter 0 0 0 0 

[Sum driftsutgifter @z@z@in] ~so@o] Rais@@] a37@] 

[Brutto driftsresultat @GG7] 75@@@@] 75@@] RG7@@] 

EKSTERNE FINANSINNTEKTER 

Renteinntekter og utbytte -230 936 -200 000 -200 000 -202 715 

Mottatte avdrag på lån 0 0 0 0 

[Sum eksterne finansinntekter 2@] 2@@] -2o@] @2is] 

EKSTERNE FINANSUTGIFTER 

Renteutgifter og låneomkostninger 0 0 0 0 

Avdrag på lån 0 0 0 0 

Utl~n 0 0 0 0 

[Sum eksterne finansutgifter 0I 0] 0] 0 

[Resultat eksterne finanstransaksjoner -230 936] -200 000] -200 000] -202 715 

Motpost avskrivninger -122 051 -150 000 -150 000 -160 391 

[Netto driftsresultat 2@] «o@@@] @@o@oo] 7a@@] 

INTERNE FINANSUTGIFTER 

BRUK AV AVSETNINGER 

Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk -250 911 -250 900 0 -226 035 

Bruk av disposisjonsfond -400 000 -400 000 -400 000 -325 000 

Bruk av bundne fond 0 0 0 0 

[Sum bruk av avsetninger @5] -@5@@@@] -«ooooo] 55i] 

AVSETNINGER 

Overført til investeringsregnskapet 0 0 0 0 

Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 0 0 0 0 

Avsatt til disposisjonsfond 250 911 250 900 0 226 035 

Avsatt til bundne fond 0 0 0 0 

[Sum avsetninger @5n] 2sv@@@] ] 2z@Gs] 

[Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk z@] o] T] 25Gin] 



Driftsregnskapet 2019 og 2018 

Konto Konto Regnskap 2019 Rev. Budsjett 2019 Regnskap 2018 

10100 Fast lønn 1749246 1650000 1273121 
10300 Lønn til ekstrahjelp 99065 50000 378118 
10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 1569 2000 2402 
10800 Godtgj. folkevalgte 75000 80000 75900 
10900 Pensjonsavgift KLP 225391 240000 244562 
10903 Gruppelivsforsikring 1584 2000 1584 
10920 Arbeidsgavg.lønn 251459 240000 220394 
10991 Arbeidsg.avg. pensjon 31780 35000 34483 
11000 Kontormatriell (forbruksvarer) 184 2000 399 
11150 Matvarer til bevertning 15098 10000 17157 
11200 Andre forbruksvarer og tjenester 134061 120000 170876 
11201 Til styrets disposisjon 9845 10000 11986 
11204 Velferdstiltak ansatte 5165 10000 8838 
11302 Telefon 18091 17000 15436 
11305 Betalingsformidling (inkl øreavr) 2079 1000 2079 
11400 Annonse, reklame, informasjon 22888 50000 55243 
11501 Møte/kurs utgifter eksterne 7500 10000 7047 
11502 Mote/kurs utgifter interne 4680 5000 6353 
11600 Reiseutg. oppgavepliktige 10360 2000 20777 
11650 Andre oppgavepliktige godtgjørelser 0 0 967 
11701 Ikke oppgavepliktige reiseutgifter 3320 1000 1410 
11703 Drift/vedlikehold egne transportmidler 94212 120000 114461 
11801 Strom/elektrisk kraft 14611 13000 13308 
11853 Tilskudd til pensjon 92 0 15 
11854 Forsikringer av bygg, anlegg, maskiner 40027 65000 55838 
11900 Leie av lokaler og grunn 4093 5000 3200 
11950 Avgifter, gebyrer, lisenser 60612 55000 55772 
11952 Skogavgifter 200000 200000 210056 
12000 Inventar og utstyr (kjøp og leie) 7387 15000 166 
12001 Inventar og utstyr skogstuer 24897 15000 13941 
12003 Verneutstyr 37407 40000 12466 
12004 Redskaper og verktøy 13107 15000 13284 
12301 Vedlikehold skogsbilveger 179301 170000 204255 
12303 Vedlikehold garasje og lager 0 0 2282 
12305 Vedlikehold skogstuer 0 0 813 
12306 Friluftstiltak 0 0 56283 
12401 Sn@broyting 66388 50000 58050 
12500 Materialer til vedlikehold, påkostning og ny 34992 25000 32095 
12501 Materialer til vedlikehold garasje og lager 6464 5000 2982 
12502 Materialer til vedlikehold skogstuer 24781 15000 7262 
12700 Konsulent-tjenester 30186 30000 23818 
13501 Tjenester fra kommuner 76200 75000 88343 
13502 Tjenester fra interkommunale selskap 0 0 0 
13700 Kjøp av tjenester fra private 166051 210000 228783 
13701 Kjp av skogsdrift 261585 200000 243721 
13702 Kjp av veddrift 18476 20000 40606 
14701 Utbet til andre 111332 120000 118750 



A Sum driftsutgifter 4140566 4000000 4149685 
16200 Annet salg av varer/tjenester (avgfritt) -69849 -65000 -78645 

16202 Skogavgifter -200000 -200000 -210056 

16300 Leieinntekter fast eiendom -102860 -100000 -98000 

16303 Tomteleie -414232 -4 20000 -421357 

16304 Utleie skogstuer -248141 -200000 -203277 

16500 Annet avgiftspliktig salg, varer/tjenester -16443 -15000 -19680 

16501 Salg av ved -160350 -100000 -125760 

16502 Salg av tømmer -1070062 -800000 -840226 

16503 Elgjakt -380315 -450000 -492724 

16504 Småviltjakt -227175 -180000 -211617 

16505 Fiske -9023 -15000 -10143 

16506 Veg/parkeringsavgift -189354 -170000 -192600 

16507 Salg tjenester -273341 -200000 -266774 

16509 Salg 15% -30776 -5000 -12830 

17000 Tilskudd/refusjoner fra staten -65116 -80000 -80230 

17100 Fra trygdeforvaltningen 0 0 -167971 

17101 Sykelønnsrefusjon -151851 0 -8863 

17300 Refusjoner fra fylkeskommunen 0 0 -48500 

17700 Refusjon fra andre(private) -115007 -120000 -122512 

17701 Ref skogsbilveger -30205 -20000 -5492 

17702 Refusjon innfordringsutgifter -1890 0 -2940 

17800 Refusjon/salg tjenester egen kommune -376270 -260000 -252683 

B Sum driftsinntekter -4132260 -3400000 -3872881 
15400 Avsetning til disposisjonsfond 250911 250900 226035 

15800 Årets regnskapsmessige overskudd 622630 0 250911 

15900 Avskrivninger 122051 150000 160391 

D Sum finansutgifter 995592 400900 637336 
19000 Renteinntekter -225916 -200000 -198927 

19003 Andre renteinntekter -1021 0 -116 

19050 Utbytte og eieruttak -3999 0 -3672 

19300 Bruk av tidl.års overskudd -250911 -250900 -226035 

19400 Bruk av disposisjonsfond -400000 -400000 -325000 

19900 Motpost avskrivninger -122051 -150000 -160391 

E Sum finansinntekter -1003898 -1000900 -914140 
0 0 0 



Regnskapsvedlegg 5 

Økonomisk oversikt - Investering 
Regulert 

budsjett Opprinnelig 

Tall i 1 kroner Regnskap 2019 2019 budsjett 2019 Regnskap 2018 
Investeringer 

Investering i anleggsmidler 923 300 720 000 720 000 164 220 

Utlån og forskuddteringer 0 0 0 0 

Kjøp av aksjer og andeler 15 452 0 0 17 321 

Avdrag på lån 0 0 0 0 

Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 0 

Avsetninger 0 0 0 0 

[Iris finansieringsbehov @@7?] 72@@] 7z@@] in@] 

Finansiert slik: 

Bruk av lånemidler 0 0 0 0 

Inntekter fra salg av anleggsmidler -45 000 -100 000 -100 000 -60 000 

Tilskudd investeringer 0 -180 000 -180 000 0 

Kompensasjon for merverdiavgift 0 0 0 0 

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 0 0 0 0 

Salg av aksjer og andeler 0 0 0 0 

Andre inntekter 0 0 0 0 

[Sum ekstern finansiering -«5~~@] 2@@] -2c@@@] -@@@@] 

Overført fra driftsdelen 0 0 0 0 

Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0 

Bruk av avsetninger -440 000 -440 000 -440 000 -121 541 

[um finansiering -«so~@] -7z@@] -7zv@@] -Ti5@i] 

Udekket / Udisponert Ts@7z] ] ] T] 



Investeringsregnskapet 2019 spesifisert 

Konto Konto(T) Belp Oppr Budsjett Budsjettjust Rev Budsjett Forbruk i % Restbelp 

02200 Kjøp, leie, leasing av maskiner 506000 400000 0 400000 126,5 -106000 

02300 Vedlikehold, nybygg 417300 320000 0 320000 130,41 -97300 

A Sum driftsutgifter 923300 720000 0 720000 128,24 -203300 

06600 Salg av driftsmidler -45000 0 0 0 0 45000 

06700 Salg av fast eiendom 0 -100000 0 -100000 0 -100000 

07000 Statstilskudd 0 -180000 0 -180000 0 -180000 

B Sum driftsinntekter -45000 -280000 0 -280000 16,07 -235000 

05290 Kjp av aksjer og andeler 15452 0 0 0 0 -15452 

D Sum finansutgifter 15452 0 0 0 0 -15452 

09480 Bruk av ubundet investeringsfond -440000 -440000 0 -440000 100 0 

09800 Merforbruk investering -453752 0 0 0 0 453752 

E Sum finansinntekter -893752 -440000 0 -440000 203,13 453752 

03411 Driftsregnskap 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 



Vedlegg 3 

Balanseregn skapet 

Tall i 1 kroner Noter Regnskap 2019 Regnskap 2018 

EIENDELER 

A. ANLEGGSMIDLER 

Faste eiendommer og anlegg 11 2 827 596 2 491 963 

Utstyr. maskiner og transportmidler 11 708 217 272 601 

Pensjonsmidler 5 6 129 339 5 244 586 

Utlån 0 0 

Aksjer og andeler 6 460 408 444 956 

[Sum anleggsmidler 10 125 560 @«s@mo] 

B. OMLØPSMIDLER 

Kortsiktige fordringer 172 993 205 872 

Premieavvik 0 0 

Aksjer og andeler 0 0 

Sertifikater 0 0 

Obligasjoner 0 0 

Derivater 0 0 

Kasse. postgiro. bankinnskudd 11263381 12 045 986 

[Sum omlopsmidler 11436 374 12sns@] 

[Sum eiendeler 21 561 934 2ozoss@@] 

EGENKAPITAL OG GJELD 

C. EGENKAPITAL 

Disposisjonsfond 8 -10 493 066 -10 642 156 

Bundne driftsfond 8 0 0 

Ubundne investeringsfond 8 -4 323 -444 323 

Bundne investeringsfond 8 0 0 

Regnskapsmessig mindreforbruk -622 630 -250 911 

Regnskapsmessig merforbruk 0 0 

Udisponert i investeringsregnskapet 0 0 

Udekket i investeringsregnskapet 15 453 752 0 

Kapitalkonto 7 -2716 404 -2 099 217 

Endring regnskapsprinsipp som påvirker AK (investering) 0 0 

Endring regnskapsprinsipp som påvirker AK {drift) 0 0 

l sum egenkapital -13 382 671 -13 436 606 

D.GJELD 

LANGSIKTIG GJELD 

Ihendehaverobligasjonslån 0 0 

Pensjonsforpliktelser 5 -7 409 156 -6 354 889 

Sertifikatlån 0 0 

Andre lån 0 0 

Sum langsiktiggjeld -7 409 156 -635@so] 

KORTSIKTIG GJELD 

Kassekredittlån 0 0 

Annen kortsiktig gjeld -868 895 -907 887 

Derivater 0 0 

Premieavvik 98 788 -6 582 

[Sum kortsiktiggjeld -770 107 -9i4«6@] 

[Sum egenkapital oggjeld -21 561 934 -27ossG@] 

MEMORIAKONTI: 

Ubrukte lånemidler 0 0 

Andre memoriakonti 0 0 

Motkonto for memoriakontiene 0 0 

[Sum memoriakonti 0 @] 



Balansen 2019 og 2018 

Konto Konto Regnskap 2019 Regnskap 2018 

21020002 SMN hovedkto 4410.48.03579 1433783 1952758 

21020003 Plasseringskonto 201 201 

21020004 Plasseringskonto 4212 12 59146 9700553 9993041 

21098002 SMN skattetrekkskto 4202.30.62938 128844 99986 

210 Kasse, postgiro, bankinnskudd 11263381 12045986 

21375611 Agresso Fakturering 106879 187057 

21399010 Kortsiktige fordringer Mellomregnskap 66114 18815 

213 Kortsiktige fordringer 172993 205872 

22041001 Pensjonsmidler KLP 6129339 5244586 

220 Pensjonsmidler 6129339 5244586 

22168001 EK-innskudd KLP 116408 100956 

22170002 Allskog 344000 344000 

221 Aksjer og andeler 460408 444956 

22400002 Beholdning ved l l 

22466002 Toyota Hiace XD 76777 0 13400 

22466003 Traktor MF3065 XJ1231 0 16600 

22466004 Toyota Hiace BR 23209 29800 44700 

22466005 Snøcooterlynx,2014 52416 62900 

22466006 Tmmervogn 120000 135000 

22466007 Traktor MF 6740 310000 0 

22466008 WW Transporter VH 50673 196000 0 

224 Utstyr, maskiner og transportmidler 708217 272601 

22766002 Østers lett-stua 110000 115000 

22766005 Lustad-stua 165000 172500 

22766006 Skjæke ros-stua 165000 172500 

22766007 L~gvass-bua 165000 172500 

22766008 Faste eiendommer 377700 394700 

22766009 Andre eiendommer 12667 13243 

22766010 Tangen 165000 172500 

22766011 Norges Midtpunkt 354460 364040 

22766014 Gapahuk 2014 97287 100067 

22766015 Naust Tangen 101318 104056 

22766016 Traktorveg Lissfjordhalla 133943 137468 

22766017 Demning/bro Årenget 220383 226183 

22766018 Skogsbilvei Reipa 21356 21918 

22766019 Reipvein 577414 164220 

22799600 Hyttefelt, opparbeidelse tomter 161068 161068 

227 Faste eiendommer og anlegg 2827596 2491963 

23200003 Utestående leverandører -83812 -189909 

23200846 Diverse kreditorer -76194 -80898 

23214001 Forskuddstrekk -122859 -95534 

23214003 Arbgavgift -79632 -67558 

23275918 Feriepenger opptjent i 2018 0 -192367 

23275919 Feriepenger opptjent i 2019 -223724 0 

23299001 Kortsiktig gjeld -12762 -4442 

23299098 Arbgavg av feriep opotjent i 2018 0 -27124 

23299099 Arbgavg av feriep opptjent i 2019 -31545 0 



23414602 Oppgjørskonto -238367 -250055 
232 Annen kortsiktig gjeld -868895 -907887 
23914001 Arb.g.avg premieavvik KLP 12208 -813 
23941001 Premieavvik KLP 86580 -5769 
239 Premieavvik 98788 -6582 
24014001 Pensjoner, netto pensjforpl arbgavg -158154 -137207 
24041001 Pensjonsforpliktelser KLP -7251002 -6217682 
240 Pensjonsforpliktelse -7409156 -6354889 
25300001 Investeringsfond -4323 -444323 
253 Ubundne investeringsfond -4323 -444323 
25600001 Disposisjonsfondet -10493066 -10642156 
256 Disposisjonsfond -10493066 -10642156 
25950001 Regnskapsmessig overskudd -622630 -250911 
25950 Regnskapsmessig mindreforbruk -622630 -250911 
25970001 Merforbruk investering 453752 0 
55970 Udekket i investeringsregnskapet 453752 0 
25990001 Kapitalkonto -2363413 -2363413 
25990002 Pensjoner 596586 427072 
25990100 Aktiveringer -2122109 -1198809 
25990200 Salg eiendom 150000 150000 
25990201 Utrangering anlegg 30000 0 
25999899 Kapitalkonto 992532 885933 
25990 Kapitalkonto -2716404 -2099217 
29999001 Storbekken 16173 16173 
29999901 Motposter mem.konti -16173 -16173 
29999 Motkonto for memoriakontiene 0 0 

0 0 



Noter til årsregnskapet for 2018 

Note O Anvendte regnskapsprinsipper 

Generelt om regnskapsprinsipper: 
Steinkjer kommuneskoger skal avlegge sitt regnskap i henhold til kommunale regnskapsprinsipper. 

Regnskap avlagt etter kommunale regnskapsprinsipper er finansielt orientert, og viser alle økonomiske midler 

som er tilgjengelig i året og anvendelsen av disse. 

Regnskapet er avlagt i samsvar med god kommunal regnskapsskikk. Bestemmelsen i Forskrift om 

årsbudsjett,årsregnskap og årsberetning for interkommunale regnskaper og kommunale standarder 

utgitt av Foreningen for God kommunal regnskapsskikk er lagt til grunn ved regnskapsavleggelsen. 

Pensjoner: 
Etter de kommunale regnskapsprinsipper skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader 

som er beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. 

Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad kalles premieavvik, og skal 

inntekts- eller utgiftsføres i driftsregnskapet med tilbakeføring igjen neste år. 

Omløpsmidler: 
Omløpsmidlene er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. 



N ote l Overføring mellom foretak og kommune 

Steinkjer kommune Enhet økonomi 

Steinkjer kommune Fallviltarbeid 

Steinkjer kommune Vegetasjonsrydding/viltoverganger 

Steinkjer kommune Naturreservater 

Sum overføringer 

kr. -76.000, 

kr. 174.000, 

kr. 95.000,- 

kr. 107.000,- 

Kr.300.000, 



Note 2 Endring i arbeidskapital 

ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 

Omløpsmidler pr. 31.12 2019 

Kortsiktig gjeld pr. 31.12 2019 

Omløpsmidler pr. 31.12 2018 

Kortsiktig gjeld pr. 31.12 2018 

Endring arbeidskapital ifølge balanseregnskapet 

Anskaffelse av midler: 

Driftsregnskapet 

Investeringsregnskapet 

Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner - drift 

Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner - investering 

Anvendelse av midler: 

Driftsregnskapet 

Investeringsregnska pet 

Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner - drift 

Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner - investering 

Endring arbeidskapital ifølge bevilgningsregnskapet 

Endring i ubrukte lånemidler: 

Lånemidler pr. 31/12 2018 

Lånemidler pr. 31/12 2019 

Endring i arbeidskapital bevilgningsregnskap etter korrigering 

Differanse 

11 436 373,87 

-770 106,70 10 666 267,17 

12 251857,79 

-914 468,51 11337 389,28 

-671 122,11 

-4132 260,00 

-45 000,00 

-230 936,00 

-4 408 196,oo I 

4140 566,00 

923 300,00 

15 452,00 5 079 318,00 

671122,00 

0,00 

0,00 0,00 

671122,00 

0,00 



N ote 3 Ytelser til ledende personer 

Styret: 
Det er i 2019 utbetalt totalt kr. 75.000,- som fordeler seg på 

fast godtgjørelse: kr. 25000,- til styreleder,og kr. 50.000,- til styremedlemmer. 

Daglig leder: 
Daglig leders lønn utgjorde i 2019 kr. 746 263,10 



Note 4 Godtgjørelse til revisor 

Revisjon Midt-Norge SA er valgt som revisor. 

Det er utgiftsført kr. 27.000,- i 2019 til dekning av revisjonsutgifter. 



Note 5 Pensjoner 

Steinkjer kommuneskoger har fra 2007 egen pensjonsavtale 

Premieinnbetaling KLP 

Herav ansattetrekk 

Premieavvik fra 2018 

Premieavvik 2019 

Pensjonsmidler KLP 31.12.2019 

Pensjonsforpliktelser KLP 31.12.2019 

349 769,00 

30898,80 

-5 769,00 

86 580,00 

6 129 339,00 

7 251 002,00 



Note 6 Aksjer og andeler i varig eie 

Steinkjer kommuneskoger har et Egenkapitalinnskudd i K.LP på kr. 116.408, 

Andeler Allskog er bokført med kr. 344.000. 



Note 7 Kapitalkonto 

Steinkjer kommuneskoger 

2019 

Saldo kapitalkonto 1.1.2019 2 099 217 

Økning av kapitalkonto (kreditposter): 

Aktivering fast eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler 923 300 

Reversert nedskrivning eiendom,anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler 0 

Kjøp av aksjer/andeler 0 

Reversert nedskrivning aksjer/andeler 0 

Utl~n - sosiale utlån 0 

Utl~n - andre utlån 0 

Avdrag på eksterne lån 0 

Endring pensjonsforpliktelser (reduksjon) 

Endring pensjonsmidler SPK 

Endring pensjonsmidler KLP 884 753 

Endring pensjonsmidler andre selskap 

Reversert oppskrivning utenlandslån 

Aktivert egenkapitalinnskudd KLP 15 452 

Reduksjon av kapitalkonto (debetposter): 

Salg av fast eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler 0 

Avskrivning: Eiendom,anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler 122 051 

Nedskrivning: Eiendom,anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler 30 000 

Salg aksjer/andeler 0 

Nedskrivning aksjer/andeler 0 

Avdrag på utl~n - sosiale utlån 0 

Avdrag på utl~n - andre utlån 0 

Avskrivning på utl~n - sosiale utlån 0 

Avskrivning på utl~n - andre utlån 0 

Bruk av lånemidler 0 

Endring pensjonsforpliktelser (økning) 1054 267 

Endring pensjonsmidler SPK 

Endring pensjonsmidler KLP 

Endring pensjonsmidler andre selskap 

Urealisert kurstap (oppskrivning) utenlandslån 

Saldo kapitalkonto 31.12.2019 2 716 404 



Note 8 Avsetning og bruk av fond 

Beholdning Bruk av fond i Bruk av fond i Beholdning 
01.01.19 Avsetninger driftsregnskapet inv.regnskapet 31.12.19 

Disposisjonsfond 10 642 156 250 911 400 000 10 493 067 

Bundne driftsfond 0 0 0 0 0 

Ubundne investeringsfond 444 323 0 440 000 4 323 

Bundne investeringsfond 0 0 0 0 

Samlede avsetninger og bruk av avsetninger 11086479 250 911 400 000 440 000 10 497 390 



Note 9 Antall årsverk i 2019 

3 faste årsverk i 2019 



Note 10 Spesifikasjon av eksterne inntekter og utgifter 

Eksterne inntekter: 
Statens naturoppsyn Motorferdsel,rovviltarbeid kr. 210.000,- 

Nord Universitetet 

Steinkjer kommune 

Steinkjer kommune 

Steinkjer kommune 

Forsvarsbygg 

Andre private 

Blåfjella-Skjækerfjella Nasjonalpark 

Sum eksterne inntekter 

Eksterne utgifter: 
Kjøp av skogsdrift 

Kjøp av veddrift 

Vedlikehold skogsbilveger 

Utmarksarbeid 

Snøbrøyting/transport 

Konsulenttjenester 

Til kommune ( regnskap) 

Sum eksterne utgifter 

Elgjaktopplæring 

(varer er holdt utenfor) 

kr. 30.000,- 

Ettersøk skadet vilt/fallviltarbeid kr. 174.000,- 

Naturreservater kr. 97.000,- 

Vegetasjonsrydding viltoverganger kr. 95.000, 

Giskås skytefelt kr. 51.000,- 

kr. 16.000, 

kr. 10.000, 

kr. 683.000,- 

kr. 261.000, 

kr. 18.000, 

kr. 150.000, 

kr. 14.000, 

kr. 130.000, 

kr. 30.000, 

kr. 76.000, 

kr.679.000, 



Note 11 Anl eggsmidler 

Det er foretatt avskrivninger i 2019 med kr 122 051,13 

Det er 2,5 % og 10% av kostpris og avskrives henholdsvis 10 og 40 år. 

0 verst over var1ge rI sml er  as elen omo J anieg ti . .a a.. Ansk. kost Ansk. ~r Tilaana Avaana Nedskrivnina Arets avskr. Bokfort belep ar a 

pr. 311219 
Østers lett-stua 200 000,00 2002 5 000 110 000 

Lu stad-stua 300 000,00 2002 7 500 165 000 

Skjækeros-stua 300 000,00 2002 7 500 165 000 

Lågvass-bua 300 000,00 2002 7 500 165 000 

Faste eiendommer 683 700,00 2002 17000 377 700 

Andre eiendommer 23 021,40 2002 576 12 667 

Tangen 300 000,00 2002 7 500 165 000 

Norges Midtpunkt 479 000,00 2005/2007 9 580 354 460 

Gapahuk 2014 111187,00 2014 2 780 97 287 

Naust Tangen 109 533,00 2016 2 738 101 318 

Traktorvei Lissfjordhalla 140 992,10 2016 3 525 133 943 

Demning/bro Årenget 231 982,66 2017 5 800 220 383 

Skogsbilvei Reipa 22 480,00 2017 562 21 356 

Reipveien 164 220,40 2018 4 106 160 114 

Reipveien 417 300,00 2019 417 300 417 300 

Hyttefelt, opparbeidelse tomter 161 068,20 2016 161 068 

Total sum 3 944485 417 300 0 0 81 667 2 827 596 

ikt drift idl F t . d 

0 versI over var1ge rI sml er  styr, mast .mner, inven:var mv. 
a a.a.a Ansk. kost Ansk. ~r Ti1gang Avaana " rets avskr. Bokfort belop a 

,_ 
pr. 311219 

Sportsmann traktor m/henger 124 758,00 2008 0 

Toyota HiAce 134 000,00 2009 13 400 0 

Traktor MF3065 166 000,00 2009 16 600 0 

Toyota Hiace BR 23209 149 000,00 2011 14 900 29 800 

Snøscooter 104 836,00 2014 10 484 52 416 

Beholdning ved 1,00 1 

Tømmervogn 150 000,00 2017 15 000 120 000 

Traktor MF 6740 310 000,00 2019 310 000 310 000 

WW Transporter, VH 50673 196 000,00 2019 196 000 196 000 

Total sum 1334595 0 30 000 0 40 384 708 217 

kt drift idl Ut t ki t 



Note 12 Spesifikasjon av likviditetsreserve 

Det er pr 31.12.19 ikke ført egen likviditetsreserve 



Note 13 Investeringsregnskap 

Det er betalt egenkapitalinnskudd KLP med kr.15.452,- i 2019 

Dette er dekket ved overføring fra driftsregnskapet. 

Samlet egenkapitalinnskudd er kr. 116.9408- pr. 31.12.2019 



Note 14 Strykninger i driftsregnskapet 

Det er ikke foretatt strykninger i 2019 

§ 9. Årsavslutningen 
Dersom driftsregnskapet ved regnskapsavslutningen viser seg å gi et regnskapsmessig 

merforbruk, skal dette reduseres ved å: 

l. Stryke eventuelle budsjetterte overføringer fra driftsregnskapet til finansiering 

av utgifter i årets investeringsregnskap vedtatt av kommunestyret eller fylkestinget selv. 

2. Stryke eventuelle avsetninger til fond når disse har vært forutsatt finansiert 

av årets eller tidligere års løpende inntekter eller innbetalinger. 

3. Stryke budsjettert inndekning av tidligere års regnskapmessige merforbruk når dette. 

har vært forutsatt finansiert av årets eller tidligere års løpende inntekter eller innbetalinger 

Ved årsoppgjøret viser regnskapet et mindreforbruk i driften på kr. 622.230,- 



Note 15 Regnskapsmessig merforbruk 

Regnskapsmessig merforbruk skal dekkes inn i det år regnskapet legges frem eller i påfølgende år. I 

særskilte tilfeller kan merforbruket dekkes inn over ytterligere to år og etter godkjenning fra fylkesmannen 

over inntil 10 år. 

[Regnskaps~r 31.12.2019 01.01.2019 
2016 0 0 

2017 0 0 

2018 0 0 

2019 453752 0 

453752 0 

Det er et regnskapsmessig merforbruk i investering på kr. 453 752. Dette p/anlegges å dekkes inn fra 

disposisjonsfondet. 



 

STEINKJER KOMMUNESKOGER 
Ogndalsbruket KF 

 
  ÅRSBERETNING 

2019 
 
 

1. INNLEDNING 
 
2. KOMMENTARER TIL REGNSKAPET 
  
3. UTVIKLING / MÅLOPPNÅELSE 
 

 
På leia til Norges geografiske midtpunkt. 

 



1. INNLEDNING 
 
 
Organisering 
 
Navnet på foretaket er STEINKJER KOMMUNESKOGER - Ogndalsbruket KF. 
Organisasjonsform er Kommunalt foretak (KF). 
Forretningsadresse og kontorsted er Steinkjer Rådhus. 
 
 
Styrets sammensetning: 
 
Styrets sammensetning:     Personlig vara: 
Anne Berit Lein, leder                                                     Magnus W Delbekk  
Arve Pettersen, nestleder                                            Geir Ottesen  
Tor Arne Garnvik                                                                 Morten Resve  

Kristoffer Vikan     Elin Grindberg 
Emma Svarva Giskås                             Anita Bråthen Suul  

Johnny Meier     
 
 
 
 

 
Styre og daglig leder på befaring av ny rasteplass ved Andorvatnet 2019 
 



Faste ansatte:                                      
 
Pål Malmo (skogsjef) 100% 
Johnny Meier (utmarksansvarlig) 100% 
Leif Kjesbu (Påtroppende utmarksansvarlig) 80 % 
Trygve Kjøsnes Wekre (Utmarksarbeider) 30% 
 
Ellers:  
Tømmerhogst, vegvedlikehold og annet maskinarbeid leies inn på entreprenørbasis. 
Fjelltjenester i forbindelse med transport leies som tjenestekjøp. 
 
Styring/kontroll: 
Steinkjer kommuneskoger Ogndalsbruket KF styres etter de vedtekter Kommunestyret 
vedtok for driften av kommuneskogen den 23.01.2002, og revidert siste gang 11.11.2015. 
Økonomistyring skjer gjennom regelmessig regnskapsgjennomgang med styret i 
kommuneskogen. 
Det gjennomføres årlig leder- og medarbeidersamtaler. 
  
Likestilling: 
Steinkjer kommuneskoger har som kommunen forøvrig som mål å ivareta likestilling mellom 
kjønnene og gi like muligheter til arbeid, utdanning og faglig utvikling. Foretaket har ikke 
kvinnelige ansatte. Av styrets 5 eiervalgte representanter er det to kvinner. Ansattes 
representant i styret er mann.  
  
Etisk standard: 
Steinkjer kommuneskoger følger de samme etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte 
som kommunen forøvrig, sist vedtatt i kommunestyret 20.06.07. Her legges det vekt på at 
ansatte og folkevalgte i kommunen opptrer åpent, redelig og ærlig. 
 
Diskriminering og tilgjengelighet: 
Steinkjer kommuneskoger Ogndalsbruket KF tilrettelegger for funksjonshemmede på anlegg 
der det er mulig. Dette være seg utleiehytte (Lustadstu), flere bryggeanlegg (4 stk.) og ved 
flere toalettmuligheter ute i friområdene. 
 
 
2. KOMMENTARER TIL REGNSKAPET 

 
Driftsbudsjettet var satt opp i balanse, og regnskapet er avsluttet med et resultat i driften på 
kr. 622.630,- 
 
På utgiftssiden i driftsregnskapet er det brukt 140.566,- over budsjett noe som i all hovedsak 
skyldes nødvendig innleie av arbeidskraft grunnet sykefravær.  
 
Merinntekter i driftsregnskapet på kr 732.000 skyldes bedre inntjening og en  
noe høyere avvirkning enn budsjettert samt refusjon av sykepenger.  
I årsbudsjett for 2019 var det forutsatt å bruke kr 400.000 av fond, årets mindreforbruk      
(kr 622.630) blir foreslått ført tilbake og styrker fondet.  



 
Investeringsregnskapet er belastet med kr 938.752,- som er kr 218.752,- over budsjett. 
Merutgifter skyldes nødvendig forlengelse av planlagt skogsbilveg og høyere pris på brukt 
traktor. 
Kr 440.000 er belastet ubundet investeringsfond, kr 45.000 dekkes av ekstern finansiering, 
udekket i investering finansieres med bruk av disp.fond kr 453.752 
 
Det er i 2019 gjort investeringer i kjøp av en arbeidsbil (brukt), en traktor (brukt) og det er 
bygget 476 meter med skogsbilveg 
 
Det er ikke solgt hyttetomter i 2019.  
 
Aksjekapitalen i KLP er utvidet med kr 15.452  
 

 
DRIFTSINNTEKTER 
 
TØMMERSALG  
Det ble avvirket og solgt 2284 m3 tømmer. Budsjettet var 2000 m3. Gjennomsnitt salgspris 
ble kr 469,- pr.m3 (392,- i 2018). Det var særdeles gode virkepriser sesongen 2019, trolig blir 
det en stund til slike høyder igjen. 
 
 
   

           
           Tømmerlunner i Giskåsmarka 2019 

 
 
VEDSALG 
Det ble solgt 70 favner ved (10 på rot/60 fra vedlager). I tillegg ble det produsert ca. 20  
favner til bruk i egne utleiehytter og på rasteplasser. 
 
 



SALG AV JAKT 
Det ble felt 54 elg og 24 rådyr på hoved eiendommen. I tillegg kommer kommuneskogens 
andel på spredte eiendommer, som administreres i regi av ulike grunneierlag. 
 
Det ble solgt 295 jaktkort for småvilt. 
 
 
DIVERSE 
43 garnfiskekort solgt i 2019. 
Fiske med stang og håndsnøre er gratis på kommuneskogens grunn. 
  
Det bygsles bort 266 hyttetomter og 175 nausttomter. 
 
De årlige inntektene på utleiehyttene/båt/kano har økt fint og utgjorde for 2019   
kr 248.000 (kr 203.000 i 2018).  
 
Regnskapet er i 2019 styrket med kr 683.000 i form av eksterne oppdrag og salg av 
tjenester/ kompetanse (Steinkjer kommune, Forsvarsbygg, Statens naturoppsyn, NORD 
universitet, Fylkesmannen i Trøndelag, Blåfjella-Skjækerfjella Nasjonalpark, Allskog og andre 
private).  
 
Tilskudd i forbindelse med skogskjøtsels tiltak utgjorde kr 62.000. 
 
 
DRIFTSUTGIFTER 
 
TØMMERDRIFT 
Gjennomsnittlig drift og salgskostnader i forbindelse med skogsdrifter i 2019 ble  
kr 114 pr. m3.  
 
SKOGKULTUR 
Det er i 2019 investert kr 392.000 på skogkultur (planting, rydding/regulering av 
ungskogfelt). Til dette er det mottatt kr 62.000 i statsbidrag. Vi har fulgt opp en offensiv 
periode med skogkultur også i 2019, men med en planlagt forsiktig nedtrapping i forhold til 
tidligere år. Det er i 2019 ryddet 300 daa med ungskog (341 i 2018) og alle hogstflater er 
tilplantet.  
I løpet av de 7 siste åra er det ryddet 3850 daa med ungskog. 
 
På kommuneskogens arealer tilplantes det så raskt som mulig etter avvirkning i tillegg til at 
det satses aktivt på ungskogpleie. På grunn av aldersfordelingen på skogen så avvirkes det 
for tiden bare ca. 10 % av tilveksten. Nettobindingen av CO2 på skogarealene er 
således betydelig. 
 
                      
FRILUFTSLIV 
Det er brukt ca. kr 425.000 til friluftslivstiltak over drifts og investeringsregnskap. Herav er 
ca. kr 253.000 fordelt på lønn til egne ansatte.                     



                  
 
                                                                                                                                                                          

VEDLIKEHOLD AV ANLEGG OG BYGNINGER 
Det er i 2019 gjort nødvendig arbeid på bygninger, spesielt hytter, samtidig som vi har holdt 
jevnt trykk på vedlikehold av anlegg tilrettelagt for friluftslivet.  
 
Kostnad til det årlige vedlikeholdet av skogsbilveier og brøyting av parkeringsplasser dekkes 
hovedsakelig av veg-/parkeringsavgift og refusjoner fra fellesanlegg. 
  
Det ble brukt litt i overkant av kr 180.000 på skogsbilvegnettet i 2019. 
 
 

 
Restaureringsbehov tømmerdemning Årengtjønna, befaring Mars 2020 
 

 
DIVERSE 
Konto 11200/Andre forbruksvarer og tjenester er en samlepost som dekker kostnader til 
skogkultur, næringsutvikling, utgifter eksterne oppdrag, vilt og fiske tiltak mm. 
 
RENTER 
Renter føres som driftsinntekt og går inn i driftsregnskapet.  
 
        
                                              



3. UTVIKLING / MÅLOPPNÅELSE 
 
Mål og strategier for kommuneskogen følger fortsatt Flerbruksplanen fra 1991. Denne ble 
oppdatert og videreført ved et tilleggsdokument, etter en strategirevisjon, med et 
enstemmig vedtak i foretaksmøte/kommunestyre i mai 2007. 
 
Kommuneskogen har målsetting om å være en aktør på utvikling av naturbasert næringsliv. 
Det satses spesielt på å bidra til å utnytte at Ogndal er vedtatt som Steinkjers innfallsport til 
Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark, og at den tilrettelagte innfartsåren går gjennom  
Skjækra landskapsvernområde og like forbi Norges geografiske Midtpunkt. Tellinger har vist 
at dette er den mest benyttede innfallsporten til nasjonalparken. Det arbeides aktivt for å 
utnytte dette potensialet ytterligere sammen med andre aktører.  
 
 

Nettverksselskapet Norges Midtpunkt SA som kommuneskogen har vært en del av i alle år 
ble lagt ned i 2019, men målet er å kunne komme i gang med et bredere og større 
nettverkssamarbeid i lag med kommune og andre aktører innen reiseliv. 
 
Steinkjer kommuneskoger-Ogndalsbruket KF har siden 2013 vært en godkjent Økoturisme-
bedrift. Vi er medlem i nettverket HANEN som har kjerneverdier i kultur, bærekraft, 
omtanke og opplevelser. Dette er et nettverk for opplevelsesbedrifter knyttet til 
bygdebasert reiseliv og landbruk i Norge.  Økoturisme er et alternativ til kommersiell 
masseturisme og vektlegger turistens økologiske, sosiale og kulturelle behov. Dette vil si at vi 
i Steinkjer kommuneskoger - Ogndalsbruket KF skal tilby naturbaserte opplevelser, bidra 
aktivt til natur- og kulturvern, ta hensyn til lokal kultur, gi noe tilbake til lokalsamfunnet, 
formidle miljøbevissthet og følge miljøprinsipper i driften av vår virksomhet. 
 
Sertifiseringen berører den delen av virksomheten som går på reiseliv, det vil si utleie av 
hytter, båter, kanoer og turisme. 
 
           

                                     
 
 
 



 
Vår hjemmeside er lett å koble mot Steinkjer kommune, men har samtidig en utforming som 
gjør den annerledes. Denne oppdateres og videreutvikles hele tiden. 
 
Det er gjort et betydelig arbeid for å fremme våre produkter innenfor reiseliv ved hjelp av 
Visit Innherred, Norges Midtpunkt SA og egen innsats. Vi har spesielt sett god utvikling på 
utleie av våre hytter, båter og kanoer. 
   
             

                    
                           Ny brua over Seterbekken i Skjækra landskapsvernområde. 

 

Det gjøres fortløpende forbedrende tiltak på innfallsporten til Blåfjella- Skjækerfjella 
nasjonalpark i et godt samarbeid med parkstyrelsen og Statens naturoppsyn.  Det er mange 
som nytter innfallsporten fra Steinkjer, fra 1. januar til 15. november 2013 ble det registrert 
hele 14 647 passeringer på ferdselsteller i Litjfjordhalla. Bruken av områdene øker fortsatt, 
oppfølging i forbindelse med tilrettelegging og vedlikehold er således høyt prioritert. Det 
arbeides med en besøksstrategi for nasjonalparkene og landskapsvernområdet (høringsfrist 



februar 2020), denne skal kunne gi oss gode føringer for hvordan vi tar vare på verneverdier 
og besøkende. 
 

 
Det har blitt gjort flere vedlikeholdstiltak på sommer og vinter leia inn til Nasjonalparken.  
Ny bro over Seterbekken på vinter/sommerleia i landskapsvernområdet. Nasjonalparkstyret 
bidrar økonomisk til dette arbeidet. 
 
Ferdigstilling og offisiell åpning av en stor og flott gapahuk rasteplass inklusive toalett ved 
Andorvatnet på Gaulstad, en fasilitet tilrettelagt for handicappede. 
 
 

 
Åpning av gapahuk ved Andorvatnet 2019 
 
 

 
 
 
 
Ferdigstilling av sykkelrutetilbud fra Imsdal i Snåsa, via Roktdal, Holsingsetra over til 
Østerslettet og Mokk gård på Gaulstad og videre til Malså gruver i Verdal. Prosjektet har 
omfattet kartregistreringer, merking, skilting, infotavler og markedsføring (se ut.no).  
 
Det ble også i 2019 gjort forberedelser til Ti på topp i Steinkjer. Dette være seg generell 
tilrettelegging som utsetting av kvilebenker, kavellegging og merking. 
 
Det er kjørt spor inn til Norges geografiske Midtpunkt hver helg igjennom vinteren, samt i 
vinterferie og påske, dette markedsføres på hjemmeside og facebook.  
Intensjonen er å få enda flere ut på tur i løpet av sesongen, sporkjøring er således et meget 
godt tiltak. Det er et mål om å holde god kvalitet på løyper og stier igjennom de forskjellige 
årstidene.  
 



 
Svartkjelkaffe på Midtpunktet påskeaften 2019 

 
Vi har nå et godt tilbud på hyttetomter i Torengåsen ved Lustadvatnet og i Holmlonet ved 
Gaulstadelva. 
 
Store utmarksarealer, mye ungskog og mange anlegg setter store krav til oppfølging og  
tilsyn.  
 
Lite gammelskog og miljøkrav har gjort at driftskvantumet er redusert en periode  
og har nå ligget på 2000 m3 i flere år.  
 
Fra 2014 har vi hatt en ny skogbruksplan med oppdaterte tall for den gjenværende 
gammelskogen, samt nye prognoser for når ungskogen kan føre til økt avvirkningskvantum. 
 
Prognosene ga oss forhåpninger om at vi i den første 10 årsperioden kunne øke uttaket av 
hogstmoden skog. Det er antydet at vi kan doble dagens avvirkningsnivå og avvirke 4000 m3 
i slutten på 10 årsperioden. I 2. tiårsperiode vil det fortsette med en svak økning, men det 
store hoppet kommer først i 3. tiårsperiode og da vil avvirkningen kunne stige til min. 15000 
m3 i året. 
 
I årene fremover må vi avvirke noe eldre ungskog for å nå dette. I denne fasen har vi stor 
volumproduksjon og det er da trærnes evne til å binde CO2 også er størst. Ved å holde 
igjen på uttaket i første 10 årsperiode vil vi helt klart kunne doble avvirkningen i 2. 10 års 
periode (2024 – 2034) samtidig som vi i perioden får en meget god klimaeffekt. 
 
Derfor var målet også i 2019 å drive 2000 m3. Vi endte på 2284 m3, dette grunnet naturlig 
arrondering, etterskudds innmåling m.v. 
 
Norsk PEFC Skogstandards legges til grunn for all drift av skog.  
 



            
           Tranamarka 2019, granplante med godt utgangspunkt. 

 

Administrasjonskostnader er økt noe i 2019 og 2020, grunnet nyansettelser og overlapp med 
utmarksansvarlig. Dette har imidlertid vært en ønsket og planlagt strategi.  
 
Hovedoppgavene består av daglig ledelse, økonomistyring og eiendoms-/utmarksforvaltning. 
Den daglige administrasjonen av de praktiske oppgavene er delegert til Utmarksansvarlig. 
 
Føringsdokumentene fra eierne skisserer en rekke tiltak med tanke på å legge forholdene til 
rette for folks bruk av skog og mark. Tilrettelegging for friluftsliv, som forebyggende 
helsearbeid er fortsatt en grunnleggende strategi for bruken av overskudd fra 
kommuneskogenes inntektsgivende virksomheter.  
 
Alle anlegg som er etablert med tanke på friluftslivet må ha tilsyn og vedlikehold. Dette 
gjelder hytter, naust, båter, flytebrygger, rasteplasser, stier, skilting, informasjonstavler, 
demninger og parkeringsplasser.  
 
Skogsbilvegnettet har en god standard, men det er viktig å sikre et jevnt og rutinemessig 
vedlikehold. 
 
Det foretas fortløpende bestandsregistreringer av viltstammene og fiskeressursene. Disse 
følges opp med forvaltnings- og kultiveringstiltak.  
 
Det selges tjenester til kommunens avdeling for samfunnsutvikling. Dette samarbeidet er 
formulert i en skriftlig avtale, som også har innbefattet kontorfellesskap. Hovedoppgavene i 
denne avtalen er fiskeforvaltning, tiltak i verneområder, vilt-/trafikktiltak og ivaretagelse av 
skadet eller drept vilt.     
 



Tilsyn med eiendommene og oppsyn i forhold til hyttebygging, jakt, fiske, motorferdsel og 
miljøkriminalitet utføres av de faste ansatte. Dette integreres for det meste i andre daglige 
gjøremål. 
 

                           
          Yngleregistrering av Jerv                  

 
 
I tillegg er naturoppsyn og registreringsarbeid utført på oppdrag for Statens naturoppsyn. 
Kommuneskogens ansatte har også funksjon som rovviltkontakter på oppdrag fra Statens 
naturoppsyn. Andre eksterne oppdrag for offentlige og private utføres også for å sikre 
inntjening og sysselsetting. 
 
Det er omfanget av arbeid i barmarksesongen, spesielt med skogkultur og 
friluftslivstilrettelegging, som bestemmer arbeidskraftbehovet. På grunn av kostnadsforskjell 
i forhold til maskindrifter er manuell tømmerhogst uaktuelt i de fleste tilfellene. Dette 
opprinnelige vinterarbeidet søkes erstattet i størst mulig grad med eksterne oppdrag.  
Til sammen ble det i 2019 utført eksternt arbeid tilsvarende 1 årsverk.  



Kommuneskogen ansette to nye medarbeidere i 2019, en på 80 % og en på 30 % med 
målsetting om å opparbeide to fulle stillinger over tid.  
Dagens Utmarksansvarlig står for opplæring av disse inntil han går av med pensjon høsten 
2020. 
 
Investeringsbehovet framover vil fortsatt være størst i forbindelse med å stelle ungskogen 
og oppgradering av skogsbilvegnettet. Fondskapitalen ble i 2012 økt med en 
erstatningsutbetaling på grunn av tap av framtidige skoginntekter i Blåfjell-Skjækerfjella 
Nasjonalpark og Skjækra Landskapsvernområde. Det ble i økonomiplan for 2012-15 lagt en 
strategi på at midlene skulle komme langsiktige tiltak i form av forvaltning, investeringer og 
næringsutvikling opp mot nasjonalpark og landskapsvernområdet til gode og at erstatning  
  

 

            fra frivillig vern av skog skulle styrke skogkulturarbeidet. Områdene for frivillig vern ble 
naturreservater i 2015, erstatningspengene ble mottatt samme år og tillagt disposisjons- 
fondet.   
 
Det opprinnelige resonnementet er likevel den langsiktige strategien.  
Fondskapital gjør at en kan holde et forsvarlig aktivitetsnivå de nærmeste årene i takt med at 
de øvrige inntekter er stabile.  
 
På lang sikt er det en vesentlig oppgang av driftskvantumet fra kulturskogen en venter på. 
    
                       
 
     
    STEINKJER 18. Mars 2020 
 
 
 
Anne Berit Lein                         Ragnhild Kvalø                      Morten Resve 
  
 
 
Jon Erik Finstad   Vebjørn Gorseth  Johnny Meier        

        
     Styre                                            
          
                                                                                                          
        Pål Malmo 
                                             skogsjef  
 
  



  

Verran kommunes årsregnskap og årsberetning 2019 - 
kontrollutvalgets uttalelse  

Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune 04.05.2020 14/20 
 
Saksbehandler Liv Tronstad 
Arkivkode FE - 216 
Arkivsaknr 20/70 - 11 

 
Forslag til vedtak 

1. Det framlagte forslag til uttalelse vedtas som kontrollutvalgets uttalelse til 
kommunens årsregnskap 2019. 

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

3. Kontrollutvalget tar kommunens årsmelding til orientering. 

 
Vedlegg 
KUs uttalelse Verran kommune 2019 
Revisjonsberetning 2019 Verran kommune 
Årsberetning 2019 - Verran kommune 
Regnskap 2019 - Verran kommune 
 
Saksopplysninger 
Årsregnskapets funksjon er å gjøre rede for tilgangen på og anvendelsen av de midlene som 
kommunen forvalter.  
 
Årsregnskapet ses i sammenheng med kommunens årsberetning. Sammen utgjør disse de 
noen av viktigste dokumentene en kommune avgir i løpet av året. 
 
Årsregnskapet for 2019 skal avlegges og behandles etter gammel kommunelov og tilhørende 
forskrifter.  
 
Årsregnskapet skal avlegges innen 15. februar og årsberetning inne 31. mars. Pga Korona-
pandemien er fristen for revisor forlenget fra 15. april til 15. juni og kommunestyrets frist for å 
fastsette regnskapet forlenget fra 30. juni til 15. september. 
 
Årsregnskapet skal bestå av et driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap, 
økonomiske oversikter og noteopplysninger. 
 
Detaljeringsgraden i årsregnskapet og presentasjonsformen for årsregnskapet har 
kommunen stor frihet til selv å bestemme. Men, årsregnskapet skal minst vise regnskapstall 
på samme detaljeringsnivå som kommunestyret har brukt i årsbudsjettet. 
 
 
Årsregnskapet for 2019 
Årsregnskap og årsberetning for 2019 er det siste som avlegges for Verran kommune. 
 
Verran kommunes årsregnskap for 2019 er avlagt den 19.2.2020, og er gjort opp med et 
mindreforbruk på kr. 109.265. 
 
 
 
 
 



 Regnskap 2019 Regulert 
budsjett 2019 

Regnskap 
2018 

Til fordeling drift 163.513.833 159.901.000 157.272.874 

Brutto driftsresultat  3.051.404 5.551.000 6.392.295 

Netto driftsresultat 3.681.942 4.138.000 3.483.886 

Bruk av avsetninger 5.697.161 4.733.065 10.022.119 

Årets avsetninger 9.269.838 8.871.065 9.643.940 

Regnskapsmessig 
mindreforbruk 

109.265 0 3.862.065 

 
 
Investeringsregnskapet 
Kommunens totale investeringer i anleggsmidler for 2019 var på 18,5 mill kr mot kr 34,3 mill 
kr i 2018. Investeringene i 2019 er ca. 8,0 mill kr under revidert budsjett.  
 
Investeringsregnskapet er gjort opp i balanse. Det udekkede underskuddet fra 2018 på 6 mill 
kr er dekket inn i 2019. 
 
 
Balanseregnskapet 
Balansen består av anleggsmidler, omløpsmidler, gjeld og egenkapital. 
 
Egenkapitalen er økt fra kr 96,5 mill i 2018 til 99,4 mill kr i 2019. Sum gjeld og egenkapital er 
ved utgangen av 2019 på 944,4 mil kr, mot 903,9 mill kr i 2018.  
 
Noter  
Notene til regnskapet skal gis iht. til regnskapsforskriften og god kommunal regnskapsskikk. 
 
I notene blir det gitt en del viktig tilleggsinformasjon som har betydning for å forstå 
regnskapet. 
 
 
Årsberetning 2019 
Årsberetning er avlagt den 26.02.2019 og omhandler den pliktige årsberetning. 
Årsberetningsdelen skal legges fram for kommunestyret i samme møte som årsregnskapet 
blir behandlet, og kontrollutvalget kan også kommentere den.  
 
I årsberetning skal det bl.a. gis opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme 
kommunens økonomiske stilling og resultatet av virksomheten, den faktiske tilstanden når 
det gjelder like-stilling i kommunen, tiltak som kan fremme formålene i lovverket om 
likestilling, anti-diskriminering og tilgjengelighet, og tiltak for å sikre en høy etisk standard i 
virksomheten. 
 
Tidligere år har kommunen også avlagt en årsmelding. Det er også planen for 2019, men 
foreligger ikke pr d.d.  
 
 
Revisors beretning, nummerert brev og revisors notat 
Revisor har den 27.04.2020 avgitt ren beretning til årsregnskapet 2019. 
 
Det foreligger ikke nummererte brev for 2019.  
 
Foreløpig er det ikke kjent om det kommer revisornotat for 2019. Et revisornotat har ikke 
betydning for bedømmelsen av regnskapet, men skal følges opp. 
 
 



Kontrollutvalgets uttalelse 
Kontrollutvalget skal gjennom året forsikre seg om at regnskapet blir revidert på betryggende 
måte av kvalifisert revisor, og i samsvar med lov, forskrift, kontrollutvalgets instrukser og god 
kommunal revisjonsskikk. Dette gjør kontrollutvalget gjennom orienteringer og andre saker 
de får seg forelagt i løpet av året. 
 
Når revisors beretning foreligger, skal kontrollutvalget gi en uttale til kommunestyret om 
årsregnskap og årsberetning før formannskapet innstiller til vedtak. 
 
I sin uttalelse skal kontrollutvalget kommentere revisjonsmerknader av vesentlig karakter og 
eventuelle tidligere merknader som ikke er blitt tilfredsstillende fulgt opp. 
 
Vurdering 
Verran kommunes årsregnskap er revidert av Revisjon Midt-Norge SA. Oppdragsansvarlig 
revisor tilfredsstiller de kravene som er stilt i lov og forskrift. 
 
Revisors beretning datert 27.04.2020, er avgitt som ren beretning.  
 
Alle frister i forbindelse med regnskapsavleggelsen (årsregnskap, årsberetning og 
revisjonsberetning) er overholdt. 
 
Under henvisning til det som er omtalt ovenfor er en av den oppfatning at årsregnskapet og 
årsberetning gir et forsvarlig uttrykk for kommunen sin virksomhet i 2019 og dens 
økonomiske stilling pr. 31.12.2019.  
 
En anbefaler kontrollutvalget å avgi en uttalelse til årsregnskapet for 2019 som fremgår av 
vedlegg til saken. 
 
 
 
 
 



Til  
Steinkjer kommunestyre 
 
 
 
KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL  
VERRAN KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2019 
 
 
Kontrollutvalget har i møte 4. mai 2020 sak 14/20 behandlet Verran kommunes årsregnskap 
for 2018. Årsregnskapet består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap og 
noter. Sammen med regnskapet foreligger kommunedirektørens årsberetning for 2019. 
Revisors beretning avgitt av Revisjon Midt-Norge SA den 27. april 2020. 
 
Årsregnskapet er oppgjort med et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på 0,1 mill. 
kr. 
 
Det udekket finansieringsbehov i investeringsregnskapet på kr 6.091.633 fra 2018 er dekket 
inn i 2019. 
 
I forbindelse med gjennomgangen har kontrollutvalget fått muntlig orientering fra kommunens 
administrasjon og revisor. Kontrollutvalget har fått alle de opplysninger og dokumenter som 
det har bedt om. Utvalget viser for øvrig til revisjonsberetningen. 
 
Kontrollutvalget mener årsregnskapet med tilhørende spesifikasjoner og noter tilfredsstiller 
brukernes informasjonsbehov. Årsregnskapet gir et riktig inntrykk av de forhold som omtales 
i årsberetningen. Etter kontrollutvalgets vurdering er regnskapet ført i samsvar med 
gjeldende lover og regler. 
 
Kontrollutvalget mener at det framlagte årsregnskap kan fastsettes som Verran kommunes 
årsregnskap for 2019. 
 
 
 
Verran 4. mai 2020 
 
 
 
 

May Britt Lagesen    Arnhild Bilstad Opdal    
Leder      Nestleder     

 
 

Eirik Forås     Petter Vesterdal    Kai Jørgen Lorvik  
Medlem          Medlem      Medlem  
 

 
 
 
 
 
 
Kopi til formannskapet 



 
 
 
 
 
Til kommunestyret i Steinkjer kommune 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UAVHENGIG REVISORS BERETNING 
 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

 

Konklusjon 

Vi har revidert Verran kommunes årsregnskap som viser kr 163 513 833 til fordeling drift og et 

regnskapsmessig mindreforbruk på kr 109 265. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 

2019, driftsregnskap, investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret avsluttet per 

denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. 

 

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det 

alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Steinkjer kommune per 31. 

desember 2019, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med 

lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge. 

 

Grunnlag for konklusjonen 

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, 

herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse 

standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er 

uavhengige av kommunen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske 

forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig 

og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

 

Øvrig informasjon  
Administrasjonssjefen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av informasjon i 
kommunens årsrapport, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.  
 
Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den 
øvrige informasjonen.  
 

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det 
formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og 
årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende 
inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen 

Bidrar til forbedring 

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

M post@revisjonmidtnorge.no  

T   +47 907 30 300 



inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så 
henseende.   
 
Administrasjonssjefens ansvar for årsregnskapet 
Administrasjonssjefen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, 
herunder for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal 
regnskapsskikk i Norge. Administrasjonssjefen er også ansvarlig for slik intern kontroll han finner 
nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken 
som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 
 
Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 
Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke 
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en 
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, 
men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk 
i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon 
kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig 
dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som 
brukerne foretar basert på årsregnskapet. 
 

For videre beskrivelse av revisors oppgaver vises det til: 

www.nkrf.no/revisjonsberetninger  

  
 

Uttalelse om øvrige lovmessige krav 

Konklusjon om budsjett 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger 

til grunn for årsregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene 

i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett. 

 

Konklusjon om årsberetningen 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i 

årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og 

forskrifter. 

 

Konklusjon om registrering og dokumentasjon 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet 

nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 

«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell 

informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering 

og dokumentasjon av kommunens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i 

Norge. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Steinkjer 27. april 2020 
 
 

 
Lauritz N. Løvaas Jessen 
Statsautorisert revisor 
Oppdragsansvarlig 

http://www.nkrf.no/revisjonsberetninger
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Verran kommune 
 
 

Årsberetning 2019 – pliktig del etter kommunal 
regnskapsstandard nr 6. 

 
1. Forord: 

 
Rådmannen legger med dette fram årsberetning for 2019. Dette er siste året som Verran består som 
egen kommune. Fra og med 01.01.2020 er kommunen slått sammen med Steinkjer kommune. 2019 har 
vært preget av kommunesammenslåingen. Fra mai 2017 fikk kommunene felles rådmann, og 
avdelingslederne i Steinkjer er etter hvert også blitt ledere i Verran. Gjennom de siste par år er stadig 
flere tjenesteområder slått sammen med tjenestene i Steinkjer kommune, og kjøp av tjenester fra 
Steinkjer har økt i omfang samtidig som ansatte i Verran kommune har gått ned. I 2019 har Verran kjøpt 
følgende tjenester fra Steinkjer: Voksenopplæring, flyktningetjeneste, pedagogisk psykologisk tjeneste, 
barnevern, helsestasjonstjenester, NAV-tjenester, byggesak og oppmåling, samt kulturskoletjenester. 
Dette kommer i tillegg til de etablerte samarbeidsområdene i Inn-Trøndelagssamarbeidet. 
 
Kommunen har hatt sterkt fokus på å tilpasse aktiviteten til inntektsnivået og å ha en god økonomisk 
kontroll. Man så likevel tidlig i året at det ble umulig å holde budsjettrammene innenfor pleie- og 
omsorgssektoren samt eiendomsavdelingen. Mindreforbruk på andre områder samt økt skatteinngang 
gjør at regnskapet likevel kommer ut med et lite regnskapsmessig overskudd. 
 
Det regnskapsmessige resultatet for Verran kommune i 2019 ble et overskudd på kr 109.000.  Netto 
driftsresultat er på 3,6 mill kr som utgjør 1,4 % av brutto driftsinntekter. Dette er litt under det anbefalte 
nivået på 1,75 %. 
 
Investeringsregnskapet er gjort opp i balanse. 
 
 
Folketallet i Verran har hatt en jevn nedadgående trend over mange år, og den ser ikke ut til å stoppe 
opp. 
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Tabellene under viser netto driftsresultat og akkumulert regnskapsresultat over de siste 10 år. 
 
 

 
 

 
 
 
 

 jan
2010

 jan
2011

 jan
2012

 jan
2013

 jan
2014

 jan
2015

 jan
2016

 jan
2017

 jan
2018

 jan
2019

 okt
2019

Serie1 2914 2609 2705 2834 2562 2547 2527 2515 2474 2449 2384

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

A
ks

et
it

te
l

Folketall

-2000

0

2000

4000

6000

8000

10000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Serie2 680 1207 3868 4939 -1569 5114 1138 9253 3484 3682

Netto driftsesultat

-2000
-1000

0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Serie2 0 -1 397 -1 397 - - 607 - 607 - 7 411 3 862 109

Akkumulert regnskapsresultat



 3 

2. Driftsregnskapet 
 
 

Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet     

Tall i 1000 kroner 

Regnskap 
2019 

Regulert 
budsj 
2019 Avvik 

FRIE DISPONIBLE INNTEKTER    

Skatt på inntekt og formue -49 688 -47 230 -2 458 

Ordinært rammetilskudd -112 096 -114 200 2 104 

Skatt på eiendom -12 637 -12 655 18 

Andre direkte eller indirekte skatter -4 292 -996 -3 296 

Andre generelle statstilskudd 0 0 0 

Sum frie disponible inntekter -178 713 -175 081 -3 632 

FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER       

Renteinntekter og utbytte -4 634 -4 376 -258 

Gevinst finansielle instrumenter 0 0 0 

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 6 684 6 850 -166 

Tap finansielle instrumenter 0 0 0 

Avdrag på lån 11 628 11 200 428 

Netto finansinntekter/-utgifter 13 679 13 674 5 

AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER       
Til dekning av tidligere års regnskapsmessige 
merforbruk 0 0 0 

Til ubundne avsetninger 4 456 4 456 0 

Til bundne avsetninger 15 0 15 

Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk -3 862 -3 862 0 

Bruk av ubundne avsetninger -100 -100 0 

Bruk av bundne avsetninger 0 0 0 

Netto avsetninger 509 494 15 

FORDELING      
Overført til investeringsregnskapet 1 012 1 012 0 

Til fordeling drift -163 514 -159 901 -3 613 

Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 163 405 159 901 3 504 

Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk -109 0 -109 

 
 
Utviklingstrekk i inntekter og utgifter. 
 

Inntektsarter i 1000 kr   2017 2018 2019 % endring 

Brukerbet., salg- og leieinnt. -31 725 -30 662 -33 676 9,83 

Overføringer m/ krav til motytelser -42 141 -39 786 -38 737 -2,64 

Rammetilskudd  -108 686 -109 867 -112 096 2,03 

Øvrige tilskudd/overføringer -21 281 -16 248 -8 178 -49,67 

Skatter     -60 491 -63 878 -66 617 4,29 

Sum driftsinntekter   -264 324 -260 441 -259 304 -0,44 
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Utgiftsarter i 1000 kr   2017 2018 2019 % endring 

Lønn og sosiale utgifter  167 956 164 154 156 566 -4,62 

Kjøp av tjenester  60 342 65 005 74 032 13,89 

Overføringer   23 422 24 889 25 861 3,91 

Sum driftsutgifter   251 720 254 048 256 459 0,95 

 
 
Kommunens samlede inntekter fortsetter å gå ned i 2019. Størst nedgang var det i tilskudd/ 
overføringer, og dette har sammenheng med nedgang i tilskudd til flyktninger. 
Det har vært nedgang i lønnsutgiftene de siste tre år og økning i kjøp av tjenester. Forklaringen på dette 
er at Verran stadig kjøper flere tjenester fra Steinkjer som en naturlig del av sammenslåingsprosessen. 
 
 
Skatt og rammetilskudd. 

 
I regnskapet skal naturressursskatt fra kraftverk føres på konto for andre direkte eller indirekte skatter. 
Det er imidlertid vanlig å regne denne skatten som en del av den ordinære skatten på inntekt og formue 
da den inngår i systemet for skatteutjevning. Tabellen under viser utviklingen for samlet skatt på formue 
og inntekt inkludert naturressursskatten samt rammetilskudd de siste årene. 
 

1000 kr 2016 2017 2018 2019 B-2019 Avvik  

Skatteinntekt* 44 617 47 869 50 171 52 911 47 230 5 681 

Rammetilskudd 109 184 108 686 109 867 112 096 114 200 -2 104 

Sum 153 801 156 555 160 038 165 007 161 430 3 577 

Verran fikk en merinntekt på skatt og rammetilskudd på kr 3.577.000 i forhold til budsjett. Hele 
kommunesektoren fikk høyere skatteinntekter enn statens prognoser. Merskatteveksten må ses som 
ekstraordinære inntekter og forventes ikke å påvirke det langsiktige inntektsnivået for 
kommunesektoren. 

Regnskapet for Andre direkte eller indirekte skatter omfatter naturressursskatt med kr 3.223.000 og 
konsesjonsavgifter med kr 1.069.000. I budsjettet er naturressursskatten oppført sammen med ordinær 
skatt på formue og inntekt. 
 
Eiendomsskatt. 
 
Verran kommune har hatt eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen fra og med 2007. 
Eiendomsskatt på verker og bruk har man hatt siden 1980-tallet. 
 
Kommune har hatt slike inntekter fra eiendomsskatt de siste årene:  
 

1000 kr 2016 2017 2018 2019 B-2019 Avvik  

Verker/bruk/næring 7 162 6 573 7 156 7 116 7 095 21 

Andre eiendommer 4 662 5 053 5 555 5 521 5 560 -39 

Sum 11 824 11 626 12 711 12 637 12 655 -18 

 
Eiendomsskatten er en betydelig inntektskilde for kommunen.  Eiendomsskattegrunnlaget for kraftverk 
er redusert år for år siden 2015. Fra og med 2019 er eiendomsskatteloven endret for verker og bruk. Det 
er ikke lenger anledning til å skattlegge produksjonsutstyr og –installasjoner. Eiendomsskatt for dette 
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skal trappes ned gjennom en overgangsperiode på 7 år. Samlet sett ble eiendomsskatten kr 18.000 
lavere enn budsjettert i 2019.  
 
Renter og avdrag har utviklet seg slik : 

 

1000 kr 2016 2017 2018 2019 B-2019 Avvik 

Renteutgifter 5 873 5 785 5 684 6 684 6 850 -166 

Renteinnt. og utbytte -715 -847 -1 002 -4 634 -4 376 -258 

Netto renteutgifter 5 158 4 938 4 682 2 050 2 474 -424 

Avdrag på lån 10 387 10 684 11 363 11 628 11 200 428 

Netto kapitalutgifter 15 545 15 622 16 045 13 678 13 674 4 

       

Netto utg. i % av       

driftsinntektene 6,1 5,9 6,2 5,3   

 
Renteutgiftene ble kr 166.000 lavere enn budsjettert, og avdragene kr 428.000 høyere enn budsjettert. 
Renteinntekter og utbytte har økt betydelig i 2019, og dette skyldes at kommunen fikk kr 3.231.738 i 
utbytte fra NTE. 
 
Netto kapitalutgifter i regnskapet ble svært likt budsjettet. 

 
Avsetninger, fordeling og mindreforbruk. 

 
Av det regnskapsmessige mindreforbruket på 3,8 mill kr i 2018 er alt utenom kr 100.000 avsatt 
til disposisjonsfondet i 2019. I tillegge er det avsatt kr 694.000 som sto oppført i opprinnelig 
budsjett. Til sammen er det avsatt 4,5 mill kr til disposisjonsfondet. Det er også overført drøyt 1 
mill kr til fra drift til investeringsregnskapet. Det er brukt/fordelt kr 163.405.000 til drift. 
Regnskapet er gjort opp med et mindreforbruk på kr 109.000. 
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Regnskapsskjema 1B - Driftsregnskapet, fordelt på ANSVAR 

Tall i 1000 kroner Regnsk. 2019 
Regulert 

budsjett 2019 Avvik 

Fra regnskapsskjema 1A:    

 163 405 159 901 -3 504 

Fordeling på ANSVAR    

Politisk virksomhet 2 539 2 579 40 

Rådmannen 20 826 21 688 862 

Fellesoppgaver oppvekst 6 356 7 754 1 398 

Småsamfunnssatsing 0 0 0 

Integrering innvandrere 1 985 3 919 1 934 

Malm oppvekstsenter 29 481 30 097 616 

Folla skole 8 276 8 364 88 

Kultur 2 046 2 004 -42 

Omsorgstjenester m/statstilskudd 16 937 13 398 -3 539 

Enhet for omsorgstjenester 49 770 45 516 -4 254 

Forebyggende enhet 16 655 16 503 -152 

NAV Verran 3 261 3 459 198 

Enhet samfunnsutvikling 4 280 4 659 379 

Enhet samfunnsutvikling, eiendom 9 068 7 351 -1 717 

Enhet samfunnsutvikling, anlegg 3 607 3 823 216 

Enhet samfunnsutvikling, vann/avløp -3 986 -3 256 730 

Finansposter -7 401 -8 465 -1 064 

Momskomp, avskrivinger, internfordeling -1 0 1 

Pensjonskostnader -294 508 802 

Sum fordelt 163 405 159 901 -3 504 

 
 
Politisk virksomhet gikk så å si i balanse. 
 
Rådmannens område har et mindreforbruk på kr 862.000. Mindreforbruket er spredd over flere 
områder. Her kan bl.a. nevnes ca kr 120.000 mindre til arbeid med startlån, ca kr 250.000 av eget arbeid 
med næringssaker er dekt av tidligere ubrukt tilskudd fra fylkeskommunen, ca kr 70.000 er tilbakebetalt 
tilskudd til trossamfunn fra den katolske kirke for tidligere medlemsjuks, og i tillegg fikk kommunen ca kr 
150.000 mer i konsesjonskraftinntekter enn budsjettert.   
 
Fellesoppgaver oppvekst hadde et mindreforbruk på nesten 1,4 mill kr. Dette skyldes i hovedsak 
reduserte utgifter til grunnskoleundervisning for fosterhjemsplasserte barn i andre kommuner og til 
styrket førskoletilbud i private barnehager. 

Flyktningetjenesten og voksenopplæringen brukte 1,9 mill kr mindre enn de hadde til rådighet. Dette 
må sees i sammenheng med at statstilskudd til flyktninger, som er plassert under finansposter, ble ca 1 
mill kr lavere enn budsjettert. 
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Malm oppvekstsenter hadde samlet sett et mindreforbruk på kr 616.000. Dette skyldes i hovedsak at 
man har hatt lavere driftskostnader som følge av synkende elevtall. Det er mange flyktningefamilier som 
har flyttet fra Malm til Steinkjer 

Folla skole hadde et mindreforbruk på kr 88.000. 

Kulturenheten hadde et lite overforbruk på kr 42.000. 

Pleie- og omsorgssektoren hadde et samlet overforbruk på 7,8 mill kr mot 3,9 mill kr i 2018. Det var 
varslet gjennom året at man ikke klarte å holde budsjettet. Blant årsakene til dette er utbetaling på ca 
1,5 mill kr for utskrivingsklare pasienter på sykehus, overforbruk på ca 1,2 mill kr på bruk av vikarbyrå og 
ca 1,5 mill kr på overtidsbruk. Det har vært en voldsom økning i betaling for utskrivingsklare pasienter 
de siste årene. Fra ikke å bruke noe i 2016, brukte man kr 425.000 i 2017 og altså 1,5 mill kr i 2019. 

Forebyggende enhet hadde et merforbruk på ca kr 150.000. Dette skyldes økte overføringer til Steinkjer 
kommune for kjøp av barnevernstjenester. 

NAV Verran hadde et mindreforbruk på nesten kr 200.000.  

Enhet for samfunnsutvikling (byggesak, oppmåling, landbruk, kjøkkendrift) hadde et mindreforbruk på 
ca kr 380.000. Dette skyldes bl.a. reduserte utgifter til kjøp av tjenester fra Steinkjer kommune til 
administrativ ledelse og kart- og oppmålingsarbeid. 

Eiendomsavdelingen hadde et samlet merforbruk på 1,7 mill kr. Av dette utgjør økte strømutgifter vel kr 
600.000 og reduserte husleieinntekter i forhold til budsjett ca kr 500.000. Kommunen betalte i overkant 
av kr 500.000 i husleie for ledige leiligheter i Follafoss og Malm der kommunen har avtale med utbygger.  

Anleggsavdelingen hadde et mindreforbruk på vel kr 200.000. Dette skyldes økte inntekter i form av 
refusjon fra Statens vegvesen i forbindelse med bygging av ny vei til Malm (Fv 720). 

Vann- og avløpssektoren hadde en netto merinntekt på kr 730.000.  
 

 

Særregnskapene for vann og avløp hadde slikt resultat i 2019: 
 

 Selvkostfond Resultat Bruk fond (-) Udekket  Selvkostfond 
 Hele kr   31.12.18 2019 Avsetning (+) underskudd   31.12.19 

Vann 0 -3 262 0 0 0 
Avløp -588 950 -583 528  0  1 172 478  

 
 
Pensjonskostnader 
Fra og med 2015 er pensjonskostnadene skilt ut på et eget ansvarsområde. Den ordinære 
pensjonspremien av lønn føres på de respektive driftsenhetene/ansvarsområdene, men premieavvik, 
bruk av premiefond og endelig pensjonsavregning føres på eget ansvar (822). Kostnadene ble kr 800.000 
lavere enn budsjett i 2019. 
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3. Investeringsregnskapet: 
 

Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet 

Tall i 1000 kroner 

Regnskap 
2019 

Regulert 
budsjett 2019 Avvik 

FINANSIERINGSBEHOV    

Investeringer i anleggsmidler 18 532 26 582 8 050 

Utlån og forskutteringer 3 204 5 000 1 796 

Kjøp av aksjer og andeler 810 1 012 202 

Avdrag på lån 2 988 2 500 -488 

Dekning av tidligere års udekket 6 092 6 092 0 

Avsetninger 832 100 -732 

Årets finansieringsbehov 32 458 41 286 8 828 

   0 

FINANSIERING   0 

Bruk av lånemidler -21 048 -31 084 -10 036 

Inntekter fra salg av anleggsmidler -1 932 -400 1 532 

Tilskudd til investeringer -300 0 300 

Kompensasjon merverdiavgift -1 467 -3 287 -1 820 

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -3 061 -2 353 708 

Andre inntekter -2 703 0 2 703 

Sum ekstern finansiering -30 512 -37 124 -6 612 

   0 

Overført fra driftsregnskapet -1 012 -1 012 0 

Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 

Bruk av avsetninger -933 -3 150 -2 217 

Sum finansiering -32 458 -41 286 -8 828 

   0 

Udekket / Udisponert 0 0 0 
 

 

Investeringsregnskapet er gjort opp i balanse, og udekket underskudd fra 2018 på vel 6 mill kroner er 
dekt inn. Det er brukt vel 8 mill kr mindre til investeringer enn budsjettert. Flere prosjekter blir 
videreført i 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabellen under viser avvik mellom budsjett og regnskap på de ulike investeringsprosjektene. 
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INVESTERINGSREGNSKAPET FORDELT PÅ PROSJEKT 

Tall i 1000 kroner Regnsk. 2019 
Regulert 

budsjett 2019 Avvik 

Fra regnskapsskjema 2A:    

Investeringer i anleggsmidler 18 532 26 582 8 050 

    

Fordeling på PROSJ    

Digitalisering Inntrøndelag 0 962 962 

EDB-investeringer felles 1 267 1 290 23 

Utemiljø skoler 0 300 300 

Heiser/utstyr sykeheimen 127 200 73 

Pasientvarslingsanlegg 0 575 575 

Opprusting kjøkken helsetun 138 100 -38 

Pasientmottak legekontoret 115 130 15 

Salg kommunale boliger og grunn 432 0 -432 

Kjøp av Bratreitfeltet 2 970 2 000 -970 

Rehab bygg/anlegg Gruveplassen 115 0 -115 

Næringsareal Follafoss 0 4 900 4 900 

Oppgradering Tjuin industriområde 3 347 5 000 1 653 

Næringsareal Bergmannsparken 120 250 130 

Opprusting Malm kirke 252 650 398 

Opprusting brannstasjon 150 225 75 

Brannvarslingsanlegg sykeheimen 510 500 -10 

Gatelys/led og veier 2 055 1 600 -455 

Gang/sykkevei Strandveien 177 0 -177 

Ledningsnett/veier Malmlia, fase 1 168 0 -168 

Ledningsnett/veier Malmlia, fase 2 2 916 3 500 584 

Vann- og avløpsnett Follafoss 1 325 1 300 -25 

Vannledning til Tjuin 2 348 1 800 -548 

Vannforsyning Steinkjer - Malm 0 300 300 

Pumpestasjoner Malm 0 1 000 1 000 

Sum fordelt 18 532 26 582 8 050 

 
 
Kommunen har solgt kommunale boliger og noen mindre tomteparseller i 2019 for ca 2 mill kr, som er 
brukt til finansiering av investeringsutgifter. En firemannsbolig på Nersanna og en liten enebolig i 
Albinvegen er solgt. 
 
Kommunen har fått spillemidler til gang/sykkelvei i Strandveien på kr 300.000, og også disse midlene 
inngår i den samlede finansieringen av investeringene. K 330.000 i tilskudd fra Statens vegvesen inngår i 
finansieringen av Tjuin industriområde. 
 
Det gjenstår 13,5 mill kr i ubrukte lånemidler – herav 8,2 mill kr i lån til investeringer og 5,3 mill kr i 
husbanklån for videre utlån. 
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4. Balanseregnskapet: 
 

Balanseregnskapet       
Tall i 1000 kroner Noter Regnsk. 2019 Regnsk. 2018 

EIENDELER    

A. ANLEGGSMIDLER    

Faste eiendommer og anlegg  392 901 389 021 

Utstyr, maskiner og transportmidler  8 581 9 213 

Pensjonsmidler  393 003 379 493 

Utlån  23 775 23 311 

Aksjer og andeler  36 069 37 258 

Sum anleggsmidler   854 329 838 296 

B. OMLØPSMIDLER    

Kortsiktige fordringer  27 251 27 554 

Premieavvik  22 242 19 982 

Aksjer og andeler  0 0 

Kasse, postgiro, bankinnskudd  40 659 18 078 

Sum omløpsmidler   90 152 65 613 

Sum eiendeler   944 480 903 909 

    

EGENKAPITAL OG GJELD    

C. EGENKAPITAL    

Disposisjonsfond 1 -14 276 -9 920 

Bundne driftsfond 4 -5 066 -3 037 

Ubundne investeringsfond 2 -5 765 -5 665 

Bundne investeringsfond 3 -1 501 -1 665 

Regnskapsmessig mindreforbruk  -109 -3 862 

Udekket i investeringsregnskapet  0 6 092 

Kapitalkonto  -74 795 -80 596 

Endring regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift)  2 074 2 074 

Sum egenkapital   -99 439 -96 580 

D. GJELD    

LANGSIKTIG GJELD    

Ihendehaverobligasjonslån  0 0 

Pensjonsforpliktelser  -447 832 -432 431 

Sertifikatlån  -90 379 -64 295 

Andre lån  -254 826 -264 442 

Sum langsiktig gjeld   -793 037 -761 168 

KORTSIKTIG GJELD    

Kassekredittlån  0 0 

Annen kortsiktig gjeld  -52 004 -46 162 

Sum kortsiktig gjeld   -52 004 -46 162 

Sum egenkapital og gjeld   -944 480 -903 909 
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Lånegjeld: 
 

   Regnskap     Endring 

(1000 kr) 2016 2017 2018 2019 2018-19 

Brutto lånegjeld 311 106 323 145 328 737 345 205 16 468 

 -Utlån husbank 17 496 18 416 21 849 22 266 417 

Netto lånegjeld 293 610 304 729 306 888 322 939 16 051 

Lån VA-området 39 173 56 794 68 190 70 829 2 639 

      

Netto lånegjeld i %      

av driftsinntektene 115,6 115,3 117,8 124,5  
 
 
Netto lånegjeld har økt med hele 16 mill kr i 2019 og utgjør nå 124,5 % av driftsinntektene. 
 
 

Fondsmidler: 
 

(Beløp i 1000 kr) 2016 2017 2018 2019 Endr. 2018-19 

Disposisjonsfond 2 140 3 660 9 920 14 276 4 356 

Bundne driftsfond 4 501 3 842 3 036 5 066 2 030 

Ubundne kapitalfond 6 294 6 887 5 665 5 765 100 

Bundne kapitalfond 1 869 1 162 1 665 1 501 -164 

Sum fond 14 804 15 551 20 286 26 608 6 322 

      

Disposisjonsfond i %       

av driftsinntektene 0,84 1,38 3,81 5,51  
 
Den samlede fondsbeholdning har økt med 6,3 mill kr i 2019. Disposisjonsfondet er nå på 5,5 % 
av driftsinntektene. Økningen i bundne driftsfond skyldes utbytte fra NTE som er avsatt til et 
kraftfond. 
 
 
Premieavvik pensjon: 
 
Regnskapsføringen av pensjoner har siden 2002 skjedd i h.h.t. forskrift om årsregnskap og årsberetning 
§ 13. Reglene innebærer at det ikke er den betalte pensjonspremie som regnskapsføres, men 
pensjonskostnader som er beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-
regulering. Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes som 
premieavvik.  Dette står som en kortsiktig fordring i balansen, men skal tilbakeføres over mange år. 
Opprinnelig var tilbakeføringsperioden på 15 år. Fra 2011 ble den redusert til 10 år, og fra 2014 er den 
redusert til 7 år. 
 
Det akkumulerte premieavviket nådde en topp i 2014 med nesten 28 mill kr. Deretter har den gått 
gradvis nedover noen år, men har igjen økt i 2019. Det store premieavviket har vært et alvorlig problem 
for likviditeten i Verran kommune i mange år, men problemet er avtatt de siste par år som følge av at 
kommunen har klart å bygge opp disposisjonsfondet.  
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Likviditet: 
 
Det finnes flere måter å vise likviditeten på. Likviditetsgrad 1 = omløpsmidler / kortsiktig gjeld. 
Denne bør være større enn 2. 
 

(Beløp i 1000 kr) 2016 2017 2018 2019 Endr 2018-19 

Omløpsmidler 60 670 62 285 65 613 90 152 24 539 

 -Kortsiktig gjeld 37 723 37 460 46 162 52 004 5 842 

Arbeidskapital 22 947 24 825 19 451 38 148 18 697 

Likviditetsgrad 1 1,61 1,66 1,42 1,73   

 
 
Hvis vi korrigerer for ubrukte lånemidler, bundne fond og premieavviket, får vi et uttrykk for 
arbeidskapitalens driftsdel: 

 

(Beløp i 1000 kr) 2016 2017 2018 2019 Endr 2018-19 

Omløpsmidler 60 670 62 285 65 613 90 152 24 539 

 -Ubrukte lånemidler 10 216 3 936 3 467 13 503 10 036 

 -Bundne fond 6 370 5 004 4 701 6 567 1 866 

Netto omløpsmidler drift 44 084 53 345 57 445 70 082 12 637 

 -Kortsiktig gjeld 37 723 37 460 46 161 52 004 5 843 

 -Premieavvik 23 234 20 245 19 981 22 242 2 261 

Arbeidskapitalens driftsdel -16 873 -4 360 -8 697 -4 164 4 533 

 
 
 
 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Serie1 2304 4307 5207 3907 2609 7625 11019 13009 15962 16643 22692 22557 27941 24205 23233 20 245 19 982 22 242
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5.  Likestilling: 
 
Verran kommune skal i størst mulig grad framstå som en kommune hvor mangfold anses som positivt, 
og være en tolerant arbeidsgiver og tjenesteyter. Kommunen definerer mangfold og toleranse i vid 
forstand til å omfatte etnisitet, kultur, kjønn, alder og funksjonshemming. Verran kommune har som 
mål, både i rollen som arbeidsgiver og tjenesteyter, å ivareta full likestilling mellom kjønnene. Alle 
innbyggere skal gis like muligheter til utdanning, arbeid og kulturell og faglig utvikling.  
 
Kommunen er IA-bedrift og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, 
kjønn, funksjonshemming, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn når det kunngjøres ledige stillinger.  
 
Verran kommune har i perioden 2011-2014 samarbeidet med KUN- Senter for kunnskap og likestilling, 
deltatt i et prosjekt som skulle vise hvilke rutiner og systemer som må etableres i kommunen for å sikre 
at hensynet til likestilling og mangfold ivaretas i arbeidsgiverpolitikk, i tjenesteyting, i 
samfunnsplanlegging og i lokaldemokratiet.  
 
Kommunen har fortatt en høy andel kvinner i forhold til menn. Hele 85 % av den totale arbeidstokken er 
kvinner. Bakgrunnen for dette er at det innenfor de tradisjonelle kvinneyrkene som helse- og 
omsorgssektoren, barnehage og skole, fortsatt sysselsettes flest kvinner. Til sammenligning er det 
innenfor de tradisjonelle mannsdominerte yrkene bygg og eiendom, vann og avløp og tekniske tjenester 
sysselsatt flest menn. Verran kommune har fortsatt fokus på likelønn og bruker lokale forhandlinger å 
rette opp evt. ujevne forhold/ skjevheter.  
 
 
 

6. Tiltak for å sikre høy etisk standard i virksomheten: 
 
Verran kommune har vedtatt etiske retningslinjer både for ansatte og folkevalgte.  Det viktigste innhold 
her er:  
 
• Du skal opptre åpent, redelig og ærlig, og aldri på en måte som kan krenke menneskeverdet.  
• Du skal lytte til innbyggernes interesser og tilstrebe likebehandling.  

2016 2017 2018 2019

Serie1 -16 873 -4 360 -8 697 -4 164
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• Du skal unngå å komme i situasjoner som kan føre til konflikt mellom kommunens interesser og 
egne interesser.  

• Du skal ikke ta imot gaver, reiser, hotellopphold, bevertning, rabatter, lån eller andre ytelser eller 
fordeler som er, eller kan være egnet til å påvirke handlinger, saksforberedelser eller vedtak.  

• Du skal ikke bruke stillingen/vervet ditt til å skaffe deg selv eller andre en uberettiget fordel.  
• Gjeldende regler for habilitet og taushetsplikt skal overholdes. 
 
Verran kommune har åpen postliste som er lagt ut på kommunens hjemmeside. All ut- og inngående 
post som ikke er unntatt offentlighet, er tilgjengelig for allmennheten. Dette skal sikre god informasjon, 
åpenhet og innsyn i den kommunale forvaltning. 
 
 
 

7. Tiltak for å sikre tilgjengelighet og hindre diskriminering: 
 
I forbindelse med rehabilitering og oppsetting av nye kommunale bygg er det et krav at det skal legges 
til rette for funksjonshemmede og universell utforming. 
 
I henhold til diskriminerings- og tilgjengelighetsloven har Verran kommune plikt til å kartlegge 
situasjonen i kommunen. Kommunen ønsker derfor innspill om små og store saker for å få en oversikt 
over plasser der det ikke er universell utforming i dag.  
 
I løpet av de siste årene er flere av kommunens viktigste bygg som Verraparken, Malm oppvekstsenter 
og Folla skole fått universell utforming og blitt tilgjengelige for alle. 

 
 
 

8.  Rapportering om internkontroll: 
 
Internkontroll brukes for å beskrive det ansvaret og de oppgavene som ligger til rådmannen etter 
kommuneloven. Hensikten med internkontroll er å sørge for: 
 

• Kvalitet og effektivitet i tjenestene 

• Helhetlig styring og riktig utvikling 

• Etterlevelse av lover og regler 
 
Overordnede styringsdokumenter i denne sammenheng er: 
 

• Delegasjonsreglement  

• Økonomireglement 

• Finansreglement 

• Etisk reglement for folkevalgte 
 
Andre aktuelle dokumenter er: 
 

• Etiske regler for ansatte i Verran kommune 

• Rutiner for varsling – Ansattes rett til å varsle om kritikkverdige forhold og rutiner for 
ivaretakelse av varslere. 

• Arbeidsreglement 

• Permisjonsreglement 
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• Informasjonsikerhetshåndbok – Håndhevelse av personopplysninger etter 
personopplysningsloven. 

 
I 2013 deltok kommunen KS antikorrupsjonsnettverk, og i 2014 ble utarbeidet huskeliste for 
korrupsjonsforebyggende arbeid i Verran kommune.  
 
Økonomistyring skjer gjennom regelmessige budsjettavviksanalyser som legges fram for 
formannskap/kommunestyre. Det rapporteres også i henhold til finansreglementet.  
 
Tjenesteproduksjonen måles ut fra oppsatte mål, gjennom enkelte brukerundersøkelser, måling av 
kvalitet og omfang av tjenester og sammenligningsdata fra Kostra. 
 
I forbindelse med kommunesammenslåingen med Steinkjer er det gjennomført et omfattende arbeid 
med å gå igjennom alle reglementer og retningslinjer og å etablere nye for den nye kommunen der man 
har tatt ut det beste fra begge de gamle kommunene. 
 
 
Malm, 31.12.20/26.02.20 
 
 
Torunn Austheim 
Rådmann 
 



  

Steinkjer kommunes årsregnskap og årsberetning 2019 - 
kontrollutvalgets uttalelse  

Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune 04.05.2020 15/20 
 
Saksbehandler Liv Tronstad 
Arkivkode FE - 216 
Arkivsaknr 20/70 - 12 

 
Forslag til vedtak 

1. Det framlagte forslag til uttalelse vedtas som kontrollutvalgets uttalelse til 
kommunens årsregnskap 2019. 

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

3. Kontrollutvalget tar kommunens årsmelding til orientering. 

. 
 
Vedlegg 
KUs uttalelse Steinkjer kommune 2019 
Revisjonsberetning 2019 -  Steinkjer kommune 
Årsberetning 2019 - Steinkjer kommune 
Årsregnskap 2019: link 
https://www.steinkjer.kommune.no/getfile.php/4677385.1003.tzpnlsuajpilpm/%C3%85rsregn
skap+2019.pdf 
 
 
Saksopplysninger 
Årsregnskapets funksjon er å gjøre rede for tilgangen på og anvendelsen av de midlene som 
kommunen forvalter.  
 
Årsregnskapet ses i sammenheng med kommunens årsberetning. Sammen utgjør disse 
noen av de viktigste dokumentene en kommune avgir i løpet av året. Årsberetningen inngår 
som en del av årsmeldingen.  
 
Årsregnskapet for 2019 skal avlegges og behandles etter gammel kommunelov og tilhørende 
forskrifter.  
 
Årsregnskapet skal avlegges innen 15. februar og årsberetning inne 31. mars. Pga Korona-
pandemien er fristen for revisor forlenget fra 15. april til 15. juni og kommunestyrets frist for å 
fastsette regnskapet forlenget fra 30. juni til 15. september. 
 
Årsregnskapet skal bestå av et driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap, 
økonomiske oversikter og noteopplysninger. 
 
Detaljeringsgraden i årsregnskapet og presentasjonsformen for årsregnskapet har 
kommunen stor frihet til selv å bestemme. Men årsregnskapet skal vise regnskapstall på 
samme detaljeringsnivå som kommunestyret har brukt i årsbudsjettet. 
 
 
Årsregnskapet for 2019 
Steinkjer kommunes årsregnskap for 2019 er avlagt den 24.2.2020, og er gjort opp med et 
mindreforbruk på kr. 32.261.000. 
 
 



Tall i 1000 kr Regnskap 
2019 

Regulert 
budsjett 2019 

Regnskap 
2018 

Til fordeling drift 1.360.167 1.325.029 1.278.046 

Brutto driftsresultat  11.996 2.650 -37.625. 

Netto driftsresultat 4.294 22.838 -39.553. 

Bruk av tidligere års 
avsetninger 

-82.453 -52.372 -73.820. 

Årets avsetninger 45.898 29.534 68.778  

Regnskapsmessig 
mindreforbruk 

-32.261 0 -44.596. 

 
 
Investeringsregnskapet 
Kommunens totale investeringer i anleggsmidler for 2018 var på 126,3 mill kr mot kr 114,2 
mill kr i 2018. Investeringene i 2019 er ca. 57,9 mill kr under revidert budsjett og forklares 
med forsinkelser og utsettelser av enkelte investeringer.  
 
Investeringsregnskapet er gjort opp i balanse. 
 
 
Balanseregnskapet 
Balansen består av anleggsmidler, omløpsmidler, gjeld og egenkapital. 
 
Egenkapitalen er økt fra kr 450,2 mill i 2018 til 465,5 mill kr i 2019.  
 
Sum gjeld og egenkapital er ved utgangen av 2019 på 4.102,3 mil kr, mot 3.867,6 mill kr i 
2018.  
 
 
Noter  
Notene til regnskapet er gitt iht. til regnskapsforskriften og god kommunal regnskapsskikk. 
 
I notene blir det gitt en del viktig tilleggsinformasjon som har betydning for å forstå 
regnskapet. 
 
 
Årsberetning 2019 
Årsberetning er avlagt den 31.03.2020 og omhandler den pliktige informasjonen. 
Årsberetningsdelen skal legges fram for kommunestyret i samme møte som årsregnskapet 
blir behandlet, og kontrollutvalget kan også kommentere den.  
 
I årsberetning skal det bl.a. gis opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme 
kommunens økonomiske stilling og resultatet av virksomheten, den faktiske tilstanden når 
det gjelder like-stilling i kommunen, tiltak som kan fremme formålene i lovverket om 
likestilling, anti-diskriminering og tilgjengelighet, og tiltak for å sikre en høy etisk standard i 
virksomheten. 
 
Den samlede årsmeldingen som årsberetningen er en del av forelå den 27.04.2020. 
 
Revisjonsberetningen, nummerert brev og revisors notat 
Revisor har den 23.04.2020 avgitt ren beretning til årsregnskapet 2019 



 
Det foreligger ikke nummererte brev for 2019.  
 
Foreløpig er det ikke kjent om det kommer revisornotat for 2019. Et revisornotat har ikke 
betydning for bedømmelsen av regnskapet, men skal følges opp. 
 
Kontrollutvalgets uttalelse 
Kontrollutvalget skal gjennom året forsikre seg om at regnskapet blir revidert på betryggende 
måte av kvalifisert revisor, og i samsvar med lov, forskrift, kontrollutvalgets instrukser og god 
kommunal revisjonsskikk. Dette gjør kontrollutvalget gjennom orienteringer og andre saker 
de får seg forelagt i løpet av året. 
 
Når revisors beretning foreligger, skal kontrollutvalget gi en uttale til kommunestyret om 
årsregnskap og årsberetning før formannskapet innstiller til vedtak. 
 
I sin uttalelse skal kontrollutvalget kommentere revisjonsmerknader av vesentlig karakter og 
eventuelle tidligere merknader som ikke er blitt tilfredsstillende fulgt opp. 
 
Vurdering 
Steinkjer kommunes årsregnskap er revidert av Revisjon Midt-Norge SA. Oppdragsansvarlig 
revisor tilfredsstiller de kravene som er stilt i lov og forskrift. 
 
Revisors beretning datert 23. april 2020, er avgitt som ren beretning. 
 
Alle frister i forbindelse med regnskapsavleggelsen (årsregnskap, årsberetning og 
revisjonsberetning) er overholdt. 
 
Under henvisning til forholdene som er omtalt ovenfor er en av den oppfatning at 
årsregnskapet og årsberetning gir et forsvarlig uttrykk for kommunen sin virksomhet i 2019 
og dens økonomiske stilling pr. 31.12.2019.  
 
En anbefaler kontrollutvalget å avgi en uttalelse til årsregnskapet for 2019 som fremgår av 
vedlegg til saken. 
 
 
 



 
Til  
Steinkjer kommunestyre  
 
 
KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL  
STEINKJER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2019 
 
Kontrollutvalget har i møte 4. mai 2020, sak15/20, behandlet Steinkjer kommunes års-
regnskap for 2019. Årsregnskapet består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanse-
regnskap og noter. Sammen med regnskapet foreligger kommunedirektørens årsberetning 
for 2019. Revisors beretning er avgitt av Revisjon Midt-Norge SA den 23. april 2020.  
 
Kontrollutvalget viser til at årsregnskapet viser et mindreforbruk (overskudd) på 32,2 mill. kr.  

I forbindelse med gjennomgangen har kontrollutvalget fått muntlig orientering fra kommunens 
administrasjon og revisor. Kontrollutvalget har fått alle de opplysninger og dokumenter som 
det har bedt om, og viser for øvrig til revisjonsberetningen.  
 
Kontrollutvalget mener årsregnskapet med tilhørende spesifikasjoner og noter tilfredsstiller 
brukernes informasjonsbehov. Årsregnskapet gir et riktig inntrykk av de forhold som omtales 
i årsberetningen. Etter kontrollutvalgets vurdering er regnskapet ført i samsvar med 
gjeldende lover og regler.  
 
Kontrollutvalget mener at det framlagte årsregnskap kan fastsettes som Steinkjer kommunes 
årsregnskap for 2019.  
 
 
Steinkjer 4. mai 2020  
 
 
 

May Britt Lagesen    Arnhild Bilstad Opdal    
Leder      Nestleder     

 
 

Eirik Forås     Petter Vesterdal    Kai Jørgen Lorvik  
Medlem          Medlem      Medlem  
 

 

 

Kopi til formannskapet 



 
 
 
 
 
Til kommunestyret i Steinkjer kommune 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UAVHENGIG REVISORS BERETNING 
 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

 

Konklusjon 

Vi har revidert Steinkjer kommunes årsregnskap som viser kr 1 360 167 000 til fordeling drift og et 

regnskapsmessig mindreforbruk på kr 32 261 000. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 

2019, driftsregnskap, investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret avsluttet per 

denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. 

 

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det 

alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Steinkjer kommune per 31. 

desember 2019, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med 

lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge. 

 

Grunnlag for konklusjonen 

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, 

herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse 

standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er 

uavhengige av kommunen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske 

forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig 

og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

 

Øvrig informasjon  
Administrasjonssjefen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av informasjon i 
kommunens årsrapport, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.  
 
Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den 
øvrige informasjonen.  
 

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det 
formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og 
årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende 
inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen 

Bidrar til forbedring 

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

M post@revisjonmidtnorge.no  

T   +47 907 30 300 



inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så 
henseende.   
 
Administrasjonssjefens ansvar for årsregnskapet 
Administrasjonssjefen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, 
herunder for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal 
regnskapsskikk i Norge. Administrasjonssjefen er også ansvarlig for slik intern kontroll han finner 
nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken 
som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 
 
Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 
Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke 
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en 
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, 
men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk 
i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon 
kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig 
dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som 
brukerne foretar basert på årsregnskapet. 
 

For videre beskrivelse av revisors oppgaver vises det til: 

www.nkrf.no/revisjonsberetninger  

  
 

Uttalelse om øvrige lovmessige krav 

Konklusjon om budsjett 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger 

til grunn for årsregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene 

i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett. 

 

Konklusjon om årsberetningen 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i 

årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og 

forskrifter. 

 

Konklusjon om registrering og dokumentasjon 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet 

nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 

«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell 

informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering 

og dokumentasjon av kommunens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i 

Norge. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Steinkjer 23. april 2020 
 
 

 
Lauritz N. Løvaas Jessen 
Statsautorisert revisor 
Oppdragsansvarlig 

http://www.nkrf.no/revisjonsberetninger


  



Økonomiske analyser 
 
Regnskapsskjema 1A - driftsregnskapet 

 

Kommunens regnskap for 2019 er gjort opp med et regnskapsmessig mindreforbruk på 32,3 mill. kroner. 

Frie disponible inntekter samlet viser en samlet merinntekt på 33,1 mill. kroner sammenlignet med 
revidert budsjett. Det er en merinntekt knyttet til skatt og rammetilskudd sammenlignet med revidert 
budsjett 2019 på til sammen 29,5 mill. kroner. Hovedårsaken til dette er høyere inntekter på landsbasis 
enn de tidlige anslagene fra staten, noe som gir en høyere inntekt også for Steinkjer kommune på disse 
postene.  Skatt på eiendom viser en merinntekt på 1,3 mill. kroner i hovedsak knyttet til nye objekter, 
mens det er merinntekt på 2,2 mill kroner når det gjelder andre statstilskudd som dreier seg om 
integreringstilskudd flyktninger. 

Finansinntekter/-utgifter viser et samlet mindreforbruk lik 2,1 mill. kroner. Renteinntekter og utbytte 
har en mindreinntekt lik 9,1 mill. kroner. Hovedårsaken til dette er at det i budsjett 2019 ble budsjettert 
en inntekt fra Steinkjerbygg KF på denne posten. Dette er imidlertid en inntekt som regnskapsmessig er 
vurdert som en refusjon fra foretak, og således regnskapsført under art 780 refusjon fra foretak. Denne 
inntekten er ut fra dette en inntekt som i regnskapet er knyttet til skjema 1B. Korrigerer en for dette så 
viser finansinntekter-/utgifter et mindreforbruk som skyldes økte ordinære renteinntekter, økt utbytte, 
og betydelig reduserte renteutgifter som følge av lavere renteprosenter og sent låneopptak 2019 
sammenlignet med budsjett.. 

Avsetninger og bruk av avsetninger er i tråd med budsjett. Det samme gjelder overføring til 
investeringsregnskapet. Når det gjelder bruk/avsetning til bundne fond er dette ført under skjema 1B. 

 

Tall i 1000 kroner Regnskap 2019

Regulert budsjett 

2019

Opprinnelig 

budsjett 2019 Regnskap 2018

FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

Skatt på inntekt og formue -521 680 -509 556 -506 206 -507 896

Ordinært rammetilskudd -740 380 -723 004 -722 254 -697 560

Skatt på eiendom -50 181 -48 850 -48 850 -49 571

Andre direkte eller indirekte skatter 0 0 0 0

Andre generelle statstilskudd -54 886 -52 639 -51 139 -77 948

Sum frie disponible inntekter -1 367 128 -1 334 049 -1 328 449 -1 332 975

FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER

Renteinntekter og utbytte -25 173 -34 299 -20 725 -10 773

Gevinst finansielle instrumenter 0 0 0 0

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 26 676 37 550 39 050 27 669

Tap finansielle instrumenter 0 0 0 0

Avdrag på lån 37 829 38 140 38 140 34 016

Netto finansinntekter/-utgifter 39 332 41 391 56 465 50 912

AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER

Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 0 0 0 0

Til ubundne avsetninger 10 446 10 446 7 750 53 132

Til bundne avsetninger 0 0 0 0

Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk -44 596 -44 596 0 -46 544

Bruk av ubundne avsetninger -4 421 -4 421 -621 -5 071

Bruk av bundne avsetninger 0 0 0 0

Netto avsetninger -38 571 -38 571 7 129 1 517

FORDELING

Overført til investeringsregnskapet 6 200 6 200 0 2 500

Til fordeling drift -1 360 167 -1 325 029 -1 264 855 -1 278 046

Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 1 327 906 1 325 029 1 264 855 1 233 450

Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk -32 261 0 0 -44 596



Regnskapsskjema 1 B - driftsregnskapet fordelt på avdeling 

 

 

Innenfor skjema 1B er det et samlet merforbruk lik 2,9 mill. kroner sammenlignet med regulert budsjett 
2019.  

Rådmannen har et mindreforbruk på 1,2 mill. kroner. Avdelingens mindreforbruk skyldes i hovedsak 
mindre utgifter til lønnsoppgjør enn budsjettert, delvis ubenyttet reserve tiltak flyktninger og økte 
inntekter vertskommunetilskudd asylmottak. 

Avdeling oppvekst har et overforbruk lik 2,4 mill kroner sammenlignet med revidert budsjett. Dette 
skyldes i hovedsak merutgifter spesialundervisning og tilpasset opplæring i skoler og barnehager. Det er 
i tillegg noen avvik mellom enheter i avdelingen som i stor grad er knyttet til vikarlønn, vakanser og 
mindre inntekter.  

Avdeling helse har et mindreforbruk på om lag 0,2 mill. kroner i forhold til revidert budsjett noe som 
totalt sett må sies å være i balanse. Innenfor avdelingen er det imidlertid noen større avvik. Innenfor 
avdelingens fellesområde er det et mindreforbruk i størrelsesorden 1 mill kroner som i stor grad er 
knyttet til lavere utgifter for kommunen når det gjelder tjenester ved DMS i tillegg til høyere 
statstilskudd ressurskrevende tjenester. Det er et mindreforbruk ved NAV-sosiale tjenester med 2,1 mill 
kroner relatert til økonomisk sosialhjelp. Av dette beløpet utgjør 1 mill kroner en korrigering i forhold til 
driftsåret 2018. Økonomisk sosialhjelp viste et betydelig overforbruk gjennom året, og det ble foretatt 
en styrking av posten med om lag 6 mill kroner. Det reelle forbruket ble imidlertid noe mindre enn den 
budsjettmessige justeringen. Legevakt og legetjenester har et overforbruk med 2,3 mill kroner knyttet til 
legetjenestene og utgifter fastlege ordningen, mens barnevernstjenesten har et merforbruk med om lag 
2,3 mill kroner knyttet til plasseringer utenfor hjemmet. Enhet rehabilitering og mestring og oppfølging 
bidrar til at avdelingen på tross av relativt store negative avvik på et par av enhetene går i balanse. 
Innsparingen på disse områdene er i all hovedsak knyttet til tidvis vakanser i stillinger, samt 
langtidssykefravær med refusjon hvor det av ulike årsaker ikke er tatt inn vikar. 

Avdeling samfunnsutvikling har et netto resultat tilnærmet et merforbruk lik 2,2 mill kroner 
sammenlignet med revidert budsjett.  Korrigert for utgifter/inntekter ført i 1 A har avdelingen et 
merforbruk lik 3,6 mill. kroner. Var-området har et samlet merforbruk i størrelsesorden 3,8 mill kroner, 
mens enhet veg, trafikk og park har et negativt avvik lik 1,2 mill kroner. Mindre utgifter innenfor noen av 
de andre enhetene som eiendom, ernæring og landbruk reduserer imidlertid avdelingens totale avvik.  

 

Tall i 1000 kroner Regnskap 2019

Regulert budsjett 

2019

Opprinnelig 

budsjett 2019 Regnskap 2018

Fra regnskapsskjema 1A:
1 327 906 1 325 029 1 264 855 1 233 450

|

Fordeling på AVDELING
Rådmannen 140 624 141 867 143 107 113 688

Avdeling for oppvekst 453 951 451 548 435 363 448 298

Avdeling for helse 239 721 239 941 232 990 235 931

Avdeling for samfunnsutvikling 126 390 124 190 91 629 97 794

Avdeling for omsorg 370 839 357 678 350 403 345 924

Avdeling kultur felles 36 626 37 799 37 357 37 185

Fellesområde -40 245 -27 994 -25 994 -45 370

Sum fordelt 1 327 906 1 325 029 1 264 855 1 233 450



Avdeling omsorg har et merforbruk i størrelsesorden 13,2 mill kroner innenfor område 1 B. 
Hovedårsaken til dette er knyttet til økte utgifter innenfor hjemmetjenester og sykehjem. Dette 
merforbruket kan oppsummeres med økte utgifter knyttet til ekstrahjelp og vikarutgifter knyttet til økt 
pleietyngde og økt sykefravær i enheten. Det er likevel variasjoner mellom enhetene når det gjelder 
avvik, spesielt innenfor variabel lønn. Dette er kommentert nærmere i avdelingens kommentarer i 
årsmeldingen. 

Avdeling kultur ble opprettet som ny avdeling i 2018. Regnskap 2019 viser et mindreforbruk lik 1,2 mill 
kroner som i all hovedsak er knyttet til merinntekter ved kulturhuset. 

Fellesområdet har et merforbruk/mindreinntekt i størrelsesorden 12,3 mill. kroner sammenlignet med 
budsjett innenfor regnskapsskjema 1 B.  Årsaken til dette er i hovedsak knyttet til overføring fra 
Steinkjerbygg som er budsjettert innenfor 1 A (jfr kommentarer 1 A) og pensjon.  

  

Regnskapsskjema 2 A - investeringsregnskapet 

 

Kommunens investeringer i anleggsmidler beløp seg til 126,4 mill. kroner i 2019. Dette er 57,9 mill. 
kroner lavere enn budsjett og skyldes forsinkelser og utsettelser av enkelte investeringer, noe som er 
omtalt nærmere under oversikten 2B. Laver investeringsbehov gir et lavere bruk av lånemidler enn 
budsjettert. Det er en vesentlig økning i mottatte avdrag på utlån og refusjoner, noe som har 
sammenheng med ekstraordinære avdrag på utlån. Dette er midler som er avsatt på bundet fond, og 
forklarer merutgiften under avsetninger Bruk av avsetninger er høyere enn budsjettert, noe som også er 
knyttet til forvaltningslånene. 

 

 

 

Tall i 1000 kroner Regnskap 2019

Regulert budsjett 

2019

Opprinnelig 

Budsjett 2019 Regnskap 2018

FINANSIERINGSBEHOV

Investeringer i anleggsmidler 126 393 184 305 111 750 114 217

Utlån og forskutteringer 40 023 40 000 40 000 80 025

Kjøp av aksjer og andeler 4 146 5 162 5 162 122 529

Avdrag på lån 11 064 10 260 10 260 10 076

Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 0

Avsetninger 16 616 0 0 66 037

Årets finansieringsbehov 198 242 239 727 167 172 392 885

FINANSIERING

Bruk av lånemidler -113 240 -204 285 -137 930 -148 465

Inntekter fra salg av anleggsmidler -5 077 0 0 -15 638

Tilskudd til investeringer 0 0 0 -95 483

Kompensasjon merverdiavgift -12 792 -13 820 -13 820 -8 501

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -50 912 -10 260 -10 260 -57 924

Andre inntekter -5 0 0 -2 878

Sum ekstern finansiering -182 027 -228 365 -162 010 -328 889

Overført fra driftsregnskapet -6 200 -6 200 0 -2 500

Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0

Bruk av avsetninger -10 015 -5 162 -5 162 -61 496

Sum finansiering -198 242 -239 727 -167 172 -392 885

Udekket / Udisponert 0 0 0 0



Regnskapsskjema 2 B - investeringsregnskapet fordelt på avdeling 

 

Hovedtyngden av investeringer ligger innenfor avdeling samfunnsutvikling og enhet utbygging. 

Det er en relativt høy gjennomføringsgrad av prosjekter innenfor enheten i 2018, og hovedårsaken til et 
mindre forbruk en budsjett er knyttet til gjenstående arbeid Rismelen aktivitetspark, samt planlagte 
utsettelser av investeringer innenfor renovasjon 

Avviket innenfor rådmannens område og stabstjenestene er i all hovedsak knyttet til utsettelser av ulike 
IKT-prosjekter i påvente av utarbeidelse av ulike tiltaksplaner knyttet til kommunens 
digitaliseringsprosjekt, DigInn og arbeidet med kommunesammenslåingen. 

Avdeling oppvekst har et mindreforbruk i størrelsesorden 3 mill kroner som er knyttet til en planmessig 
utsettelse av anskaffelse nytt skoleadministrativt fagsystem. 

For de øvrige investeringsområdene er det kun mindre avvik. 

 
 
 

Økonomiske nøkkeltall 
 
 
 Regnskapsresultat 

Regnskapsresultat         

i 1 000 kroner 2016 2017 2018 2019 

Regnskapsresultat -57 975 -46 544 -44 596 -32 261 

  

Det regnskapsmessige mindreforbruket i kommunen har vært svært bra de siste 4 åra, selv om det er 
noe lavere i 2019 enn de tre foregående årene. 

  

 

 

Tall i 1000 kroner Regnskap 2019

Regulert budsjett 

2019

Opprinnelig 

budsjett 2019 Regnskap 2018

Fra regnskapsskjema 2A:
Investeringer i anleggsmidler 126 393 184 305 111 750 114 217

Fordeling på AVDELING
Rådmannen 12 349 30 604 18 350 6 643

Avdeling for oppvekst 918 4 167 2 000 1 277

Avdeling for helse 20 093 22 250 20 700 1 973

Avdeling for samfunnsutvikling 90 413 119 636 66 700 97 419

Avdeling for omsorg 2 621 6 753 3 500 6 906

Avdeling kultur felles 0 895 500 0

Sum fordelt 126 393 184 305 111 750 114 217



Utviklingstrekk innenfor driftsregnskapet 2016 - 2019 

Driftsinntekter               

Inntektsart i 1 000 kroner 2016 % 2017 % 2018 % 2019 

 Salgs-/leieinnt./brukerbet.  212 384 -  212 407 2,9 218 496 6,1 231 732 

 Ref. / ovf. krav til motytelse 274 075 9,2 299 252 11,2 332 653 10,6 367 874 

 Rammetilskudd  669 565 3,1 690 050 1,1 697 560 6,1 740 380 

 Øvrige tilskudd/overføringer  72 682 35,3 98 364 4,8 103 114 -26,0 76 294 

 Skatter  516 212 4,2 538 080 3,6 557 467 2,6 571 861 

 Sum driftsinntekter 1 744 918 5,3 1 838 153 3,9 1 909 290 4,1 1 988 141 

  

Tabellen viser at inntektene gjennom 2019 har økt med 4,1 % fra foregående år. Størst prosentvis 
økning er innenfor Refusjoner/overføringer med krav til motytelse som økte med 11,2 %, noe som 
hovedsakelig skyldes økt momskompensasjon og refusjon fra andre kommuner, ikke minst fra Verran 
kommune. Det er en reduksjon i øvrige tilskudd og overføringer som både har sammenheng med 
integreringstilskudd flyktninger, men også aktiviteten innenfor prosjekter finansiert med eksterne 
midler. 

Driftsutgifter               

Utgiftsart  i 1 000 kroner 2016 % 2017 % 2018 % 2019 

 Lønn og sosiale utgifter  1 016 799 5,7 1 074 645 1,2 1 087 315 4,9 1 140 310 

 Kjøp av tjenester  522 225 2,5 535 375 15,0 615 790 6,2 654 184 

 Overføringer  93 340 17,0 109 201 22,2 133 452 35,4 180 728 

 Sum driftsutgifter 1 632 364 5,3 1 719 221 6,8 1 836 557 7,6 1 975 222 

 

Den samlede veksten i driftsutgifter i 2019 utgjør 7,6 % sammenlignet med foregående år. Veksten i 
lønnsutgiftene har igjen økt på samme nivå som fra 2017 og tidligere, noe som forklares både gjennom 
et høyere lønnsoppgjør og en reell økning av lønnsutgifter. Under det siste kommer både salg til Verran 
kommune og økt variabel lønn innenfor spesielt avdeling omsorg. Økingen vedr. Kjøp av tjenester 
skyldes blant annet økte utgifter til Steinkjerbygg KF som følge av husleie formålsbygg. Det er også en 
relativt stor økning knyttet til overføringer, noe som bl.a. skyldes en økning i merverdiavgift. 

Kapitalutgifter         

i 1 000 kroner 2016 2017 2018 2019 

Utbytte fra kommunale aksjeselskap -95 -155 -574 -13 861 

Renteutgifter 34 951 36 084 27 669 26 676 

Renteinntekter  -7 582  -9 197 -10 199 -11 311 

Netto renteutgifter 27 369 26 887 17 470 15 365 

Avdrag på lån 43 771 44 911 34 016 37 829 

Utlån - - - - 

Netto avdragsutgifter 43 771 44 911 34 016 37 829 

Sum netto rente-/avdragsutgifter 71 140 71 798 50 912 39 333 

  



Netto rente- og avdragsutgiftene er regnskapsført med 39,3 mill. kroner i 2019, en reduksjon på 11,6 
mill. kroner sammenlignet med 2018. Renteutgiftene er redusert med 1,0 mill. kroner og 
renteinntektene har økt med 1,1 mill. kroner, mens avdragsutgiftene er økt med 3,8 mill. kroner.  

Den store økningen i utbytte fra 2018 til 2019 skyldes at 2019 var det første året med utbytte fra NTE 
etter kommunenes overtakelse av aksjene i NTE.  

 

Driftsresultat         

i 1 000 kroner 2016 2017 2018 2019 

Sum driftsinntekter -1 744 918 -1 838 153 -1 909 290 -1 988 142 

Sum driftsutgifter 1 674 499    1 768 657 1 871 664 2 000 138 

Brutto driftsresultat -70 419 -69 496 -37 625 11 996 

          

Eksterne finansieringstransaksjoner 70 880 71 933 51 194 39 583 

Motpost avskrivninger -59 942 -64 840 -53 122 -47 285 

Netto driftsresultat -59 481 -62 403 -39 553 4 294 

  

Brutto driftsresultat er driftsinntekter minus driftsutgifter og er det beløp kommunen har til rådighet til 
dekning av kapitalutgifter og investeringer/avsetninger. Resultatet for 2019 er for første gang på mange 
år negativt. I utgangspunktet er dette en svært dårlig utvikling, men mye av årsaken til dette i 2019 
skyldes en bevist bruk av tidligere års overskudd og ikke minst bruk av bundne fond i drift. Av bundne 
fond utgjør prosjektmidlene knyttet til kommunesammenslåingen en betydelig del.  

Netto driftsresultat er lik brutto driftsresultat fratrukket eksterne finanstransaksjoner og er det beløp 
kommunen kan bruke til finansiering av investeringer eller styrking av egenkapitalen. Dette viser 
kommunens økonomiske handlefrihet. Kommunens netto driftsresultat de siste årene har vært 
betydelig. Dette inkluderer i noen grad føringer av regnskapsteknisk art (inntektsføring av netto 
premieavvik) som påvirker regnskapsresultatet. Netto driftsresultatet i 2016 utgjorde 59 mill. kroner, 
62,4 mill. kroner i 2017 og 39,6 mill. kroner i 2018. For 2019 er netto driftsresultat negativt med 4,3 mill. 
kroner. I tillegg til merforbruk i selve driften, er også en planmessig bruk av tidligere års mindreforbruk 
og bruk av bundne fond også her en vesentlig årsak. 

  

Netto resultatgrad         

 2016 2017 2018 2019 

Netto resultatgrad i prosent 3,4 3,4 2,1 -0,2 

  

Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene viser hvor stor del av inntektene som kan brukes til å 
finansiere investeringer og avsetninger. 

Det tekniske beregningsutvalget for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler kommunene et 
netto driftsresultat tilsvarende 1,75 % av brutto driftsinntekter. Kommunen har de siste årene hatt et 
tilfredsstillende driftsresultat, men resultatet har vært påvirket av lave netto kapitalutgifter og lavere 



pensjonskostnader enn budsjettert. De samme faktorene gjør seg gjeldende i 2019. Likevel er tallet 
vesentlig endret i negativ retning, noe som igjen har sammenheng med merforbruk i avdelingene og 
planmessig bruk av tidligere års mindreforbruk og bundne fond i drift. Dette vil imidlertid ikke være 
bærekraftig over år.  

 

Rente- og avdragsbelastning         

  2016 2017 2018 2019 

Rente-/avdragsbelastn. i % av driftsinnt. 4,1 3,9 2,7 2,0 

  

Rente- og avdragsbelastningen viser hvor stor andel av brutto driftsinntekter som går med til å dekke 
kapitalutgiftene. Denne andelen har vært stabil i perioden 2015 - 2017 til tross for økning i kommunens 
samlede langsiktige lånegjeld. I 2019 er denne redusert som følge av overføring av gjeld til Steinkjerbygg 
KF knyttet til formålsbygg noe som påvirker tallene ytterligere i 2019. Det som imidlertid er viktig å 
huske på er at kommunen gjennom husleie til Steinkjerbygg KF fortsatt betjener store deler av den 
lånemassen som ble overført foretaket. 

Kommunestyret har vedtatt en handlingsregel som sier at kapitalutgiftene ikke bør overstige 6 % av 
driftsinntektene. Kommunen ligger langt innenfor dette nivået isolert sett 

Investeringer          

i 1 000 kroner 2016 2017  2018 2019 

Brutto investeringsutgift  1) 244 588 168 499  114 217 126 393 

Utlån/avdrag 47 794 90 839  90 102 51 087 

Kjøp av aksjer/andeler 8 607 4 709  122 529 4 146 

Avsetninger  19 130  18 909  66 037 16 616 

Sum finansieringsbehov 320 119 282 956  392 885 198 242 

           

Bruk av lånemidler -138 181 -178 359  -148 465 -113 240 

Salg av aksjer / andeler -4 931 -  -13 328 -23 

Mottatte avdrag/tilskudd/refusjoner  3) -133 742 -54 994  -167 096 -68 764 

Bruk av avsetninger -40 265 -45 003  -61 496 -10 015 

Egenkapital  -3 000  -4 600  -2 500 -6 200 

Sum finansiering -320 119 -282 956  -392 885 -198 242 

           

Brutto inv.utg. i prosent av 
driftsinnt.  4) 

9,2 9,2 
 

6,0 6,4 

Egenkapital i % av finansieringsbehovet 0,9 1,6  0,6 3,1 

1. Brutto investeringsutgift for 2016 inkluderer overføringer til Steinkjerbygg KF på kr. 83.599.997 i forbindelse 
med sletting av utlån – jfr. note 4 til regnskapet. Det samme beløpet inngår i mottatte 
avdrag/tilskudd/refusjoner i 2016. 

2. Gaven/kjøpet av NTE-aksjene er ført her, noe som forklarer den store økningen fra 2017 til 2018 
3. Inntekter fra momskompensasjon er fra 2014 ført under refusjoner. Gaven/finansieringa av NTE-aksjene er ført 

her i 2018. 
4. Brutto investeringsutgift i 2016 er korrigert for overføringene nevnt i fotnote 1 



Kommunen har de siste årene investert i overkant av 150 mill. kroner hvert år i bygg og anlegg. 
Investeringene i 2019 beløp seg til 114 mill. kroner i anleggsmidler, og i 2019 er beløpet 126 mill. kroner. 
Investeringsutgifter som overskrider 15 % av driftsinntektene anses som høye. Nivået ligger under dette 
alle år i perioden. Egenkapitalandelen i forbindelse med investeringer er begrenset og utgjør 3,1 % i 
2019 og er litt økt sammenlignet med 2018. Likevel anses dette som å være en svært liten andel. 

Balansen         

i 1 000 kroner 2016 2017 2018 2019 

Betalingsmidler 264 223 323 056 260 912 336 038 

Kortsiktige fordringer 242 502 229 892 261 623 247 235 

Premieavvik 140 846 142 225 164 897 190 345 

Aksjer/andeler/sertifikater/obl. - - - - 

SUM OMLØPSMIDLER 647 570 695 173 687 431 773 618 

Aksjer og andeler 72 596 77 305 186 506 190 652 

Pensjonsmidler 1 631 605 1 764 539 1 951 141 2 037 967 

Utlån 176 859 202 169 225 489 242 647 

Utstyr, maskiner 80 223 73 753 70 106 91 404 

Faste eiendommer/anlegg 1 214 398 1 320 113 746 929 766 043 

SUM ANLEGGSMIDLER 3 175 681 3 437 879 3 180 171 3 328 713 

SUM EIENDELER 3 823 251 4 133 051 3 867 602 4 102 330 

          

Kortsiktig gjeld -235 526 -259 778 -240 907 -254 226 

Pensjonsforpliktelser -1 978 174 -2 057 710 -2 121 144 -2 186 178 

Annen langsiktig gjeld -1 292 014 -1 372 702 -1 055 310 -1 196 417 

SUM GJELD -3 505 714 -3 690 191 -3 417 360 -3 636 822 

Fond -259 960 -303 103 -346 645 -355 087 

Regnskapsmessig resultat -57 975 -46 544 -44 596 -32 261 

Kapitalkonto -12 929 -106 543 -72 329 -91 489 

Likviditetsreserve - - - - 

Endring regnskapsprinsipp 13 328 13 328 13 328 13 328 

SUM BOKFØRT EGENKAPITAL -317 537 -442 861 -450 242 -465 509 

SUM GJELD OG EGENKAPITAL -3 823  251 -4 133 051 -3 867 602 -4 102 330 

 

Omløpsmidler: Totalt sett økes omløpsmidlene med 86,2 mill. kroner fra 2018 til 2019. Hovedårsaken til 
dette er at betalingsmidlene (hovedsakelig kommunens driftskonto) økes med 75,1 mill. kroner. Dette 
har bl.a sammenheng med en betydelig økning i ubrukte lånemidler. Premieavviket øker med 25,4 mill. 
kroner som følge av at årets premieavvik er større enn amortisering av tidligere års premieavvik. 
Kortsiktige fordringer reduseres med 14,4 mill. kroner.  

Anleggsmidler: Verdiendring på faste eiendommer/anlegg og utstyr, maskiner med mer skyldes normalt 
aktivering av investeringer og avskrivninger av alle anleggsmidlene. Avskrivningene i 2019 beløp seg til 
47,3 mill. kroner. Endringer i utlånte midler har sammenheng med videreutlån av Startlån fra 
Husbanken. Beregnede pensjonsmidler økte med 86,8 mill. kroner i 2019. Endringen skyldes at faktiske 
innbetalinger og forventet avkastning av pensjonsmidlene er vesentlig større enn faktiske utbetalinger. 



Egenkapital: Kommunens ubundne og budne fond – jfr. egen tabell. Endringer i kapitalkonto er i 
hovedsak knyttet til netto endring av pensjonsforpliktelsene, endringer i innlån/utlån, endringer i 
anleggsmidler og endring i aksjeandeler.  

Gjeld: Kommunens langsiktige gjeld ble økt med 206,1 mill. kroner i 2019. Årsaken til dette er nye lån til 
ulike investeringsformål. Økningen av kortsiktig gjeld er i stor grad relatert til feriepenger, 
merverdiavgift, leverandørgjeld og periodisering. 

Lånegjeld         

Lånegjelda har utviklet seg slik i perioden.         

i 1 000 kroner 2016 2017 2018 2019 

Lånegjeld pr. 01.01 1 184 198 1 292 013  1 372 702 1 055 310 

   betalte avdrag i året  -52 185 -89 311 -44 092 -37 829 

Lån overført til Steinkjerbygg KF 0 0 -391 300 0 

   nye lån 160 000 170 000 118 000 178 936 

Lånegjeld pr. 31.12 1 292 013 1 372 702 1 055 310 1 196 417 

          

Utlån 176 859 202 169 225 489 242 647 

Ubrukte lånemidler  107 436  99 077 68 612 145 372 

Netto lånegjeld *) 1 007 718 1 071 456 761 209 808 398 

          

Antall innbyggere pr. 31.12 21 972 22 098 22 090 22 058 

Brutto gjeld pr. innbygger i kroner 58 800 62 120 47 773 54 239 

Brutto gjeld i prosent av driftsinntekter 74 75 55 60 

Netto gjeld i prosent av driftsinntekter 58 58 40 40 

Netto gjeld pr. innbygger i kroner 45 860 48 490 34 459 36 649 

          

*)  Netto lånegjeld er beregnet som lånegjeld minus utlån og ubrukte lånemidler. Det er denne definisjonen som 
benyttes i KOSTRA-tallene fra SSB.  

Kommunestyret har tidligere etablert økonomiske handlingsregler som bl.a. omfatter kommunens 
lånegjeld, nærmere definert: 70 % maksimal andel lånegjeld i prosent av driftsinntektene. Pr. 31.12.19 
utgjør brutto lånegjeld 60 % prosent av driftsinntektene, mens netto lånegjeld i prosent av 
driftsinntektene utgjør 40 %. Kommunen ligger innenfor fastsatte nivåer. 

Fonds         

Tabellen viser utviklingen i fondsmidlene.         

          

i 1 000 kroner 2016 2017 2018 2019 

Disposisjonsfond 112 094 148 296 161 501 167 526 

Bundne driftsfond 54 853 83 407 74 242 69 971 

Ubundne investeringsfond 52 746 54 062 76 531 71 369 

Bundne investeringsfond 40 267 17 335 34 370 46 221 

SUM 259 960 303 100 346 644 355 087 



 

Disposisjonsfondet har økt med 6,0 mill. kroner i 2019. Avsetningen til disposisjonsfondet utgjør 10,4 
mill. kroner og er i samsvar med vedtak i kommunestyret inklusive vedtak om disponering av 
regnskapsmessig overskudd for 2018. Det er brukt 4,4 mill av fondet av fondet til bl.a. flyktningetiltak i 
2019  

Bundne driftsfond har blitt redusert med netto 4,3 mill. kroner i 2019. Reduksjonen i fondsmidler har i 
hovedsak sammenheng med bruk av midler som kommunen har mottatt i forbindelse med 
kommunesammenslåingen.  

Ubundne investeringsfond er redusert med 5,2 mill fra 2018 til 2019. Hovedårsaken er 
egenkapitalinnskudd KLP. 

Bundne investeringsfond ble økt med 11,9 mill. kroner i 2019, noe som forklares med avsetning og bruk 
knyttet til etableringslån i 2019. 

 

Likviditetsanalyser         

i 1 000 kroner 2016 2017 2018 2019 

Omløpsmidler 647 570 695 173 687 431 773 618 

fratrukket kortsiktig gjeld -235 526 -259 778 -240 907 -254 226 

Arbeidskapital 412 044 435 395 446 524 519 392 

          

  2016 2017 2018 2019 

Likviditetsgrad 1 2,7 2,7 2,9 3,0 

Likviditetsgrad 2 1,1 1,2 1,1 1,3 

Arbeidskapitalen i prosent av driftsinntekter 16,3 23,7 23,4 26,1 

  

Nøkkeltall for likviditet er forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld. 

Likviditetsgrad 1 = omløpsmidler/kortsiktig gjeld som bør være større enn 2 

Likviditetsgrad 2 = mest likvide omløpsmidler/kortsiktig gjeld som bør være større enn 1 

Arbeidskapitalen er tilfredsstillende som følge av økning i omløpsmidler på 86,2 mill. kroner. Den 
prosentvise veksten i arbeidskapitalen har vært høyere sammenlignet med den prosentvise veksten i 
driftsinntektene.   

  

 

 

 



Økonomiske perspektiver 

Kommunesektoren utgjør i kraft av sin størrelse og oppgaver en viktig brikke i norsk økonomi. Nær 20 % 
av alle sysselsatte jobber i kommunesektoren. Og sektoren står for 13 prosent av verdiskapingen i 
fastlandsøkonomien. I tillegg kjøper kommunesektoren store mengder varer og tjenester fra privat 
sektor og bidrar gjennom det til mye aktivitet i næringslivet. En faktor som er av stor betydning for 
kommuneøkonomien er at arbeidsmarkedet er i bedring og arbeidsledigheten faller.  

En vesentlig sterkere skatteinngang enn det som har vært lagt til grunn i budsjettene, har gitt 
kommunesektoren en betydelig realvekst i frie inntekter de siste årene. Samtidig har høye investeringer 
gitt en sterk gjeldsvekst for sektoren. Veksten har riktig nok avtatt det siste året, men mye tyder på at 
dette skyldes muligheter for midlertidig utnyttelse av andre finansieringskilder bl.a. har høye netto 
driftsresultater i kommunesektoren de siste årene bidratt til økt egenfinansiering og ekstraordinær 
nedbetaling av gjeld. 

Kommunesektoren finansieres i all hovedsak gjennom overføringer fra staten (rammetilskudd) og 
skatteinntekter. Kommunesektorens skatteinntekter var i 2019 svært god og var i likhet med 2017 og 
2018 preget av ekstraordinære innbetalinger som følge av tilpasninger til endringer i skattesystemet. 

Norsk økonomi er på vei inn i en krevende periode. Strammere offentlige budsjetter vil påvirke det 
økonomiske handlingsrommet til kommunene. Dersom det kommunale tjenestetilbudet skal kunne 
styrkes i årene framover i takt med demografiske endringer, må kommunene i større grad enn tidligere 
effektivisere tjenestene. 

De siste par tiårene har befolkningsutviklingen i Norge vært forholdsvis gunstig for offentlige finanser, 
men utviklingen er i ferd med å snu. Etter å ha falt jevnt siden tidlig på 1990-tallet, begynte antall eldre 
(67 år og over) å øke, målt som andel av befolkningen i yrkesaktiv alder. Denne utviklingen vil fortsette 
framover og medføre klart høyere utgifter til helse- og omsorgstjenester. Økningen i antall eldre 
forventes å tilta kraftig allerede fra 2020. Også antallet barn og unge vil øke, selv om veksten ikke vil 
være like sterk. Det samlede handlingsrommet i statsbudsjettet i årene framover er usikkert, men det vil 
være mindre enn i årene vi har bak oss. 

Dersom det kommunale tjenestetilbudet skal kunne styrkes i årene framover, i takt med demografiske 
endringer, må kommunene fornye, forenkle og forbedre sine tjenester. Analyser fra Senter for 
økonomisk forsking anslår effektiviseringspotensialet til 12 prosent for kommunene samlet innenfor 
sektorene barnehage, skole og pleie og omsorg, dersom alle kommuner blir like effektive som den mest 
effektive av sammenlignbare kommuner. 

Det er viktig for kommunen å bygge reserver som kan benyttes til å dempe eventuelle økonomiske 
nedturer som følge av f.eks. utfordringer og usikkerhet knyttet til økte demografikostnader, økt 
gjeldsvekst, økte pensjonskostnader, usikkert finansmarked og egenkapital i forbindelse med 
kommunale investeringer. I tillegg vil det være økt etterspørsel og behov for offentlige tjenester. I dette 
perspektivet er det en utfordring å legge til rette for en forvaltning av kommunens midler som 
tilfredsstiller brukernes behov for tjenester og samtidig bidrar til å opprettholde et økonomisk 
handlingsrom. 
 
Steinkjer kommune har etablert et økonomisk handlingsrom gjennom flere år med positive netto 
driftsresultat. Dette gjelder også 2019 og muliggjort gjennom økning i frie inntekter ut over budsjettert 
nivå og reduserte kapitalutgifter. 



Steinkjer kommune har over flere år hatt fokus på investeringsvolumet for å unngå at rente- og 
avdragsbelastningen ikke belaster driftsbudsjettet i for stor grad. Dette arbeidet gjenspeiler seg i at 
kommunens netto lånegjeld pr. innbygger er moderat sammenlignet med andre. Det er et mål for 
kommunen at dette videreføres, men hensyntas kommunen som konsern (inkl. kommunale foretak) vil 
bli utfordret i en periode med høgt investeringsnivå bl.a. investeringer i skolebygg og helse- og 
beredskapshus. 
 
Grunnlaget for et godt økonomisk handlingsrom legges gjennom økonomiplanen og oppfølgingen skjer 
gjennom styringssystemet og de prosessene som følger av dette (analyser og avviksrapportering). 
Kommunens økonomistyring er basert på stor grad av delegasjon der fordelingen av ansvar og 
myndighet er klart definert. For å gjøre virksomhetene bedre i stand til å styre og å fatte riktige 
beslutninger er verktøy for økonomi- og virksomhetsstyring under kontinuerlig utvikling. 

 
 

Kommunens finansforvaltning 
 
Kommuner og fylkeskommuner skal avgi rapportering ihht. Forskrift om kommuners og 
fylkeskommuners finans- og gjeldsforvaltning. Slik rapportering er omfattende. Det er utarbeidet en 
egen omfattende rapport som tilfredsstiller kravene til rapportering i forskriften og kommunens eget 
finansreglement. I årsberetningen er det satt sammen et kort sammendrag hvor man får en oversikt 
over vesentlige nøkkeltall i låneporteføljen. Steinkjer og Verran kommuner slår seg sammen fra 
01.01.20. Sammendraget over finansforvaltningen er et øyeblikksbilde pr årsskifte, og i den forbindelse 
er det de samlede lånene til den ny kommunen som er omtalt. 

 
Kort sammendrag 

Ved utløpet av 2019 er låneporteføljens samlede volum på 1,514 millioner kroner. Det er 
Kommunalbanken, KLP, Husbanken og verdipapirmarkedet som er långivere. Låneporteføljens 
gjennomsnittsrente er 2,445 %. Det er etablert fastrenter ved bruk av ordinære fastrentelån og 
renteswapper. Fastrenter utgjør en andel på 24 % av totale lån. Lånene kommer til forfall på ulike 
tidspunkt, men i gjennomsnitt er det 9,9 år til lånene forfaller/må refinansieres. I løpet av de neste 12 
måneder forfaller 14 % av lånevolumet til refinansiering og dette utgjør 218 millioner kroner. Samlet 
durasjon i porteføljen av lån og rentesikringer er 1,24 år. Låneporteføljens sammensetting er innenfor 
begrensningene som er vedtatt i kommunens finansreglement. Samlet finansiell risiko vurderes å være 
tilfredsstillende.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Likestilling 

 
Likestilling mellom kjønn 

Steinkjer kommune skal i størst mulig grad framstå som en kommune hvor mangfold anses som positivt 
og være en tolerant arbeidsgiver og tjenesteyter. Mangfold og toleranse inkluderes i kommunens 
slagord «åpen, lys og glad». Steinkjer kommune definerer mangfold og toleranse i vid forstand til å 
omfatte etnisitet, kultur, kjønn, alder og funksjonshemming. Alle innbyggere skal gis like muligheter til 
utdanning, arbeid og kulturell og faglig utvikling.  
 
Steinkjer kommune har som mål, både i rollen som arbeidsgiver og tjenesteyter, å ivareta full likestilling 
mellom kjønnene. Kvinner og menn skal gis like muligheter til utdanning, arbeid og kulturell og faglig 
utvikling. 
Kommunen er IA-bedrift og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, 
kjønn, funksjonshemming, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn når det kunngjøres ledige stillinger. Det er 
etablert en praksisbank, som inkluderer arbeidsutprøvinger, språk- og arbeidspraksis på tvers av ulike 
enheter. Praksisbanken benyttes i tillegg av eksterne samarbeidsparter som Reko, NAV og Friskgården i 
søking etter utprøvingsplasser for personer som er henvist til dem.  
 
Det er jevnt over god søkning til de fleste kommunale stillingene, men kommunen har et særskilt fokus 
på rekruttering av bl.a. ingeniører, ledere og sykepleiere i hjemmebasert omsorg.  
 
Steinkjer kommune har fremdeles et for høgt antall ansatte i reduserte stillinger, spesielt innenfor 
omsorg. Arbeid med innføring av en heltidskultur pågår kontinuerlig, på enheter der det er mulig å 
organisere arbeidet i større/hele stillinger. Målsettingen om at alle ansatte skal arbeide i hel stilling står 
fast.  
Heltidskultur vil på sikt fremme likestilling, kommunens omdømme og gi kvalitativt bedre tjenester for 
brukerne. 

 
Kommunens organisering i en 3-nivåmodell, med avdelingssjefer (nivå 2) som rådmenn innenfor egne 
områder ble avsluttet i 2019. Øverste ledelse har bestått av rådmann, 5 avdelingssjefer og 4 stabssjefer. 
 
Kjønnsfordelingen i lederstillinger har vært relativt lik de siste årene: 

Ledere 

  

Antall kvinner Antall menn 

2019 2018 2016 2015 2014 2013 2019 2018 2016 2015 2014 2013 

Toppledelse 5 6 7 7 6 6 6 4 2 2 3 3 

Enhetsledere 31 35 31 31 31 31 12 12 15 15 14 16 

Sum ledere 36 41 38 38 37 37 18 16 17 17 17 19 

 

Gjennomsnittlig lederlønn fordelt på kjønn de siste årene: 

Ledere 
Kvinner - snitt lønn Menn - snitt lønn 

2019 2018 2017 2016 2019 2018 2017 2016 

Toppledelse 895 100 870 566 827 299 800 216 879 550 864 725 792 900 766 550 

Enhetsleder 717 545 682 964 646 570 614 882 729 283 706 200 669 186 630 070 

  



Diskriminering og tilgjengelighet 

Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne har som ansvar å ivareta intensjonen i 
Ot.prp. nr. 44 Om lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- 
og tilgjengelighetsloven). Rådet følger valgperioden og er sammensatt av tre representanter fra 
foreninger og interesseorganisasjoner for funksjonshemmede og to representanter fra politikerne. 
Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne skal fremme delaktighet og likestilling i 
samfunnet for personer med nedsatt funksjonsevne.  

Det er god toveis kommunikasjon mellom rådet og administrasjonen i kommunen. Det betyr at det 
gjøres henvendelser til rådet fra administrasjonen og andre som utfører oppdrag på vegne av 
kommunen, og rådet gjør henvendelser på konkrete ting en ønsker å få belyst. Kommunalt råd for 
mennesker med nedsatt funksjonsevne er på lista for alt som sendes på offentlig høring og velger selv 
hvilke saker de ønsker å uttale seg om, da med bakgrunn i at de skal gi råd til de kommunale 
styringsorganene.  

En viktig del av å være mest mulig tilgjengelig for alle er at Steinkjer kommunes internettside er utstyrt 
med programvare for “lese WEB” som gir mulighet for å merke teksten og få den lest opp. 

Kommunen har også eget Innvandrerråd og Likestilling- og mangfoldsutvalg. I begge utvalg er 
diskriminering og tilgjengelighet sentrale tema. 

 
 

HMS 

 
Sykefravær 

Steinkjer kommune har i perioden 2014 - 2018 hatt en gradvis nedgang i sykefraværet, mens i 2019 økte 
sykefravær fra 7,9% i 2018 til 8,7% i 2019. 

Selv om fraværet samlet sett har økt fra 2018 til 2019, er det ulikt i hvor stor grad det er økt i de 
forskjellige etatene og enhetene. Samfunnsutvikling og kultur har hatt nedgang i 2019. Oppvekst har 
hatt en jevn økning fra 2017-2019 på 1,2% prosentpoeng, mens omsorg som hadde nedgang i 2018 fikk 
en oppgang i 2019 på 1,1% prosentpoeng. 

Tabellen nedenfor viser utviklingen av kommunens sykefravær i perioden 2014 tom 2019:  

Sykefravær Korttids fravær Langtids fravær Samlet fravær 

Årlig sykefravær 2014 1,84 % 7,52 % 9,36 % 

Årlig sykefravær 2015 2,02 % 6,74 % 8,76 % 

Årlig sykefravær 2016 2,07 % 6,73 % 8,80 % 

Årlig sykefravær 2017 2,22 % 5,97 % 8,19 % 

Årlig sykefravær 2018 2,04 % 5,78 % 7,82 % 

Årlig sykefravær 2019 2,04 % 6,75 % 8,79 % 
 

 



Det er vanskelig å påpeke en absolutt årsak til økningen i de to største etatene. Kommunen har de siste 
årene hatt stort fokus på reduksjon av sykefraværet. I 2019 har fokuset kanskje ikke vært like 
påtagende. I 2019 har det vært mye fokus på kommunesammenslåing og å få organisasjon og ledere på 
plass. Samtidig har det i helseetaten vært reduksjon av årsverk som kan påvirke nærværet. I Oppvekst 
kan økning av hendelser med krevende uønsket atferd være en mulig grunn for økt sykefravær. 

Områder kommunen har hatt stort fokus på de siste årene: 

• Utvikling av partsamarbeidet lokalt, - systematisk jobbing med temaet og ansvarliggjøring av 
ledere og medarbeidere, skolering og arenaer for utvikling 

• systematisk oppfølging. Opplæring og støtte og styrking av ledere.  

• Kvartalsmøter med Bedriftshelsetjenesten og NAV Arbeidslivssenter 

• Fokus på ledelse før lege 

• Alternative arbeidsoppgaver på enhetene 

• Ledelsesutvikling  

• Fokus på tilrettelegging 

• Alternative arbeidsoppgaver på enhetene 

• I tillegg har kommunen vært med på et samarbeidsprosjekt mellom NAV og KS;  
o NED-prosjektet: Prosjekt «fra sykmeldt til langtidsfrisk» - samarbeid med Friskgården 

BHT og NAV Arbeidslivssenter, oppfølging av medarbeidere med mål om å avklare 
arbeidsevne 

 

 

Skader, ulykker og nestenulykker 

Oversikt over innrapportert skadeomfang for perioden 2009-2019: 

 

Den største skadekategorien gjelder utagerende adferd som har hatt betydelig nedgang fra 2016 til 
2018. Bakgrunnen for dette har vært valget om å differensiere mellom fysiske skader (vold og trusler) og 
verbal trakassering. Fra 2014 ble det igangsatt et forsøk med egenerklæringsskjema vedrørende 
utagering og verbale trusler i en seksjon i tjenesteenhet bo og habilitering. Dette er utvidet til alle 
seksjoner i 2016. I egenerklæringsskjemaet skal ansatte selv gi tilbakemelding hver måned på hvordan 
de opplever utagering virker inn på deres arbeidssituasjon og helse. Dette har ført til færre 
registreringer av enkelthendelser, men bedre oversikt over konsekvensene for den enkelte medarbeider 
og mulighet for adekvat oppfølging i etterkant av månedlig tilbakemelding.  

Skolene registrerer ofte vold og trusler som avvik og ikke skader på personalet. For 2017 var det 
registrert 117 avviksmeldinger og i 2018 76 avviksmeldinger som er relatert til uønsket atferd i 
skoleverket. Dette har økt betraktelig i 2019 til 152 avviksmeldinger. 



Miljø 

 
Visjonen fra planstrategien «Steinkjer tar samfunnsansvar» videreføres i klima og miljøplanen 2019 – 
2022 som ble vedtatt i kommunestyret våren 2019. Hovedmålet er at «kommunen skal bidra til en 
bærekraftig utvikling av miljøet i Steinkjer». Dette omfatter et lokalt ansvar i tillegg til at man ønsker å 
være en regional pådriver. Planen er ment å være et politisk styringsverktøy og et redskap for 
administrasjonen.  

Kommunen skal nytte planen i saksbehandling og for måloppnåelse i sine roller som myndighet, 
forvalter, tilrettelegger og pådriver. Planen analyserer og beskriver sektormål, status utfordringer og 
muligheter, og strategier for måloppnåelse. 

Klimaet og naturmiljøet er under betydelig endring. Vi står overfor en hurtig og global temperaturøkning 
som menneskeheten aldri før har opplevd. Vi opplever press på, og forringelse av naturmangfold, 
friluftsområder, kulturminner og kulturmiljø. Forurensning påvirker økosystemet, og kan gjøre 
uopprettelige skader for miljø og samfunn. Disse endringene skjer globalt, nasjonalt og lokalt. Det er 
altså behov for et grønt skifte.  

Kommunen ønsker å være en regional pådriver innen klima og miljøarbeidet. Et klimavennlig, 
klimarobust og miljøvennlig Steinkjer vil bli en bedre kommune å bo, arbeide og leve i. 
Utslippsreduksjoner og miljøtiltak må gjennomføres gjennom samhandling mellom offentlige aktører, 
landbruket, næringsliv, organisasjoner og kommunens innbyggere. Kommunen må i årene framover 
prioritere ressurser til både gjennomføring av tiltak og koordinering av overnevnte samhandling med 
eksterne aktører. Energi, klima og miljøhensyn må prioriteres i saksbehandling og politiske vedtak 
framover. 

Hovedmålene i kommunedelplan klima og miljø går på direkte utslipp av klimagasser i Steinkjer 
kommune. Dette betyr at vi legger til grunn klimagassene som slippes ut innenfor kommunegrensene. 
Klimafotavtrykk består av direkte utslipp pluss klimagassutslipp som har blitt sluppet ut et annet sted 
ved produksjon og transport av materialer og produkter som vi forbruker, for eksempel i bygg- og 
anleggssektoren, der valg av materialer kan være svært viktig for klimafotavtrykket til en bygning. 
Kommunen skal jobbe aktivt for å redusere sitt eget klimafotavtrykk. 

Kommunen skal legge til rette for bruk av el-biler, kollektivtrafikk og gang-sykkelbruk  

Kommunen skal framskynde utfasingen av fossildrevne kjøretøy ved å legge til rette for bruk av fossilfrie 
kjøretøyer. Dette kan gjøres gjennom målrettet styring av parkeringstilbudet. Samtidig kan kommunen 
være en pådriver for etablering av elektriske energistasjoner, og etter hvert for hydrogen og biogass.  

Kommunen vedtok i 2019 en plan for utskifting av sine kjøretøy til mere miljøvennlige kjøretøy, primært 
ved bruk av EL-biler. Arbeidet med dette påstartes vinteren 2020.  

Kommunen skal stimulere til økt bruk av miljøvennlige energikilder 

Kommunen skal informere om de løsninger og støtteordninger som finnes, og påvirke til at større 
utbygginger tar i bruk miljøvennlige energikilder som fr eks solenergi. Også for den enkelte huseier vil 
alternative energikilder bli mer aktuelle etter hevert som tekniske løsninger for dette blir rimeligere. 

 

 



Kommunen skal legge til rette for at utbygging skjer på en mest mulig miljøvennlig måte  

Kommunen skal påvirke til bruk av miljøvennlige materialer ved utbygging og større rehabiliteringer. I 
denne sammenhengen vil det være viktig å vurdere for eksempel bruk av tre som byggemateriale.  

Kommunen skal bidra til at landbruket reduserer utslipp pr produsert enhet  

Kommunen skal bidra til at det etablertes tiltakspakker for klimareduksjoner i samarbeide med 
landbruket. Kommunen skal også bidra aktivt med informasjon og veiledning, og samarbeide tett med 
næringen.  

Kommunen skal oppfylle sin pådriverrolle mot skogbruket for å øke skogpleie og drift  

Kommunen skal opprettholde gode rammebetingelser generelt for skogbruket i hele kommunen. Økt 
aktivitet i skogbruket gjennom økt avvirking, økt planting og økt bruk av tre som byggemateriale vil 
styrke næringen. Kommunen skal legge til rette for etablering av klimaskog på gjengroingsarealer som 
egner seg for klimaskogplanting for å øke karbonbinding på slike arealer.  

Kommunen skal samarbeide med innbyggere og næringsliv for å nå Steinkjer kommune sine klimamål  

Kommunen skal gi god og riktig informasjon til både innbyggere og næringsliv i Steinkjer kommune. Det 
skal gjøres enkelt å ta de miljøriktige valgene. 

 
 

Internkontroll 

 
Internkontroll brukes for å beskrive det ansvaret og de oppgavene som ligger til rådmannen etter 
kommuneloven. Hensikten med internkontroll er å sørge for: 

Kvalitet og effektivitet i tjenestene 

• kostnads- og resultateffektivitet 

• tilfredse brukere og innbyggere 

• forbedringsarbeid 

Helhetlig styring og riktig utvikling 

• utvikling i tråd med vedtatte mål 

Etterlevelse av lover og regler 

• kvalitet og tilgang på tjenester 

• hindre myndighetsmisbruk 

• forebygge uønskede hendelser 

Overordnede styringsdokumenter i den sammenheng er: 

• delegasjonsreglement  

• reglement for etiske standarder og antikorrupsjon 

• reglement innenfor personalforvaltning og arbeidsgiverområdet 

• reglement innenfor økonomi og finansforvaltning 

• reglement innenfor datasikkerhet og personvern 



• informasjonssikkerhetshåndboka 

• rutiner ifm antikorrupsjon 
  

Alle reglement er gjenstand for kontinuerlig vurdering. Reglementene er gjenstand for gjennomgang og 
revidering i forbindelse med sammenslåing av Steinkjer og Verran kommuner fra 01.01.20 

Økonomistyring skjer gjennom regelmessige månedsrapporter som legges fram for 
formannskap/kommunestyre. Rapportering i henhold til finansreglementet skjer samtidig.  

Tjenesteproduksjonen måles ut fra oppsatte mål gjennom brukerundersøkelser, måling av kvalitet og 
omfang av tjenester og sammenligningsdata fra Kostra. 

Medarbeiderundersøkelser gjennomføres vanligvis hvert andre år, sist i i 2017, men er pga 
kommunesammenslåing vedtatt utsatt i 2019. Resultatene av undersøkelsene benyttes i 
utviklingsarbeidet i den enkelte enhet. 

Kommunens hjemmeside ble oppdatert til en funksjonsbasert versjon med ny layout i 2018. Alle 
kommunale tilbud og tjenester samt all politisk behandling presenteres på hjemmeside. I tillegg er tatt i 
bruk flere digitale kanaler som økt bruk av film, Snapchat og Instagram i tillegg til Facebook for å 
informere innbyggerne om arbeidet med kommunesammenslåing og andre viktige nyheter. Det er 
utarbeidet egne retningslinjer for kommunens og ansattes bruk av sosiale medier.  

Årlig gjennomføres status på oppfølging/gjennomføring av politiske vedtak. 

Avvik meldes i avvikssystemet EQS. Et avvikssystem skal registrere ikke bare avvik, men også 
observasjoner, uønsket hendelse, nestenulykker/ tilløp til ulykker. Noen meldinger vurderes av leder 
som ikke relevant og noen er ikke definert av leder som en hendelsestype. For Steinkjer kommune har 
antall meldinger vært relativt konstant fra 2016 – 2019. Den største kategorien i avviksmeldinger gjelder 
medisinavvik. Medisinavvik utgjør i overkant av 50 % av alle avviksmeldinger. 

 
 

Etikk 

 
 
Etiske retningslinjer for kommunen ble i 2018 gjennomgått i administrasjonen med tanke på 
sammenslåing av kommunene. Revidert versjon av etisk plattform er vedtatt både av 
administrasjonsutvalget og fellesnemnda for nye Steinkjer kommune. Ansatte i Steinkjer kommune er 
forvaltere av samfunnets felles ressurser. I utøvelsen av arbeidet stilles det derfor høye krav til de 
ansattes etiske holdninger. Steinkjer kommune legger vekt på at ansatte i kommunen opptrer åpent, 
redelig og ærlig.  

Folkevalgte skal være bevisst på at de er med og danner grunnlaget for innbyggernes tillit og holdning til 
kommunen. Etisk plattform er et av flere sentrale dokumenter ved nytilsetting og ved skifte av 
tillitsvalgte. 

 

 



Kommunen var i 2013/2014 med som deltaker i KS Antikorrupsjonsnettverk. Den overordnede 
målsettingen med nettverkene var å forebygge og forhindre korrupsjon i kommunesektoren. 
Samlingene var en del av prosjektet "Åpenhet, integritet og antikorrupsjonsarbeid i kommunesektoren", 
et samarbeid mellom KS og TI (Transparency International) som startet opp i 2011. Som et ledd i 
prosjektet ble det laget en egen håndbok i antikorrupsjon for kommunene "Beskytt kommunen! 
Håndbok i antikorrupsjon". Deltakerne var invitert til å lære om korrupsjon, dele erfaringer, diskutere 
korrupsjonsrisiko i egen virksomhet eller kommune, og utvikle metoder og gjennomføre aktiviteter 
knyttet til eget korrupsjonsforebyggende arbeid. I den forbindelse var korrupsjonsrisiko og etiske 
problemstillinger tema på kommunens lederopplæring i 2014. Eget regelverk innenfor antikorrupsjon 
ble ferdigstilt i 2015. 

 

Steinkjer, 31.12.19/31.03.20 
 
 
Torunn Austheim 
Kommunedirektør 
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Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget legger fram plan for eierskapskontroll 2020-2024 for kommunestyret med 
følgende innstilling: 

1. Kommunestyret vedtar plan for eierskapskontroll 2020-2024 og slutter seg til 
kontrollutvalgets prioriteringer i planen: 

1) Eiermelding 
2) Eierstyring 
3) Steinkjer Næringsselskap AS 
4) Brannvesenet Midt IKS 
5) Dampsaga Bad AS 

2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i planen 

 
 
Vedlegg 
Plan for eierskapskontroll 2020-2024- plandokument 
RMN - Risiko og vesentlighetsv. kap 4.3 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eierskap i 
selskaper som kommunen har eierinteresser i. Eierskapskontrollene skal følge en plan, som 
kontrollutvalget skal lage i løpet av det første året etter at det er konstituert.  

Oversikt over kommunens eierinteresser finnes i noter til årsregnskapene for Verran 
kommune og Steinkjer kommune. Kommunen jobber med å få utarbeidet en samlet oversikt 
over eierinteresser for nye Steinkjer kommune.  

Det vedlagte utkastet angir et prioritert forslag til hvilke eierskap som skal undersøkes i 
planperioden. Planen bygger på risiko- og vesentlighetsvurderinger som er utført av 
kommunens revisor, Revisjon Midt-Norge SA. Revisors vurderinger er supplert med innspill 
fra kommunens politiske og administrative ledelse. Risiko- og vesentlighetsvurderingene skal 
bidra til at kommunens ressurser til kontrollarbeid blir brukt mest mulig målrettet. 

Eierskapskontrollene som vurderes ifh. størst risiko og vesentlighet er prioritert og nærmere 
beskrevet i den vedlagte planen. 
 
Kommunen har årlig ca 550 timer til rådighet til forvaltningsrevisjon, eierskapskontroll og 
andre undersøkelser. Sett over en fireårsperiode utgjør dette ca 2200 timer. Gjennomsnittlig 
antall timer pr forvaltningsrevisjon er ca 300 timer, og eierskapskontroller ca 100 timer. 
Kommunen kan på bakgrunn av dette forvente til sammen 6-7 forvaltningsrevisjoner og 1-3 
eierskapskontroller i perioden, avhengig av omfang.  
 
I planen er det listet opp og prioritert 5 eierskapskontroller. Det vil ikke være mulig å 
gjennomføre alle disse i planperioden, men det er viktig at kontrollutvalget har et tilstrekkelig 
antall eierskapskontroller å ta av. Erfaringsmessig vil det være eierskapskontroller som 



naturlig vil gå ut av planen av ulike årsaker.  
 
Vurdering 
På bakgrunn av kontrollutvalgets vedtak i sak 8/20, basert på revisors risiko- og 
vesentlighetsvurderinger, innspill fra politisk og administrativ ledelse er det nå utarbeidet en 
plan for eierskapskontroll for 2020-2024.  
 
Forslag til prioriteringer går fram av oversikten i planen. Det vil ikke være mulig å 
gjennomføre alle eierskapskontrollene i perioden, men det er viktig at kontrollutvalget har et 
tilstrekkelig antall eierskapskontroller å ta av.  

I oversikten gis det også forslag til hvilke spørsmål eierskapskontrollen bør gi svar på. 
Forslag til spørsmål/vinkling er ikke bindende for kontrollutvalget. Spørsmål/vinkling vil bli 
nærmere vurdert ifm med oppstart av hver enkelt eierskapskontroll.  

Kontrollutvalget bør, slik kommuneloven legger opp til, gis fullmakt til å foreta 
omprioriteringer innenfor planen. Endringer i risikobildet kan gjøre det nødvendig å endre 
prioriteringsrekkefølgen og det vil være tidsbesparende om kontrollutvalget kan gjøre 
endringene selv. Hvis kontrollutvalget ønsker å gjennomføre eierskapskontroller som ikke er 
beskrevet i den vedlagte planen skyldes det at risikobildet har endret seg, eller at det har 
oppstått ekstraordinære forhold. Utvalget vil i slike tilfeller holde kommunestyret orientert.  

Det anbefales kontrollutvalget å slutte seg til vedlagte plan, og oversende denne til 
kommunestyret for endelig vedtak 
 
 
 



1 

 

 

Plan for 
eierskapskontroll 

2020-2024 

Steinkjer kommune  



2 

 

Om eierskapskontroll1 
Kommunestyret har det overordnede ansvaret for hele kommunens virksomhet, også den 
som drives av de kommunaleide selskapene. Kommunestyrets styring av disse selskapene 
skjer gjennom selskapets eierorgan. 
Kontrollutvalget skal på vegne av kommunestyret påse at det føres kontroll med kommunens 
eierinteresser i selskaper, eierskapskontroll.  

Eierskapskontroll innebærer å kontrollere om den som utøver kommunens eierinteresser gjør 
dette i samsvar med lov og forskrift, kommunestyrets vedtak og anerkjente prinsipper for god 
eierstyring2. 

Plan for eierskapskontroll 
Eierskapskontroll er et sentralt virkemiddel i kontrollarbeidet. Eierskapskontroll bør av den 
grunn brukes mest mulig planmessig og målrettet.  
Kontrollutvalget har arbeidet med planen våren 2020. For å finne fram til selskap med høyest 
risiko er planen basert på revisors risiko- og vesentlighetsvurderinger. I tillegg har 
kontrollutvalget fått innspill fra administrativ og politisk ledelse. 

For kommunen har en generell eierskapskontroll over kommunens eierinteresse pekt seg ut i 
tillegg til eierskapskontroll i enkeltselskaper. 

Risikobildet i kommunen og selskapene vil vanligvis endre seg over tid, og behovet for 
enkelte av de prioriterte eierskapskontrollene kan derfor falle bort. For å ta høyde for 
eventuelle endringer har kontrollutvalget prioritert flere eierskapskontroller enn det har 
ressurser til å gjennomføre. Kontrollutvalget vil vurdere om det er nødvendig å rullere planen 
midt i planperioden.  

Ressurser 
I fireårsperioden 2020-2024 disponerer kontrollutvalget 2200 timer til eierskapskontroll, 
forvaltningsrevisjon og andre undersøkelser.  
 

Gjennomføring og rapportering 
Eierskapskontrollene gjennomføres av kommunens revisor, Revisjon Midt-Norge SA, etter 
bestilling fra kontrollutvalget. Kontrollutvalget godkjenner revisors prosjektplan før oppstart. 
Etter fullført eierskapskontroll rapporterer revisor til kontrollutvalget. Kontrollutvalget legger 
rapporten fram for kommunestyret med innstilling til vedtak. 
 
Kontrollutvalget har ansvar for å påse at kommunestyrets vedtak blir fulgt opp og rapportere 
om oppfølgingen til kommunestyret3. Rapporteringen skjer vanligvis gjennom 
kontrollutvalgets årsrapport, men kan i enkelte tilfeller gå som egen sak til kommunestyret. 

Prioriterte selskaper for eierskapskontroll 
Kontrollutvalgets prioriteringer går fram av oversikten på neste side.  
 
Det er lagt ved utskrift av note fra regnskapene som viser eierskap for gamle Steinkjer og 
gamle Verran. Steinkjer eier nå disse, men en egen oversikt for disse foreligger ikke pr d.d. 
Det kan være noen justeringer i eierstørrelsen i disse selskapene. 

  

 

1 Jf. kommuneloven §§ 23-2 c og 23-4.  
2  KS sine Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll: 
https://www.ks.no/contentassets/fb95418a8bab40d69235844e212abb6f/ks-anbefalinger-
eierstyring_digital.pdf  
3 Jf. forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 5. 

https://www.ks.no/contentassets/fb95418a8bab40d69235844e212abb6f/ks-anbefalinger-eierstyring_digital.pdf
https://www.ks.no/contentassets/fb95418a8bab40d69235844e212abb6f/ks-anbefalinger-eierstyring_digital.pdf
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Prioritert tema/selskap Eksempel på spørsmål/innretning 
Dette er eksempel på mulige spørsmål/innretning. Ifm. 
oppstart av hver enkelt eierskapskontroll vil dette bli vurdert 
nærmere)  

1. Eiermelding  I hvilken grad fastsetter eiermeldingen mål for Steinkjer 
kommunes eierinteresser i de enkelte selskapene  

2. Eierstyring I hvilken grad har kommunen vedtatt overordnede 
prinsipper for eierstyring i de ulike selskapene kommunen 
har eierinteresser i? 
Har kommunen utarbeidet et system og rutiner for 
oppfølging og rapportering om sine selskaper?   

3. Steinkjer 

næringsselskap AS 

Utøves kommunens eierskap i selskapet i tråd med lov og 
forskrift, eiernes vedtak og etablerte normer for god 
eierstyring? 

4. Brannvesenet Midt 

IKS 

Utøves kommunens eierskap i selskapet i tråd med lov og 
forskrift, eiernes vedtak og etablerte normer for god 
eierstyring? 

5. Dampsaga Bad AS Utøves kommunens eierskap i selskapet i tråd med lov og 
forskrift, eiernes vedtak og etablerte normer for god 
eierstyring? 
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Oversikt over eierskap iht. noteopplysninger i regnskapene for: 

 

 

 

 

Gamle Steinkjer kommune: 

 
 
Gamle Verran kommune: 

 



 

 

 

Revisors risiko- og vesentlighetsvurdering 

Steinkjer kommune 
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OPPSUMMERING 
Risiko- og vesentlighetsvurderingen skal danne grunnlag for kontrollutvalgets og eventuelt 

kommunestyrets videre arbeid med valg av forvaltningsrevisjonsprosjekter og herunder plan 

for forvaltningsrevisjon for en nærmere angitt periode. Revisors helhetlige risiko- og 

vesentlighetsvurdering identifiserer områder hvor det anbefales å gjennomføre 

forvaltningsrevisjon. Med risiko og vesentlighet menes her sannsynligheten for at et forhold 

kan inntreffe og konsekvensen dersom angjeldende forhold inntreffer. Rød fargekode indikerer 

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

er høyt. Gul farge indikerer at behovet ligger på et middels nivå, mens grønn farge indikerer et 

lavt behov for forvaltningsrevisjon.  

Risiko- og vesentlighetsvurderingen ser på områder innenfor kommuneorganisasjonen, 

tjenesteområdene og selskaper som kommunen har eierinteresser i. Tabellen nedenfor gir en 

oppsummering av risikovurderingen som er gjort i Steinkjer kommune innenfor 

kommuneorganisasjon og tjenesteområdene. Nærmere beskrivelse av datagrunnlag og 

vurderinger inngår i de ulike kapitlene for områdene. 

Tabell 1. Oppsummering av risikovurderingene innenfor kommuneorganisasjonen og 

tjenesteområdene 

Høy risiko Moderat risiko Lav risiko 

Organisasjonsendring Offentlige anskaffelser Budsjettering 

Tidlig innsats Økonomisk internkontroll Etikk 

Voksenopplæringen Finans HMS 

Integrering og oppfølging av 

bosatte flyktninger 

Varsling Avviksmeldinger 

Rus- og psykiatritjenesten Rekruttering Beredskap og ROS 

Vann og avløp Kommunedirektørens 

internkontroll 

Idrettstilbud 

Renovasjon Saksbehandling Funksjonshemmede og 

psykisk utviklingshemmede 

Steinkjer kommuneskoger – 

Ogndalsbruket KF 

Kulturtilbud til unge Byggesak 
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 Barnevern Eiendomsforvaltning 

 Kvalitet i skole  

 Boligtildeling  

 Økonomisk sosialhjelp  

 Bemanning i 

hjemmetjenesten 

 

 Aktiviteter for eldre  

 Planarbeid  

 Klima- og miljøhensyn  

 

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

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

Nærmere beskrivelse av datagrunnlag og vurderinger inngår kapittelet for selskap kommunen 

har eierinteresser i. 

Tabell 2. Oppsummering av risikovurderingene innenfor eierskap 

Høy risiko Moderat risiko Lav risiko 

Eiermelding Reko AS Oversikt over eierskap 

Eierstyring NTE AS Konsek Trøndelag IKS 

Steinkjer Næringsselskap 

AS 

Nord-Trøndelag Krisesenter 

IKS 

Lierne Nasjonalparksenter 

IKS 

Brannvesenet Midt IKS Nye selskapsformer for § 27-

samarbeid 

Resterende selskaper med 

50 % eierandel eller mindre 

Dampsaga Bad AS   
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4.3 SELSKAPER HVOR KOMMUNEN HAR 
EIERINTERESSER  

I figur 7 er risikovurderingene knyttet til kommune sine eierinteresser oppsummert og 

grunnlaget for vurderingene er nærmere vurdert i fortsettelsen. Selskaper som trekkes fram til 

å ha høy eller moderat risiko, bør få gjennomført både eierskapskontroll og 

forvaltningsrevisjon. Forvaltningsrevisjon i selskaper bør på generelt grunnlag undersøke 

selskapenes måloppnåelse både opp mot eiers ønsker og selskapets formål. Videre er 

selvkost i selskaper som er omfattet av dette spesielt relevant. Selskaper som utøver viktige 

tjenester for kommunen bør få tjenesteutøvelsen revidert.  

 

Figur 8. Risikovurdering eierskap og forvaltningsrevisjon i selskaper 

 

Tabellene nedenfor viser Steinkjer kommune sine interesser i IKS og AS.  

Tabell 22. Eierandel til Steinkjer kommune i IKS 

Selskap Eierandel 

Brannvesenet Midt IKS 52,6 % 

Nord-Trøndelag Krisesenter IKS 14,6 % 

Konsek Trøndelag IKS 6 % 

Lierne Nasjonalparksenter IKS 5 % 

Eierskapskontroll: Eiermelding og eierstyring
Steinkjer Næringsselskap AS
Brannvesenet Midt IKS
Dampsaga Bad AS

Reko AS
NTE
Nord-Trøndelag Krisesenter IKS
Eierskap: nye løsninger for § 27-samarbeidene

Oversikt over kommunens eierskap
Konsek Trøndelag IKS
Lierne Nasjonalparksenter IKS
Resterende selskaper hvor kommunen har 50 
% eierandel eller mindre
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Interkommunalt Arkiv Trøndelag IKS 2,78 % 

Trondheim Havn IKS 2,1 % 

 

Tabell 23. Eierandel til Steinkjer kommune i AS 

Selskap Eierandel 

Dampsaga Bad AS 100 % 

Steinkjer Næringsselskap AS 100 % 

Steinkjerhallen AS 60 % 

Steinkjer Skidrift AS 50 % 

Steinkjer Havnelager AS 46,91 % 

Høvdinggården Legekontor AS 33,33 % 

Reko AS 25,16 % 

Retura NT AS  20 % 

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS (NTE) 12,73 % 

Ecopro AS 10 % 

Sesam Ressurs AS 4,2 % 

Kinoalliansen AS 4 % 

Trøndelag Forskning og Utvikling AS (TFoU) 4 % 

Leiv Eiriksson Nyskaping AS 0,4 % 

 

Tabell 24. Andre selskapsformer 

Selskap Eierandel 

Biblioteksentralen SA  

Revisjon Midt-Norge SA  

Foreningen Kystriksveien  
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Steinkjer Næringsforum  

Trøndelags Europakontor  

Ungt Entreprenørskap Trøndelag  

 

Steinkjer har to kommunale foretak:  

- Steinkjerbygg KF  

- Steinkjer kommuneskoger – Ogndalsbruket KF.  

Kommunale foretak er ikke egne rettssubjekt, men regnes som en del av kommunen som 

juridisk enhet. Kommunale foretak er dermed ikke aktuelle for undersøkelse som en 

eierskapskontroll eller forvaltningsrevisjon i selskap – men heller som en forvaltningsrevisjon i 

en del av kommunen. De kommunale foretakene nevnes likevel her da kommunale foretak er 

en spesiell organisering innad i kommunen, og de har sine egne styrer som er direkte 

underordnet kommunestyret. De kommunale foretakene og aktuell forvaltningsrevisjon i disse 

er omtalt i kapittel 4.2.  

4.3.1 Eierskapskontroll 

Steinkjer kommune har en eiermelding fra 2019. Den legges frem årlig for kommunestyret. 

Eiermeldingen inneholder kun en presentasjon av de ulike selskap og virksomheter kommunen 

eier. Kommunens eiermelding fastsetter ikke strategier eller mål for sitt eierskap, og det er 

heller ingen overordnede prinsipper for eierstyring som eierrepresentantene kan støtte seg til. 

Kommunesammenslåing kan gi utfordringer i eierstyring gjennom at det blir nye 

eiersammensetninger og potensielt nytt omfang av tjenesteutførelse. Det er også viktig å sikre 

at styringsdokumenter er oppdaterte og at eierstyringen av alle selskaper følger hva som er 

vedtatt i den nye kommunen.  

Det er ofte kommunens ordfører som oppnevnes som eierrepresentant i kommunens ulike 

selskaper. Steinkjer kommunes ordfører Bjørn Arild Gram har hatt sin posisjon siden 2007. I 

2020 vil kommunen få en ny ordfører, som følge av at Gram har blitt valgt som leder i KS. Et 

slikt skifte av ordfører og eierrepresentant, der hvor ordføreren har hatt sin posisjon lenge, har 

en viss risiko. Risikoen går ut på kunnskapsoverføring til ny eierrepresentant, spesielt gjennom 

de skriftlige styringsdokumentene og protokoller fra generalforsamlinger/representantskap i 

selskapene. En smidig overgang vil lettes ved at eierrepresentanten har orientert 

kommunestyret om aktuelle saker i selskapene og har lagt til rette for en aktiv eierinvolvering.  

 

Revisor vurderer det til å være en økt risiko i selskaper hvor kommunen har en eierinteresse 

over 50 %. Disse selskapene vil være mer aktuelle for eierskapskontroll, og heleide 
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aksjeselskap er spesielt aktuelle. I tillegg ønsker revisor å trekke frem Nord-Trøndelag 

Krisesenter IKS med bakgrunn i sent godkjent regnskap og økte kostnader.  

Etter fylkessammenslåingen ble Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS overført fra Nord-

Trøndelag fylkeskommune og til de tidligere nord-trønderske kommunene. Dette gir at 

selskapet har fått en ny eierstruktur og har gått fra å forholde seg til én eier, til å måtte forholde 

seg til 23 forskjellige eiere. De nord-trønderske kommunene har utarbeidet en felles 

eierskapsmelding for NTE.  

Som presentert i tabell 3.2.1, har Steinkjer kommune en rekke § 27-samarbeid med andre 

kommuner. Som følge av endringer i ny kommunelov, må disse samarbeidene finne en ny 

organisasjonsform i løpet av inneværende valgperiode. Revisor har valgt å se på § 27-

samarbeidene under ett i denne sammenhengen, og vurderer risikoen her til å være høy. Det 

er ikke sikkert at organisasjonsformen som passer for det ene samarbeidet, er like 

hensiktsmessig for det andre. Endringer av selskapsform, og da fortrinnsvis en endring til det 

bedre, fordrer påkoblede eiere som er bevisste sitt ansvar. Steinkjer, som den større 

kommunen i flere av disse samarbeidene, har et stort ansvar i å være delaktig i å finne gode 

løsninger for § 27-samarbeidene. Ny organisering i selskap, vil gi endringer også i 

styresammensetning. I dag er det kommunedirektørene i den enkelte deltakerkommune som 

utgjør styret. Dette vil ikke være ideelt eksempelvis i IKS.  

Eierskapskontroll må ikke nødvendigvis enten gjennomføres av kommunens generelle 

eierstyring eller i et enkeltselskap. Det kan være aktuelt å gjennomføre kontroll på tvers av 

kommunens selskaper, eksempelvis undersøke kjønnsbalanse i styrene, etiske retningslinjer 

i selskapene og lignende. En slik kontroll på tvers av selskaper ville vært mest aktuell dersom 

Steinkjer kommune hadde vedtatt en eiermelding som inneholdt forventninger til selskapene 

om nettopp dette.  

Tidligere eierskapskontroller har ført til følgende anbefalinger:  

- Vurdere ordningen med gjennomgående styrer i Steinkjerbygg KF, Steinkjerbygg AS 

og datterselskaper  

- Sikre at styringssignaler følger formelle kanaler  

- Vektlegge at styret i de respektive selskaper har en forsvarlig oversikt og styring  

- Vurdere om det vil være hensiktsmessig å formalisere gjennom vedtekter enkelte av 

kommunestyrets styringssignaler  

- å sørge for at selskapet får på plass etiske retningslinjer 

- at selskapet etablerer en tilfredsstillende internkontroll 

- at det gis tilbud om opplæring i styrearbeid  
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4.3.2 Forvaltningsrevisjon i selskaper 

Selskaper som utøver viktige tjenester for kommunen er spesielt aktuelle for 

forvaltningsrevisjon i selskapet opp mot fastsatte målsettinger og den faktiske 

tjenesteutøvelsen. 

Brannvesenet Midt IKS er et selskap hvor Steinkjer både har en stor eierandel, og selskapet 

utøver en viktig tjeneste. Brannvesenet Midt har ansvar for å forvalte brann- og 

redningstjenesten for sine eierkommuner. Tjenesten består både av tjenester som er 

selvkostfinansiert, og av tjenester som finansieres av eiertilskudd. Andre eierkommuner er 

Inderøy, Snåsa, Lierne, Røyrvik og Osen. Videre har eiersammensetningen i selskapet blitt 

endret fra 2020, både på grunn av kommunesammenslåing mellom Steinkjer og Verran, og på 

grunn av Namdalseid kommunes uttreden fra selskapet som følge av sammenslåing med 

Namsos og Fosnes kommuner. Brannvesenet Midt leverer en selvkosttjeneste til innbyggerne, 

noe som gir selskapet en høy risiko. Både eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon av 

selskapet vurderes til å ha høy risiko, med bakgrunn i tjenesteytelsen og endringer i 

eiersammensetning.  

Nord-Trøndelag Krisesenter IKS er et selskap hvor Steinkjer har en mindre eierandel. 

Selskapet gir veiledning, trygghet og hjelp til mennesker utsatt for vold i nære relasjoner. 

Krisesenteret eies og drives av 26 kommuner. Krisesenteret er en offentlig oppgave og et 

lovpålagt tilbud kommunene skal gi sine innbyggere. Krisesenteret har hatt sent godkjent 

regnskap og økte utgifter, noe som gjør selskapet mer aktuelt for forvaltningsrevisjon. Både 

eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i selskapet vurderes til å ha moderat risiko.  

Steinkjer Næringsselskap AS er kommunens næringsavdeling og verktøy for 

næringsutvikling. Næringsselskapet gjennomfører veiledning og rådgivning til bedrifter, 

gründere, etablerere og landbruksaktører som skal utvikle nye forretningsideer, jobbe med 

omstilling, videreutvikle bedrifter og så videre. Det tilbys inntil fem timer gratis 

«førstelinjetjeneste», som består av kartlegging og veiledning. Revisor vurderer at selskapet 

har høy risiko siden det er heleid og samtidig fungerer som kommunens næringsavdeling.   

Dampsaga Bad AS er heleid av Steinkjer kommune. Selskapets formål er å eie og drifte bad, 

samt virksomhet i tilknytning til dette. Selskapet ble etablert i 2018 i forbindelse med 

omstrukturering i kommunens selskapsportefølje for å berede grunnen for kulturinvesteringene 

på torget. Det har blitt gjennomført noen ekstraordinære generalforsamlinger i forbindelse med 

formaliteter i det nye selskapet; kapitalforhøyelse og presisering i vedtekter om erverv og 

utbytte. Dampsaga Bad AS har ett datterselskap, Dampsaga Gym AS. Selskapet vurderes til 

å ha moderat risiko, med bakgrunn i at selskapet er heleid og at selskapet ikke utøver 

essensielle tjenester for kommunen. 
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NTE AS er et selskap hvor Steinkjer kommune har en liten eierandel sett opp imot kommunens 

andre eierskap, men en relativt sett stort eierandel sett i selskapet som sådan. NTE yter en 

viktig tjeneste gjennom å produsere og selge energi. Videre tilbyr selskapet internett via fiber, 

TV, og elektrikertjenester. Det ble gjennomført en eierskapskontroll med forvaltningsrevisjon 

av selskapet i 2015, da selskapet var eid av Nord-Trøndelag fylkeskommune. I forbindelse 

med eierskiftet mener revisor det på nytt er aktuelt med en forvaltningsrevisjon av selskapet. 

Siden det er gjennomført en forvaltningsrevisjon relativt nylig sammenlignet med kommunens 

andre selskaper og Steinkjer kommune har en relativt liten eierandel, vurderes selskapet til å 

ha moderat risiko.  

Reko AS skal være en brobygger til arbeidslivet. Selskapet er et senter for arbeidsinkludering 

og spesialisert rehabilitering. Selskapet eier og driver et rehabiliteringssenter i Inderøy, og 

avdelinger for arbeidsinkludering i Steinkjer og Namsos. Reko har fire datterselskap:  

- Reko Arbeid og Karriere AS (håndterer alle avtaler blant annet fra NAV som er 

konkurranseutsatt) 

- Reko Arbeidsinkludering AS (forvalter avtalen der selskapet er forhåndsgodkjent av 

NAV, AFT-tiltaket) 

- Kastvollen Rehabiliteringssenter AS (drift av rehabiliteringsvirksomheten på 

Kastvollen, etter avtale med Helse Midt-Norge)  

- Reko Eiendom AS (eiendomsutvikling tilknyttet Kastvollen)  

Revisor vurderer selskapet til å ha moderat risiko. Steinkjer eier ca. ¼ av selskapet, og 

selskapet yter tjenester som kan ha innvirkning på eksempelvis kommunens utgifter når det 

gjelder økonomisk sosialhjelp.  

Konsek Trøndelag IKS utøver sekretariatfunksjonen i eierkommunenes kontrollutvalg. 

Sekretariatselskapene i Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag ble slått sammen i forbindelse med 

fylkessammenslåingen, og utgjør i dag Konsek Trøndelag IKS. Steinkjer kommune har en liten 

eierandel i selskapet. Selskapet utøver ingen kritisk tjeneste for kommunen, og sett sammen 

med den lave eierandelen vurderer revisor selskapet til å ha lav risiko.  

Lierne Nasjonalparksenter IKS er besøkssenter for nasjonalparkene Lierne og Blåfjella-

Skjækerfjella. Selskapet driver formidling for miljøforvaltningen. Andre eiere i selskapet er 

Trøndelag fylkeskommune og kommunene Lierne, Snåsa, Verdal og Grong i tillegg til 

Steinkjer. Lierne kommune eier storparten av selskapet, med 60 prosent. Fylkeskommunen 

har en relativt stor andel på 20 prosent. Revisor vurderer at selskapet, for Steinkjer kommunes 

del, har lav risiko. Dette har bakgrunn i at selskapet ikke utover noen kritisk tjeneste for 

kommunen og at Steinkjer har en lav eierandel.  
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Steinkjer kommune har en rekke andre mindre eierandeler i selskaper. Retura NT AS utøver 

en viktig tjeneste gjennom å utøve avfallstjeneste for næringslivet. Ecopro AS er viktig i form 

av at de håndterer eksempelvis matavfallet fra husholdninger i Steinkjer kommune. Revisor 

har likevel vurdert disse selskapene, og resterende selskaper med 50 prosent eierandel eller 

lavere som tidligere ikke er nevnt, til å ha en lav risiko for kommunen.  

 



  

Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024  

Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune 04.05.2020 17/20 
 
Saksbehandler Liv Tronstad 
Arkivkode FE - 217, TI - &30 
Arkivsaknr 20/40 - 8 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget legger fram plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 for kommunestyret med 
følgende innstilling: 

1.Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024, og slutter seg til 
kontrollutvalgets prioriteringer i planen: 

1.          XX 
2.          XX 
3.          XX 
4.          XX 
5.          XX 
6          XX 
7.          XX 
8.          XX 
9.          XX 
10.          XX 
11          XX  

2.Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i prioriteringsrekkefølgen. 
 
Vedlegg 
Plan for forvaltningsrevsjon 2020-2024 - plandokument 
RMN - Risiko og vesentlighetsvurdering - Steinkjer 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget skal påse at det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens virksomhet og 
av selskaper kommunen har eierinteresser i. Forvaltningsrevisjonene skal følge en plan, som 
kontrollutvalget skal lage i løpet av det første året etter at det er konstituert.  

Det vedlagte utkastet angir et prioritert forslag til hvilke tjenesteområder og selskaper som 
skal undersøkes i planperioden. Planen bygger på risiko- og vesentlighetsvurderinger som er 
utført av kommunens revisor, Revisjon Midt-Norge SA. Revisors vurderinger er supplert med 
innspill til risikoområder fra kommunens politiske og administrative ledelse og fra 
hovedtillitsvalgte. Risiko- og vesentlighetsvurderingene skal bidra til at kommunens ressurser 
til kontrollarbeid blir brukt mest mulig målrettet. Forvaltningsrevisjon i selskaper med flere 
eiere, kan derfor være hensiktsmessig å samordne med øvrige eiere. 

Områdene som vurderes å være av størst vesentlighet er prioritert og nærmere beskrevet i 
den vedlagte planen. 
 
Kommunen har årlig ca 550 timer til rådighet til forvaltningsrevisjon, eierskapskontroll og 
andre undersøkelser. Sett over en fireårsperiode utgjør dette ca 2200 timer. Gjennomsnittlig 
antall timer pr forvaltningsrevisjon er ca 300 timer, og eierskapskontroller ca 100 timer. 
Kommunen kan på bakgrunn av dette forvente til sammen 6-7 forvaltningsrevisjoner og 1-3 
eierskapskontroller i perioden, avhengig av omfang.  
 
I planen er det listet opp og prioritert 11 forvaltningsrevisjoner. Det vil ikke være mulig å 
gjennomføre alle disse i planperioden, men det er viktig at kontrollutvalget har et tilstrekkelig 



antall forvaltningsrevisjoner å ta av. Erfaringsmessig vil det være forvaltningsrevisjoner som 
naturlig vil gå ut av planen av ulike årsaker.  
 
 
Vurdering 
På bakgrunn av kontrollutvalgets vedtak i sak 7/20, basert på revisors risiko- og 
vesentlighetsvurderinger, innspill fra politisk og administrativ ledelse samt hovedtillitsvalgte 
er det nå utarbeidet en plan for forvaltningsrevisjon for 2020-2024.  
 
Forslag til prioriteringer går fram av oversikten i planen. Det vil ikke være mulig å 
gjennomføre alle forvaltningsrevisjonene i perioden, men det er viktig at kontrollutvalget har 
et tilstrekkelig antall forvaltningsrevisjoner å ta av.  

I oversikten gis det også forslag til hvilke spørsmål forvaltningsrevisjonen kan gi svar på. 
Forslag til spørsmål/vinkling/innretningen er ikke bindende for kontrollutvalget, og vil bli 
nærmere vurdert i forbindelse med oppstart av hver enkelt forvaltningsrevisjon. 

Kontrollutvalget bør, slik kommuneloven legger opp til, gis fullmakt til å foreta 
omprioriteringer innenfor planen. Endringer i risikobildet kan gjøre det nødvendig å endre 
prioriteringsrekkefølgen og det vil være tidsbesparende om kontrollutvalget kan gjøre 
endringene selv. Hvis kontrollutvalget ønsker å gjennomføre forvaltningsrevisjoner som ikke 
er beskrevet i den vedlagte planen skyldes det at risikobildet har endret seg, eller at det har 
oppstått ekstraordinære forhold. Utvalget vil i slike tilfeller holde kommunestyret orientert.  

Vi anbefaler at kontrollutvalget slutter seg til vedlagte plan, og sende den til kommunestyret 
for endelig vedtak. 
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Om forvaltningsrevisjon1 
Kontrollutvalget skal påse at det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens virksomhet og 
av selskaper kommunen har eierinteresser i. Forvaltningsrevisjon er systematiske 
vurderinger av økonomi, produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra 
kommunestyrets vedtak.  

Plan for forvaltningsrevisjon 
Forvaltningsrevisjon er et sentralt virkemiddel i kontrollarbeidet, det er også det mest 
kostnadskrevende. Forvaltningsrevisjon bør av den grunn brukes mest mulig planmessig og 
målrettet. For å finne fram til områdene med høyest risiko er planen basert på revisors risiko- 
og vesentlighetsvurderinger. I tillegg har kontrollutvalget fått innspill fra administrativ og 
politisk ledelse, hovedtillitsvalgte og hovedverneombudet. 

Kontrollutvalget har arbeidet med planen våren 2020. Risikobildet i kommunen vil vanligvis 
endre seg over tid, derfor kan behovet for enkelte av de prioriterte forvaltningsrevisjonen falle 
bort. For å ta høyde for eventuelle endringer har kontrollutvalget prioritert flere områder enn 
det har ressurser til å gjennomføre. Kontrollutvalget vil vurdere om det er nødvendig å rullere 
planen midt i planperioden.  

Ressurser 
I fireårsperioden 2020-2024 disponerer kontrollutvalget 2200 timer til forvaltningsrevisjon, 
eierskapskontroll og andre undersøkelser.  

Gjennomføring og rapportering 
Forvaltningsrevisjonene gjennomføres av kommunens revisor, Revisjon Midt-Norge SA, etter 
bestilling fra kontrollutvalget. Kontrollutvalget godkjenner revisors prosjektplan før oppstart. 
Etter fullført forvaltningsrevisjon rapporterer revisor til kontrollutvalget. Kontrollutvalget legger 
rapporten fram for kommunestyret med innstilling til vedtak. 

Kontrollutvalget har ansvar for å påse at kommunestyrets vedtak blir fulgt opp og rapportere 
om oppfølgingen til kommunestyret2. Rapporteringen skjer vanligvis gjennom 
kontrollutvalgets årsrapport, men kan i enkelte tilfeller gå som egen sak til kommunestyret. 

Prioriterte områder for forvaltningsrevisjon 
Kontrollutvalgets prioriteringer går fram av oversikten på neste side. I oversikten gis det også 
forslag til hvilke spørsmål forvaltningsrevisjonen bør gi svar på. Forslag til 
spørsmål/vinkling/innretningen er ikke bindende for kontrollutvalget.  

 

  

 

1 Jf. kommuneloven §§ 23-2 c og 23-3.  
2 Jf. forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 5. 
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Prioritert område  
(Alfabetisk opplistet) 

Eksempler på spørsmål/vinkling/innretning  
(Detter er eksempler på mulige spørsmål/vinkling/ innretning. 
I forbindelse med oppstart av hver enkelt forvaltningsrevisjon 
vil dette bli vurdert nærmere) 
 

Avvik og avviksmeldinger 
 
(kan være aktuelt både 
innenfor oppvekst- og 
helsesektoren) 

• Har kommunen rutiner og god praksis for rapportering og 
håndtering av avvik? 

• Har kommunen tydelige rutiner for hvordan ansatte skal 
gå frem dersom avvik inntreffer? 

• Kjenner de ansatte til disse rutinene? 

• Blir hendelser meldt i avvikssystemet? 

• Har ansatte felles forståelse og oppfatning av hva et avvik 
er og når det skal meldes avvik? 

• Er det klare ansvarsforhold når det gjelder oppfølging og 
lukking av avvik?  

• Hvordan brukes avviksystemet for å utvikle/utbedre 
tjenestene? 

• Hvordan brukes avvikene i å analysere utviklingstrekk/ 
trender?  

 

Integrering og oppfølging 
av flyktninger 

• Hvordan fungerer kommunens arbeid med integrering av 
flyktninger?  

• I hvilken grad fungerer samspillet mellom involverte 
instanser i integreringsarbeidet – Integrering, 
voksenopplæring, andre aktuelle kommunale 
virksomheter og NAV?  

• Er samarbeidet om integrering av bosatte flyktninger i 
kommunen i tråd med krav og anbefalinger på området? 

• Hvordan utnyttes integreringsmidlene? 

• I hvilken grad har kommune etablert effektive tiltak med 
hensyn til å få flyktninger integrert gjennom utdanning og 
arbeid?  

• I hvilken grad har kommune lagt til rette for en god 
utnyttelse av medbrakt kunnskap/kompetanse?  

• Hvilken språkopplæring og hvilket utdanningstilbud gis 
flyktningene?  

• Hvordan arbeider kommunen for at flyktningene skal bli 
økonomisk selvstendige?  

• I hvilken grad kommer flyktningene seg ut i jobb etter endt 
opplæring?  

•  

Kulturtilbudet til unge • I hvilken grad når kommunen det nasjonale målet om et 
kulturskoletilbud som dekker 30% av elevtallet? 

• I hvilken grad oppfyller kommunen visjonen om å være en 
kulturskole for alle? 

• I hvilken grad er kulturskoletilbudet et reelt tilbud for alle 
barn og unge i hele kommunen?  

• I hvilken grad bidrar frivilligheten i å dekke kulturtilbudet til 
unge? 

• I hvilken grad samarbeider kommunen og frivilligheten om 
å gi et kulturtilbud til unge?  

•  

Organisasjonsendringer, 
herunder nye system 

• I hvilken grad har kommunen en effektiv 
organisasjonsstruktur? 
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• I hvilken grad har kommunen klart å implementere nye 
rutiner, retningslinjer og reglement i organisasjonen etter 
kommunesammenslåingen? 

• I hvilken grad har ansatte tilpasset seg ny kommune? 

• I hvilken grad har kommunen tatt ut 
effektiviseringsgevinster ifm kommunesammenslåingen? 

• I hvilken grad har kommunen lyktes i å slå sammen IKT-
systemer? 

• I hvilken grad klarer kommunen å utnytte mulighetene 
som ligger i de ulike IKT-systemene effektivt? 

• Hvordan har ny kommune sikret gamle arkivsystem og i 
hvilken grad er informasjon i gamle arkivsystemer sikret 
for ettertiden og den enkeltes rettssikkerhet? 

Renovasjon  • Er renovasjon effektivt organisert? 

• Er praksis for beregning av renovasjonsgebyr i tråd med 
selvkostprinsippet 

• I hvilken grad utnyttes selvkostprinsippet for å nå lokale 
og nasjonale klima og miljømål?? 

• I hvilken grad driver kommunen med utvikling- og 
opplysningsarbeid for å tilnærme seg fremtidige 
bærekraftsmål?  

• I hvilken grad arbeider kommunen målrettet for å 
begrense forurensningen og utnytte avfallet som ressurs?  

 

Rus- og psykiatri • Har kommunen organisert tjenestetilbudet til personer 
med psykiske problemer og/eller rusmiddelproblemer på 
en hensiktsmessig måte?  

• Har kommunen tilfredsstillende rutiner for å identifisere og 
følge opp personer med psykiske problemer og/eller 
rusmiddelproblemer?  

• Har kommunen tilstrekkelig kompetanse til å gjennomføre 
kartlegginger av psykiske problemer og 
rusmiddelproblemer?  

• Har kommunen tilfredsstillende tilbud til personer med 
psykiske problemer og/eller rusmiddelproblemer?  

• Har kommunen tilfredsstillende system for 
saksbehandling av tildeling av tjenester som bidrar til å 
sikre at personer med psykiske problemer og/eller 
rusmiddelproblemers rettigheter blir ivaretatt?  

• Hvordan sikrer kommunen brukermedvirkning (både 
individuell og på systemnivå) i forbindelse med psykisk 
helsearbeid?  

• Hvordan sikrer kommunen at innbyggere i målgruppen for 
tjenestene får tilstrekkelig informasjon om tjenestene 
kommunen tilbyr?  

 

Saksbehandlingsressurser 
bl.a. landbruk 

• Har kommunen organisert saksbehandlingen på 
byggesaksområdet på en måte som sikrer kompetanse, 
kvalitetssikring, likebehandling og uavhengighet?  

• Har kommune organisert saksbehandlingen innen plan- 
og byggesak på en slik måte at kommunens krav til 
internkontroll overholdes? 

• Er ansvar og oppgaver organisert slik at tilstrekkelig 
arbeidsdeling sikres mellom plan- og 
byggesaksbehandling og ressurser til landbruk?  
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• Har kommunen tilstrekkelige rutiner og praksis på 
byggesaksområdet (inklusive landbruk) når det gjelder 
evaluering av og oppfølgingen av politiske og 
administrative vedtak? 

• Foregår byggesaksbehandlingen i kommunen i tråd med 
gjeldende regelverk?  

• Er saksbehandlingen av god kvalitet i henhold til formelle 
krav og forventninger?  

 

Selskapskontroll Steinkjer 
Næringsselskap AS 
 
(Må sees i sammenheng 
med eierskapskontroll) 

• Utøver kommunen kontroll med selskapet i samsvar med 
politiske vedtak og etablerte normer for god eierstyring og 
selskapsledelse?  

• Hvordan fungerer kommunens rapportering fra valgte 
representanter i selskapet (generalforsamling) til 
kommunens egne politiske organer?   

• Drives selskapet i samsvar med selskapsavtalen og krav i 
kommunen sin eierskapsmelding?  

• Er det en tydelig rolle- og ansvarsfordeling og god 
samhandling mellom kommunen og selskapet?  

• Hvordan dokumenterer selskapet at de etterlever utvalgte 
sentrale bestemmelser innenfor regelverket knyttet til 
aksje-loven, økonomi, internkontrollsystem og offentlige 
anskaffelser?  

•  

Tidlig innsats • Hvordan fanges barn med behov for spesialpedagogisk 
hjelp opp av kommunen? 

• I hvilken grad samarbeider de ulike enhetene i kommune 
på dette området?  

• I hvilken grad har kommunen tilfredsstillende ordninger 
ved overgang fra barnehage til grunnskole for barn med 
særlige behov?  

• I hvilken grad har kommunen etablert system og rutiner 
som bidrar til å sikre at elever i grunnskolene får en 
opplæring som er tilpasset deres evner og forutsetninger?  

• I hvilken grad er det etablert system for å sikre at alle 
elevene får forsvarlig utbytte av opplæringen?  

• I hvilken grad er saksbehandlingen knyttet til vurdering av 
behov for spesialundervisning i samsvar med kravene i 
opplæringsloven og forvaltningsloven? 

• I hvilken grad tilfredsstiller PPT saksbehandlingstiden som 
følger av lov og forskrift?  

• Hvilke rutiner har kommunen for å følge opp at elever 
med spesialundervisning har tilstrekkelig utbytte av 
spesialundervisningen.  

 

Voksenopplæring • Har kommunen et tilfredsstillende tilbud om 
introduksjonsprogram og opplæring i norsk og 
samfunnskunnskap til flyktninger som blir bosatt i 
kommunen? 

• Hvordan oppfylles de lovpålagte krav om 
voksenopplæring?  

• Hvordan benyttes voksenopplæringsmidlene i 
kommunen?  

• Hvordan sikres kompetanse og kunnskap i 
voksenopplæringstjenesten når behovet endres? 
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Vann- og avløp • Hva er gjennomsnittsalderen på vann- og avløpsnettet, og 
hvordan utvikler dette seg?  

• Hva er status for kommunens arbeid med å heve 
rehabiliteringstakten av vann- og avløpsnettet, og er det 
tilfredsstillende?  

• Hvordan utnyttes handlingsrommet innenfor 
selvkostområdet til å fremskynde utbygging og 
vedlikehold av kommunens vann- og avløpsnett? 

• Hvordan sikrer kommunen at private og kommunale 
avløpsanleggs oppfyller vanndirektivet og øvrige 
miljøkrav? 

• Hva er omfanget av manglende separering av avløpsvann 
og kloakk? 

• Hvor stor er risikoen for at kloakk kommer på avveie og 
går urenset ut i vassdrag/fjord, og hva gjør kommunen for 
å forhindre dette? 

• I hvilken grad gjennomføres investeringsprosjekter på 
vann- og avløpsområdet innenfor tids- og 
kostnadsrammer i samsvar med planer og vedtak?  

• Har kommunen etablerte rutiner som sikrer en god 
prosjektstyring av større investeringsprosjekter på vann- 
og avløpsområdet i planleggings- og 
gjennomføringsfasen?  
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OPPSUMMERING 
Risiko- og vesentlighetsvurderingen skal danne grunnlag for kontrollutvalgets og eventuelt 

kommunestyrets videre arbeid med valg av forvaltningsrevisjonsprosjekter og herunder plan 

for forvaltningsrevisjon for en nærmere angitt periode. Revisors helhetlige risiko- og 

vesentlighetsvurdering identifiserer områder hvor det anbefales å gjennomføre 

forvaltningsrevisjon. Med risiko og vesentlighet menes her sannsynligheten for at et forhold 

kan inntreffe og konsekvensen dersom angjeldende forhold inntreffer. Rød fargekode indikerer 

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

er høyt. Gul farge indikerer at behovet ligger på et middels nivå, mens grønn farge indikerer et 

lavt behov for forvaltningsrevisjon.  

Risiko- og vesentlighetsvurderingen ser på områder innenfor kommuneorganisasjonen, 

tjenesteområdene og selskaper som kommunen har eierinteresser i. Tabellen nedenfor gir en 

oppsummering av risikovurderingen som er gjort i Steinkjer kommune innenfor 

kommuneorganisasjon og tjenesteområdene. Nærmere beskrivelse av datagrunnlag og 

vurderinger inngår i de ulike kapitlene for områdene. 

Tabell 1. Oppsummering av risikovurderingene innenfor kommuneorganisasjonen og 

tjenesteområdene 

Høy risiko Moderat risiko Lav risiko 

Organisasjonsendring Offentlige anskaffelser Budsjettering 

Tidlig innsats Økonomisk internkontroll Etikk 

Voksenopplæringen Finans HMS 

Integrering og oppfølging av 

bosatte flyktninger 

Varsling Avviksmeldinger 

Rus- og psykiatritjenesten Rekruttering Beredskap og ROS 

Vann og avløp Kommunedirektørens 

internkontroll 

Idrettstilbud 

Renovasjon Saksbehandling Funksjonshemmede og 

psykisk utviklingshemmede 

Steinkjer kommuneskoger – 

Ogndalsbruket KF 

Kulturtilbud til unge Byggesak 
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 Barnevern Eiendomsforvaltning 

 Kvalitet i skole  

 Boligtildeling  

 Økonomisk sosialhjelp  

 Bemanning i 

hjemmetjenesten 

 

 Aktiviteter for eldre  

 Planarbeid  

 Klima- og miljøhensyn  

 

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

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

Nærmere beskrivelse av datagrunnlag og vurderinger inngår kapittelet for selskap kommunen 

har eierinteresser i. 

Tabell 2. Oppsummering av risikovurderingene innenfor eierskap 

Høy risiko Moderat risiko Lav risiko 

Eiermelding Reko AS Oversikt over eierskap 

Eierstyring NTE AS Konsek Trøndelag IKS 

Steinkjer Næringsselskap 

AS 

Nord-Trøndelag Krisesenter 

IKS 

Lierne Nasjonalparksenter 

IKS 

Brannvesenet Midt IKS Nye selskapsformer for § 27-

samarbeid 

Resterende selskaper med 

50 % eierandel eller mindre 

Dampsaga Bad AS   
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1 INNLEDNING 
Formålet med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å gi kontrollutvalget og eventuelt 

kommunestyret et overordnet verktøy til å velge områder innen kommunens virksomhet som 

det kan være aktuelt å gjennomføre et forvaltningsrevisjonsprosjekt eller en eierskapskontroll. 

Risiko- og vesentlighetsvurderingen skal danne grunnlag for kontrollutvalgets og eventuelt 

kommunestyrets videre arbeid med valg av forvaltningsrevisjonsprosjekter og herunder plan 

for forvaltningsrevisjon for en nærmere angitt periode.  

Kommunelovens § 23-3 forklarer at forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre syste-

matiske vurderinger av økonomi, produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger 

ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak. Andre ledd sier at kontrollutvalget minst en 

gang i valgperioden skal utarbeide en plan som viser på hvilke områder det skal gjennomføres 

forvaltningsrevisjoner. Planen skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering av 

kommunes eller fylkeskommunens virksomhet eller virksomheten i kommunens eller 

fylkeskommunens selskaper. Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurdering er å finne ut 

hvor det er størst behov for forvaltningsrevisjon.  

Kommunelovens § 23-4 omtaler eierskapskontroll, som innebærer å kontrollere om den som 

utøver kommunens eller fylkeskommunens eierinteresser gjør dette i samsvar med lover og 

forskrifter, kommunestyrets eler fylkestingets vedtak eller anerkjente prinsipper for eierstyring. 

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

og vesentlighetsvurdering av kommunens eller fylkeskommunens eierskap. Hensikten med 

risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for eierskapskontroll. 

Revisjon Midt-Norge SA utarbeider risiko- og vesentlighetsvurderinger ved starten av ny 

valgperiode og vurderingen oppdateres årlig med nytt tallmateriale og eventuelt nye 

vurderinger ved behov. 
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2 UTVIKLINGSTREKK I OVERORDNEDE 
RAMMEBETINGELSER 

2.1 Demografiske endringer 
Utviklingen i størrelsen på og sammensetningen av befolkningen vil ha betydning for 

dimensjonering av tjenestetilbud og kommunens inntekter og utgifter. Ifølge Statistisk 

Sentralbyrås (SSB) hovedalternativ for befolkningsframskrivinger vil befolkningsveksten i 

Norge flate ut de neste ti årene for deretter å synke videre. Forutsatt at de innenlandske 

flyttemønstrene vi har sett de siste ti årene fortsetter, viser befolkningsframskrivingene frem 

mot 2040 at sentrale strøk vil oppleve en vekst i folketallet, mens mange distriktskommuner vil 

få en nedgang i folketallet. Ifølge SSB innebærer framskrivingene en fortsatt sentralisering, 

særlig blant unge voksne. Et annet utviklingstrekk er at andelen eldre i befolkningen ventes å 

øke betydelig. I hovedalternativet til SSB øker andelen av befolkningen som er 70 år og eldre 

fra 12 prosent i 2018 til 21 prosent i 2060. Økningen er spesielt sterk blant de som er 80 år 

eller eldre. Ifølge SSB vil aldringen bli klart sterkest i distriktene. Aldringen i distriktene vil 

forsterkes ved at unge mennesker i fruktbar alder flytter mot byen og at barna deres også i 

større grad vil bli født i sentrale strøk. Når de eldre samtidig blir igjen på bygda, vil mer enn 

hver tredje innbygger i en del distriktskommuner ha passert 70 år i 2040. Endringer i 

befolkningens størrelse og sammensetning kan være vanskelig å fange opp i den kommunale 

planleggingen. Kommuner som forholder seg passivt til framskrivinger av kommunens 

befolkning løper en risiko for å bli ute av stand til å tilby riktige tjenester, i riktig omfang til riktig 

tid.  

2.2 Klima, energi og beredskap 
Både effekter av klimaendringene og omstillingen til lavutslippssamfunnet representerer 

risikoer for kommunene og lokalt næringsliv. Klimarisiko kan deles inn i fysisk risiko, 

overgangsrisiko og ansvarsrisiko. Fysisk risiko dreier seg om kostnader forbundet med fysisk 

skade som følge av klimaendringer (f.eks. mer ekstremvær, flom og ras).  Overgangsrisiko 

dreier seg om samfunnsmessige konsekvenser som følge av endringer i politikk/reguleringer 

og teknologi når verden skal omstilles til et lavutslippssamfunn. Ansvarsrisiko handler om 

muligheten for erstatningskrav og søksmål knyttet til beslutninger eller mangel på beslutninger 

relatert til klimapolitikk eller klimaendringer. Ansvarsrisiko kan f.eks. være relevant i 

sammenheng med kommunenes ansvar for klimatilpasning, velfungerende avløpsnett og 

håndtering av overvann. Den samlede klimarisikoen vil på direkte eller indirekte vis kunne 

påvirke befolkningsutvikling, sysselsetting/næringsutvikling, skatteinntekter, verdi av 

eiendom/infrastruktur og derigjennom få stor betydning for kommuneøkonomien og 

kommunens generelle attraktivitet for næringsliv og beboere. Klimarisiko har også betydning 
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for energiforsyning og beredskap. Det er derfor viktig at klimarisiko tas inn i den kommunale 

planleggingen på alle tjenesteområder og nivåer. Høsten 2018 kom det nye statlige 

planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning som skal legges til grunn 

ved kommunal planlegging og enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven.   

2.3 Kommunestruktur 
I en kommunesammenslåing ligger det et stort potensial for endring og utvikling. Det vil være 

en utfordring for kommunene å utnytte dette mulighetsrommet fullt ut, samtidig som at de får 

til en god overgang fra to kommuner til én. Organisasjonsendringen i seg selv kan være en 

utfordring, og det er viktig å sikre gode løsninger både på systemnivå og individnivå. Den nye 

kommunen skal gjerne ha nye systemer og verktøy, reglement og retningslinjer, og 

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

anskaffelser, men også endrede sammensetninger i interkommunale selskaper eller 

vertskommunesamarbeid. Slike endringer gjelder også for tilgrensende kommuner som ikke 

er en del av en sammenslåing, men samarbeider med en eller flere sammenslåingskommuner. 

Det kan være flere grunner til sammenslåing mellom kommuner. I noen tilfeller kan det være 

slik at en eller flere av kommunene som slås sammen historisk har kjøpt tjenester, og i den 

nye kommunen må disse tjenestene bygges opp fra grunnen av. For kommuner som slår seg 

sammen og de som ikke gjør det foreligger det gjerne en endring i størrelsen på statlige midler 

som tilfaller kommunen.  

Kommunereformen fører til at færre bor i kommuner under 10 000 innbyggere fra 2020, og 

flere vil bo i kommuner med over 50 000 innbyggere.1 Uavhengig av kommunereformen har 

det også skjedd en demografisk endring hvor flere flytter til tettbygde strøk og færre bosetter 

seg i spredtbygde strøk, og utkantkommuner gjerne får en større andel eldre sammen med 

begrenset vekst eller nedgang i yngre aldersgrupper. Endringene vises spesielt godt i 

Nordland i 2019, hvor fylket som helhet hadde en befolkningsnedgang på 937 personer i de 

tre første kvartalene i 2019.2  

Mange mindre kommuner har utfordringer med å rekruttere og beholde kompetanse og 

ressurser for å levere gode tjenester. Kommunene har gjerne for få innbyggere og brukere til 

å kunne etablere fagmiljø. De mindre kommunene er under et økt press som følge av 

befolkningsnedgang, færre barn og flere eldre, reduserte overføringer til kommuner som ikke 

 

1 KS, ‘Status Kommune 2019’, 2019 <https://www.ks.no/globalassets/fagomrader/demokrati-og-

styring/lokaldemokrati/010419-KS-status-kommune-2019.pdf>. 

2 Hentet fra https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/folkemengde/kvartal, 06.12.2019 

https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/folkemengde/kvartal
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sammenslås med andre, nye oppgaver og økte krav gjennom for eksempel 

bemanningsnormer og lignende.3 

Mange mindre kommuner er avhengige av samarbeid med andre kommuner for å kunne yte 

gode tjenester. Samarbeid kan eksempelvis skje gjennom å etablere interkommunale 

selskaper eller vertskommunesamarbeid. I vertskommunesamarbeid kan man se at for 

kommuner som ikke er vertskommuner, forsvinner arbeidsplasser ut av kommunen. 

2.4 Regelverksendringer 
En lovendring kan innebære en risiko. Ny kommunelov er fullt ut gjeldende fra 2020 samt nye 

forskrifter eksempelvis internkontrollforskrift. Endringer i forvaltningslov og arkivlov, som er to 

sentrale lover for norske kommuner, forventes å komme i 2020. I tillegg kan vi også trekke 

fram lovendringer og endringer i annet regelverk som berører de to store sektorene oppvekst 

og helse og omsorg. 

2.5 Økonomi og kontroll 
Kommunenes handlingsrom bestemmes av flere forhold, og endringer i inntektssystemet med 

blant annet rammeoverføringer, inntekts-, formues- og eiendomsskatt kan få stor betydning for 

kommunens økonomi og mulighet for å utføre pålagte oppgaver.  

Det er risiko knyttet til om kommunen har betryggende internkontroll og om kvalitetssystem er 

egnet, tatt i bruk og blir brukt. Nye regler innenfor personvern påvirker utøvelsen av noen 

oppgaver. Det er kontinuerlige endringer innenfor bruken av datasystemer og digital dialog, 

som kan endre måten oppgaver utføres på og som krever kompetanse både for å ta i bruk nye 

løsninger og drifte dem. Offentlige anskaffelse trekkes også fram som et risikoområde blant 

annet fordi regelverket oppleves som komplisert og vanskelig. 

2.6 Digitalisering 
Bruken av IKT og digitalisering endrer utførelsen av oppgaver og gir i mange sammenhenger 

en effektiviseringsgevinst. Mange kommuner jobber med ulike digitaliseringsprosjekter 

eksempelvis innbyggerdialog og velferdsteknologi. Denne digitalisering fører til utvikling og 

endring av måten oppgaver utføres på, det gir nye risikoer i forhold til at man forutsetter at 

teknologien fungerer og et stort flertall av slike systemer berører personvern og behandling av 

sensitive personopplysninger. 

 

3 Brandtzæg, Bent Aslak, et al., Telemarksforskning, TF-Rapport nr. 473, 2019, Hentet fra 

https://intra.tmforsk.no/publikasjoner/filer/3455.pdf   
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3 STEINKJER KOMMUNE 

3.1 Utviklingstrekk i Steinkjer 

Tabell 3. Om kommunen 

Nøkkeltall  
Kommune  

  
Kostra-
gruppe 

Landet 
uten Oslo  

  2016 2017 2018 2018 2018 

Innbyggere (antall) 21972 22098 22090 2003078 4647141 

Fødte per 1000 innbyggere (per 
1000) 9.8 8.7 9.5 9.9 9.9 

Døde per 1000 innbyggere (per 
1000) 9.3 8.5 9.5 7.5 8.0 

Netto innflytting (antall) 182 117 -8 13008 15891 

Andel skilte og separerte 16-66 år 
(prosent) 10.5 10.5 10.4 11.4 10.7 

Andel enslige innbyggere 80 år og 
over (prosent) 63.4 63.9 63.4 61.2 62.0 

Andel enslige forsørgere med 
stønad fra folketrygden (prosent) 1.5 1.3 1.2 1.0 0.9 

Andel uførepensjonister 16-66 år 
(prosent) 11.8 11.7 12.3 9.7 10.0 

Registrerte arbeidsledige i prosent 
av befolkningen i alderen 15-74 år 
(prosent) 1.4 1.6 1.4 1.6 1.5 

Andel innvandrerbefolkning 
(prosent) 8.1 8.6 9.0 .. .. 

Forventet levealder ved fødsel, 
kvinner (år) 84.0 84.0 .. 80.3 74.4 

Forventet levealder ved fødsel, 
menn (år) 79.8 79.8 .. 76.4 70.7 

Innbyggere som bor i tettsteder 
per 1.1. (antall) 13949 14236 14424 1785131 3659199 

Reisetid til kommunesenteret 
(minutter) 154349 .. .. 0 0 

Pendler ut av bostedskommunen 
(antall) 2293 .. .. 0 0 

 

Tabellen over viser nøkkeltall over befolkningen i Steinkjer kommune. Tallene er fra før 

kommunesammenslåingen med Verran, og gjelder derfor de som bodde i «gamle» Steinkjer 

kommune. Revisor har valgt å utelate tall fra Verran kommune, da det av kommunenes 

størrelse anses som naturlig at Verran innlemmes i Steinkjer og ikke omvendt. Det vil også 

gjennomføres en rekke omorganiseringer som følge av sammenslåingen, og revisor velger på 

bakgrunn av dette å vise KOSTRA-tall kun for gamle Steinkjer kommune. Steinkjer er en stor 

kommune i trøndersk skala. Etter kommunesammenslåingen har Steinkjer kommune ca. 

24 424 innbyggere. Kommunen hadde svak netto innflytting i 2018.  
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Tallene i analysen sammenligner Steinkjer med KOSTRA-gruppen og landet uten Oslo. 

Statistisk Sentralbyrå har laget en kommunegruppering basert på tre ulike dimensjoner: 

folkemengde, bundne kostnader og frie disponible inntekter per innbygger. Steinkjer kommune 

er plassert i KOSTRA-gruppe 13, som består av store kommuner utenom de fire største byene.  

I Kommunebarometeret ser vi at Steinkjer har falt fra 135.plass i 2018 til 204.plass i 2019. 

Innen grunnskole har Steinkjer løftet seg fra 135.plass til 98.plass, mens man innen pleie og 

omsorg sank fra 125.plass til 137.plass. Disse to områdene er vektet høyest i undersøkelsen, 

med 20 prosent.  

3.2 Kommuneorganisasjonen 
Steinkjer kommune ble slått sammen med Verran kommune fra 01.01.2020. Fra 01.05.2017 

var Steinkjer i en prosjektperiode med felles rådmann og felles ledergruppe med Verran 

kommune. Rådmannen i Steinkjer var prosjektleder for nye Steinkjer kommune, og Verran og 

Steinkjer hadde hver sin assisterende rådmann. Torunn Austheim har vært rådmann i Steinkjer 

kommune siden 2009.  

Steinkjer kommune er organisert inn i fire etater samt fagstab. Organisasjonen framgår av figur 

1.  

 

Figur 1. Organisasjonskart Steinkjer kommune, pr. 08.07.2019. 

 

Oppvekstetaten har en oppvekstsjef, og er delt inn i tre sektorer; barnehage, skole og 

forebygging. Sektor barnehage har 7 enheter/barnehager. Sektor skole har 16 enheter/skoler 

og sektor forebygging har fem enheter; PPT, integrering, barnevern, avlastning barn og unge, 

og barn og familie.  
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Helseetaten har en helsesjef, samt forvaltning/tildelingskontor og koordinerende enhet pluss 

NAV Inn-Trøndelag og DMS Inn-Trøndelag. Helseetaten har tre sektorer; institusjon og 

rehabilitering, hjemmebaserte tjenester, og habilitering, legevakt og legetjenester. Institusjon 

og rehabilitering består av kommunens tre sykehjem (Steinkjer sykehjem inndelt i to enheter; 

1. og 2. etasje), Egge helsetun og Dag- og døgn-rehabilitering. Hjemmebaserte tjenester 

består av ti enheter – forskjellige eldresenter, bosenter og hjemmetjenester. Habilitering, 

legevakt og legetjenester har åtte enheter.  

Kulturetaten har en kultursjef og har tre enheter: bibliotek, kino- og kulturarrangement og 

kulturskolen. 

Teknisk etat har en teknisk sjef og har sju enheter: byggesak og oppmåling, renovasjon, 

ernæring (kjøkkendrift), eiendomsforvaltning, landbruk, veg, trafikk, park og vann, avløp 

utbygging.  

3.2.1 Kommunesamarbeid 

Steinkjer kommune er med i flere interkommunale samarbeid. Tabellen nedenfor viser 

kommunens interkommunale samarbeid innenfor flere fagområder.  

Tabell 4. Oversikt over kommunesamarbeid 

Viktige fagområder Deltakerkommuner 

Inn-Trøndelag skatteoppkrever 
Steinkjer er vertskommune. Inderøy, Snåsa og Grong 

deltar.  

Inn-Trøndelag regnskap og lønn Inderøy er vertskommune. Steinkjer og Snåsa deltar. 

Inn-Trøndelag IKT Steinkjer og Inderøy 

Inn-Trøndelag DMS Steinkjer, Snåsa og Inderøy 

Brannvesenet Midt IKS Steinkjer, Osen, Snåsa, Lierne, Røyrvik og Inderøy 

Interkommunal beredskap mot akutt forurensning Levanger, Snåsa, Steinkjer, Inderøy, Verdal 

Innherred Innkjøp Inderøy, Verdal, Levanger, Steinkjer 

PPT Steinkjer er vertskommune for Inderøy 

Nord-Trøndelag Krisesenter IKS 

Stjørdal, Steinkjer, Levanger, Verdal, Namsos, 

Inderøy, Nærøysund, Selbu, Overhalla, Frosta, Grong, 

Meråker, Snåsa, Lierne, Høylandet, Flatanger, Osen 

Konsek Trøndelag IKS 

Trøndelag fylkeskommune, Stjørdal, Steinkjer, 

Melhus, Levanger, Malvik, Namsos, Verdal, Inderøy, 

Midtre Gauldal, Skaun, Lierne, Selbu, Frøya, Røyrvik, 
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Snåsa, Høylandet, Leka, Frosta, Grong, Overhalla, 

Hitra, Tydal, Namsskogan, Flatanger, Meråker 

Lierne Nasjonalparksenter IKS 
Lierne, Trøndelag fylkeskommune, Snåsa, Grong, 

Verdal, Steinkjer 

Interkommunalt Arkiv Trøndelag IKS 

Trøndelag fylkeskommune, Stjørdal, Steinkjer, 

Levanger, Verdal, Melhus, Malvik, Indre Fosen, Skaun, 

Oppdal, Inderøy, Midtre Gauldal, Røros, Frøya, Hitra, 

Selbu, Frosta, Rennebu, Meråker, Grong, Snåsa, 

Holtålen, Os, Lierne, Høylandet, Osen, Tydal, 

Namsskogan, Røyrvik 

Trondheim Havn IKS 
Trondheim, Verdal, Levanger, Steinkjer, Namsos, 

Stjørdal, Frøya, Inderøy, Malvik, Frosta 

Byggesak og oppmåling (salg av tjenester) Snåsa 

Renovasjon Snåsa 

 

3.2.2 Investeringsplaner 

Økonomiplanen for 2020-2023 legger opp til et noe høyere investeringsnivå enn tidligere, for 

både Verran og Steinkjer. Investeringene er økt med 163 millioner kroner i perioden. 107 

millioner kroner er tilknyttet avgiftsområdet, spesielt nyanlegg vann. Flere av investeringene 

skal gjennomføres i samarbeid med det kommunale foretaket Steinkjerbygg. Som følge av 

dette er det ikke kommunens om betaler renter og avdrag, men heller leie til KF-et. Det er 

derfor ikke satt av egne investeringsmidler.  

Det framgår videre av økonomiplanen at kommunens økonomi er stram. Det hadde vært 

ønskelig å finansiere investeringer med overføringer fra drift, men dette er utfordrende. I 

kommende periode er direkte investeringer i kommunen i stor grad finansiert gjennom 

låneopptak.  

Prosjekt Jakob er et stort prosjekt i denne planperioden. Prosjektet består av nytt kulturhus i 

Steinkjer sentrum, samt ombygging av samfunnshuset til blant annet kulturskole. Prosjektet 

koster 469 millioner kroner. Ombygging av samfunnshuset er første byggetrinn, pålydende 97 

millioner kroner. Fase to av prosjektet har en investeringsramme på 372 millioner kroner. 

Økningene i driftsbudsjettet vil slå inn etter innflytting.  

3.3 Tidligere revisjoner og tilsyn 
I forrige plan for forvaltningsrevisjon (basert på en overordnet analyse) i Steinkjer kommune, 

ble følgende områder vurdert som risikofylte og vesentlige (med mulige innfallsvinkler):  
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- Oppvekst 

o Elevenes psykososiale miljø 

o Tidlig innsats og samhandling mellom ulike instanser 

o Saksbehandlingsrutiner PPT 

- Sykefravær 

o Faktorer som påvirker sykefraværet 

o Reduksjon av sykefravær 

o Effekter av iverksatte prosjekter 

- Gjennomføring av investeringsprosjekter 

o Hvordan planlegging av investeringsprosjekter gjøres 

o Fokus på rapportering til politisk nivå 

o Fokus på økonomistrykring i investeringsprosjekter 

o Fokus på bruk av rammeavtaler og korrekt anvendelse av bestemmelser i 

lov/reglement 

- Helse 

o Hvordan kommunen løser utfordringer med koordinering og forebyggende 

arbeid og samarbeid mellom ulike enheter 

- Omsorg 

o Kvalitet i tjenesten 

o Ernæring hos eldre 

o Saksbehandling i bolig- og tildelingskontoret 

- Samfunnsutvikling (ingen risiko avdekket, men det ble presentert mulige innfallsvinkler) 

o VAR – kvalitet, kapasitet eller selvkostprinsipp 

o Kommunens arbeid med integrering av flyktninger og måloppnåelse i flyktninge- 

og aktivitetstjenesten.  

I tabell to finnes en oversikt over forvaltningsrevisjoner, selskapskontroller og statlige tilsyn.  

Tabell 5. Steinkjer kommune sine kontroller og tilsyn de siste årene 

Område Type kontroll/ tilsyn År Avvik/anbefalinger 

Boligtildeling Forvaltningsrevisjon 2019 

Synliggjøre lovkravet knyttet til 

formelle saksbehandlingsregler, og 

etablere rutiner for dokumentasjon av 

faglige og skjønnsmessige 

vurderinger som gjøres ved tildeling 

av boliger 
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Steinkjerbygg KF, 

Steinkjerbygg AS og 

datterselskap 

Forvaltningsrevisjon 2019 

Vurdere ordningen med 

gjennomgående styrer, tydeliggjøre 

aktørers rolle og myndighet, styrene 

må ha forsvarlig oversikt og styring, 

og vurdere å formalisere 

kommunestyrets styringssignaler i 

vedtekter 

Ernæring i omsorgstjenesten Forvaltningsrevisjon 2018 

Sikre kjennskap til valgmuligheter, 

sikre tilpasset hjelp ved måltider, 

formalisere tilbakemeldinger fra 

mottakere av mat, benytte 

sentralkjøkkenets kompetanse til 

presentasjon og håndtering av mat 

Elevenes psykososiale miljø Forvaltningsrevisjon 2017 

Sikre likebehandling og ensartet 

praksis, påse at rutiner er tydelige, 

skriftlige og implementert, påse at 

håndtering av henstillinger og 

påfølgende enkeltvedtak skjer på 

korrekt måte 

Steinkjerhallen AS Selskapskontroll 2018 

Få på plass etiske retningslinjer, 

etablere tilfredsstillende internkontroll, 

gi tilbud om opplæring i styrearbeid 

Tilsyn med skolens arbeid 

med elevenes utbytte av 

opplæringen 

Tilsyn: Fylkesmannen 2017 
Egge og Beitstad: regelbrudd rettes 

og fylkesmannen avsluttet tilsynet.  

Tilsyn med kommunale 

tjenester til personer med 

samtidig rusmiddelproblem og 

psykisk lidelse 

Tilsyn: Fylkesmannen 2018 

Steinkjer kommune har ikke sikret at 

personer med samtidig 

rusmiddelproblem og psykisk lidelse 

får samordnede og forsvarlige 

tjenester. 

Tilsyn med beredskapsplikt og 

helsemessig- og sosial 

beredskap 

Tilsyn: Fylkesmannen 2018 Ingen avvik eller merknader 

Tilskuddsforvaltning på 

landbruksområdet i Steinkjer 

kommune 

Tilsyn: Fylkesmannen 2018 16 avvik, 6 merknader 

Håndtering av blod og 

blodkomponenter for 

transfusjon 

Tilsyn: Helsetilsynet 2018 Ingen avvik avdekket 
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Deltakeres rett til en individuell 

plan etter introduksjonsloven 

§§ 6 og 19 

Tilsyn: Fylkesmannen 2019 

Kommunen tar ikke alltid individuell 

plan til vurdering ved vesentlige 

endringer i deltakerens livssituasjon, 

og det blir ikke alltid fattet vedtak om 

vesentlig endring i individuell plan, 

som formidles deltakeren skriftlig og 

med opplysninger om klageadgang. 
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4 RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING 
Revisors helhetlige risiko- og vesentlighetsvurdering identifisere områder hvor det anbefales å 

gjennomføre forvaltningsrevisjon. Med risiko og vesentlighet menes her sannsynligheten for at 

et forhold kan inntreffe og konsekvensen dersom angjeldende forhold inntreffer. Rød 

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

for forvaltningsrevisjon er høyt. Gul farge indikerer at behovet ligger på et middels nivå, mens 

grønn farge indikerer et lavt behov for forvaltningsrevisjon.  

4.1 Kommuneorganisasjonen 

4.1.1 Økonomi 

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

fortsettelsene presenteres bakgrunnen for vurderingene. 

 

Figur 2. Risikovurdering økonomi 

 

Revisor sin samlede vurdering av risiko og vesentlighet relatert til økonomi, tilsier at behov for 

forvaltningsrevisjon er moderat innen økonomisk internkontroll og offentlige anskaffelser. 

Vurderingen baserer seg på informasjon om stramme budsjetter, planlagte endringer, økte 

behov og endringer i selve organisasjonen. Offentlige anskaffelser har på generelt grunnlag 

høy risiko. Steinkjer er med i § 27-samarbeidet Innherred Innkjøp, noe som etter revisors 

vurdering bidrar til å dempe risikoen innen offentlige anskaffelser.  

Offentlige anskaffelser
Økonomisk internkontroll
Finans

Budsjettering
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Revisor vurderer at risikoen også er moderat innen finans. Kommunens økonomiske utsikter 

krever endring og effektivisering på flere områder. Planlagte investeringer, sett sammen med 

gjeld i kommunen og i KF-et, samt lav egenfinansiering sett opp imot KOSTRA-gruppen og 

landet uten Oslo, gjør at finansieringskostnader på sikt vil påvirke driftsøkonomien.  

I fortsettelsen under følger en nærmere beskrivelse av data som er grunnlag for vurderingene.  

Økonomi i kommunen 

Tabell 6. Økonomisk situasjon  

Nøkkeltall  
Steinkjer 

KOSTRA-
gruppe 

Landet 
uten Oslo  

2016 2017 2018 2018 2018 

Netto driftsresultat i prosent av brutto 
driftsinntekter (prosent) 3.3 3.4 2.1 1.9 2.2 

Årets mindre/merforbruk i 
driftsregnskapet i prosent av brutto 
driftsinntekter (prosent) 3.2 2.5 2.3 1.0 1.2 

Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent 
av brutto driftsinntekter (prosent) 16.3 21.9 26.9 21.1 21.8 

Netto renteeksponering i prosent av 
brutto driftsinntekter (prosent) 26.8 26.2 55.6 43.1 42.3 

Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser 
i prosent av brutto driftsinntekter 
(prosent) 78.9 88.1 121.8 109.3 105.6 

Frie inntekter per innbygger (kr) 51768 53335 54570 53187 55124 

Fri egenkapital drift i prosent av brutto 
driftsinntekter (prosent) 7.2 8.8 8.8 12.0 11.2 

Brutto investeringsutgifter i prosent av 
brutto driftsinntekter (prosent) 33.0 13.0 38.7 16.0 15.2 

Egenfinansiering av investeringene i 
prosent av totale brutto investeringer 
(prosent) 7.5 -1.7 7.3 23.6 25.8 

Kilde: SSB 

TBU (Teknisk beregningsutvalg) betrakter netto driftsresultat som hovedindikator for 

økonomisk balanse i kommunesektoren. Netto driftsresultat viser hvor mye som kan 

disponeres til avsetninger og investeringer etter at driftsutgifter, renter og avdrag er betalt. TBU 

anbefaler at netto driftsresultat for kommunesektoren som helhet over tid bør utgjøre om lag 

to prosent av driftsinntektene. For Steinkjer kommune viser denne 2,1 prosent i 2018, noe som 

er innenfor anbefalt nivå. Vi ser at Steinkjer tidligere år har hatt en større margin. Steinkjer har 

en økt langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter, og økte brutto investeringsutgifter i 

prosent av brutto driftsinntekter. Samtidig har egenfinaniseringen økt, men ligger fortsatt under 

KOSTRA-gruppen og landet uten Oslo.  
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Finans  

Tabell 7. Finansiering av driften 

Nøkkeltall finansiering av driften 
Steinkjer 

KOSTRA-
gruppe 

Landet uten 
Oslo  

2016 2017 2018 2018 2018 

Andre driftsinntekter, ekskl. mva-
kompensasjon 14.1 13.9 14.0 10.8 11.7 

Andre statlige tilskudd til driftsformål 3.6 5.0 4.7 4.1 4.8 

Brutto inntekt fra konsesjonskraft, 
kraftrettigheter og annen kraft for 
videresalg, ekskl. mva-kompensasjon 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 

Eiendomsskatt totalt 2.7 2.6 2.4 2.2 3.2 

- herav Eiendomsskatt annen eiendom 1.0 0.9 0.9 0.6 1.4 

- herav Eiendomsskatt boliger og 
fritidseiendommer 1.7 1.7 1.5 1.6 1.7 

Kompensasjon for merverdiavgift i 
driftsregnskapet 1.8 1.9 2.7 2.0 2.1 

Rammetilskudd 36.9 36.3 34.0 28.8 30.3 

Salgs- og leieinntekter i driftsregnskapet 15.1 14.6 17.5 14.8 14.4 

Skatt på inntekt og formue inkludert 
naturressursskatt 25.8 25.7 24.8 37.3 33.5 

- herav Naturressursskatt 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 
 

Kommunen hadde i 2018 et mindreforbruk på 44,6 millioner kroner. I årsrapport for 2018 

presenteres det at det regnskapsmessige mindreforbruket i kommunen har vært svært bra de 

siste fire årene.  

Steinkjer kommune har lån som samlet har et volum på 1.055 millioner kroner. Lånene er 

etablert i Kommunalbanken, Husbanken og verdipapirmarkedet. Gjennomsnittlig 

porteføljerente pr. årsskiftet er 2,39 prosent. Det er etablert fastrenter - og til sammen utgjør 

disse posisjonene 26 prosent av lånenes totalvolum. 

Steinkjerbygg KF har lån av betydelig størrelse, som kommunen hefter for dersom KF-et går 

med underskudd. Det er derfor viktig å se KF-et og kommunen under ett når det gjelder risiko- 

og vesentlighetsvurderinger. Kommunens langsiktige gjeld ble i 2018 redusert med 317 

millioner kroner, blant annet fordi at 391 millioner kroner av kommunens gjeld er overført til 

Steinkjerbygg.  

Steinkjer har i 2018 hatt et stort disposisjonsfond på 161 millioner kroner.  

Kommunen har de siste årene investert ca. 150 millioner kroner i bygg og anlegg. I 

årsrapporten presenterer kommunen at investeringsutgifter som overskrider 15 prosent av 

driftsinntektene anses som høye, og at kommunen alle år har ligget under dette nivået.  
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Budsjetteringsprosessen og budsjettoppfølging  

Økonomistyring skjer gjennom regelmessige månedsrapporter som legges frem for 

formannskap/kommunestyret. Rapportering iht. finansreglementet skjer samtidig. Kommunen 

bruker budsjetteringsverktøyet Framsikt.  Alle enhetsledere rapporterer opp imot budsjett fire 

ganger i året.  

Økonomisk internkontroll  

Kommunen har reglement for økonomi og finansforvaltning. Det er rutiner for antikorrupsjon.  

I egen årsrapport peker kommunen på utfordringer for økonomien i kommende år: strammere 

offentlige budsjetter som påvirker kommunens økonomiske handlingsrom, større krav til det 

kommunale tjenestetilbudet som fordrer effektivisering, økning i antall eldre og lignende.  

Tabellen 8 viser at andel utgifter til kontroll og revisjon gikk i 2018 ned, mens andel utgifter til 

politisk styring gikk noe opp.  

Tabell 8. Økonomisk internkontroll  

Nøkkeltall  
Kommune  

Kostra-
gruppe 

Landet 
uten Oslo  

2016 2017 2018 2018 2018 

Andel av totale utgifter for politisk styring 0.4 0.3 0.4 0.5 0.7 

Andel av totale utgifter for kontroll og 
revisjon 

0.3 0.3 0.1 0.1 0.2 

Kilde: SSB 

Offentlige anskaffelser  

Anskaffelser under terskelverdiene blir en del av forenklet etterlevelseskontroll i 2020.  

Det er etablert et felles innkjøpskontor mellom seks kommuner fra 01.01.2019: Innherred 

Innkjøp. Kommunene Levanger, Verdal, Steinkjer, Snåsa og Inderøy deltar i samarbeidet. 

Kommunedirektørene fra deltakerkommunene utgjør styret. Innherred Innkjøp utarbeider felles 

innkjøpspolitikk, -strategi, -reglement og -betingelser for deltakerkommunene. Innherred 

Innkjøp har arrangert kurs i innføring i offentlige anskaffelser for alle ansatte i 

deltakerkommunene som driver med innkjøp.  
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4.1.2 Organisasjon 

I figur tre er risikovurderingen innenfor området organisasjon oppsummert og under følger en 

nærmere beskrivelse av data som er grunnlag for vurderingen. 

 

Figur 3. Risikovurdering organisasjon 

 

Revisors samlede vurdering av risiko og vesentlighet relatert til organisasjon tilsier at risikoen 

er høy innen organisasjonsendring på generell basis, da det ligger store endringer i å slå 

sammen to kommuner til én. Varsling er vurdert til å ha moderat risiko. Dette har bakgrunn i at 

den nye organiseringen fordrer nye varslingsveier/rutiner, og at dette derfor har større risiko. 

Videre er det moderat risiko innen rekruttering, spesielt innen helse og omsorg. Behovet innen 

helse og omsorg vil bare øke, og svakheter i tjenestetilbudet her vil kunne ha store 

konsekvenser. På grunn av kommunesammenslåing og store endringer her er også 

kommunedirektørens internkontroll plassert i moderat risiko. Postlisten viser kun siste 100 

innføringer, noe som etter revisors vurdering er for kort til å kunne gi allmennheten en god 

mulighet for innsyn. Saksbehandling, med fokus på kommunens postliste, er vurdert til å ha 

en moderat risiko. Dette med bakgrunn i offentlighetsprinsippet.  

I fortsettelsen under følger en nærmere beskrivelse av data som er grunnlag for vurderingene.  

Organisering 

Steinkjer og Verran ble slått sammen fra 01.01.2020. Flere tidligere samarbeidsområder har 

blitt oppløst, eller har nå én færre deltakere.  

Organisasjonsendring: herunder nye systemer

Varsling
Rekruttering innen helse og omsorg
Kommunedirektørens internkontroll
Saksbehandling: postliste

Etikk
HMS og avviksmeldinger 
Beredskap og ROS
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Kommunen bruker ikke formelle styringssystemer som f.eks. balansert målstyring. Kommunen 

har tatt i bruk et verktøy (Framsikt) som strukturerer HMS-rapportering, økonomirapportering, 

budsjett osv. Dette vurderes utvidet med andre styringsparametere og/eller virksomhetsplaner. 

Kommunen har iverksatt utarbeidelse av nye strategier og målsettinger, som vil falle på plass 

i løpet av 2020. Samtidig som Steinkjer er i en omstillingsperiode hvor to kommuner skal 

smelte sammen, er det også endringer innen statlig, regional og lokal forvaltning. Det er mange 

offentlig ansatte som bor og arbeider i Steinkjer, og dersom arbeidsplasser flyttes eller endres 

vil dette kunne ha både muligheter og utfordringer som Steinkjer kommune må forholde seg 

til.  

I intensjonsavtalen mellom Verran og Steinkjer er det fastsatt ti målsettinger:  

1. være en miljøvennlig og bærekraftig kommune 

2. ha en sunn økonomi 

3. være en folkehelsekommune 

4. ha god samhandling med frivilligheten og styrke bredden i kulturlivet 

5. være en aktiv samfunnsutvikler som satser på livskraftige lokalsamfunn, 

næringsutvikling og infrastrukturbygging i hele kommunen 

6. ta i bruk nye arbeidsmetoder, ny teknologi og ny kunnskap 

7. være en attraktiv arbeidsgiver og sikre kapasitet, relevant kompetanse, effektiv 

tjenesteproduksjon og sterke fagmiljøer 

8. utvikle lokaldemokratiet i aktivt samspill med innbyggerne 

9. gi gode tjenester tilpasset innbyggernes behov 

10. være en god kommune å bo og vokse opp i 

Arbeidsgiverpolitikk, ledelse og kompetanseutvikling  

Det var mange rutiner, retningslinjer og reglement på personalområdet skulle samkjøres før 

2020. Implementering av disse i den nye kommunen fordrer aktiv informering og involvering 

av aktuelle ansatte. Det er forventninger til lønnsharmonering i ny kommune. Arbeidet med 

lønnspolitisk plan og harmonisering av lønn ble påbegynt i forkant av sammenslåingen.  

Tjenesten benytter rekrutteringsverktøyet WebCruiter og e-læringsverktøyet KS-lærling. 

Kompetansekartleggingsverktøyet Dossier brukes også. Det er forventninger til økt kvalitet og 

effektivisering gjennom bruk av disse verktøyene.  

Kommunen har rekrutteringsutfordringer på følgende områder:  

- Sykepleiere 

- Ingeniører 

- Leger 
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- Enhetsledere 

Kommunedirektørens internkontroll og kvalitetssikring 

I forbindelse med kommunesammenslåingen skulle flere tunge systemer slås sammen og 

fungere fra 01.01.2020. Det ble lagt en tidsplan for å få til dette til sammenslåingen. Det er 

foretatt en administrativ omorganisering i forbindelse med sammenslåingen. Som tidligere 

presentert var rådmannen i Steinkjer også rådmann i Verran fra 01.05.2017, noe som etter 

revisors syn har bidratt til en mykere overgang til ny kommune når det gjelder interne systemer 

og kontroll.  

Kommunens delegasjonsreglement er sist vedtatt 23.10.2019.   

Helse miljø og sikkerhet (HMS)  

Tabell 9. Sykefravær  

 

Nøkkeltall 

Steinkjer 
Kommuner 

samlet 

4.kvartal 2015-

3. kvartal 2016 

4.kvartal 2016-

3. kvartal 2017 

2.kvartal 2017-

1. kvartal 

20184 

4.kvartal 2017-

3. kvartal 2018 

Samlet sykefravær 10,36 9,83 9 9,84 

Legemeldt sykefravær 9,18 8,49 7,71 8,45 

Sykefravær undervisning 11,03 9,80 9,37 8,49 

Sykefravær barnehager 14,58 13,51 12,98 12,25 

Sykefravær helse, pleie og omsorg 10,66 10,79 8,87 11,12 

Kilde: KS 

Tallene fra KS viser at Steinkjer har sykefraværstall som i stor grad er like tallene for norske 

kommuner samlet.  

Det årlige sykefraværet i kommunen i 2018 var på 7,82 prosent. Dette har gått gradvis nedover 

fra 9,36 % i 2014.5 Kommunen har hatt stort fokus på sykefravær, og har blant annet utviklet 

partssamarbeidet, hatt fokus på tilrettelegging og alternative oppgaver samt ledelsesutvikling.  

 

4 Tall for 4. kvartal 2017-3. kvartal 2018 ikke tilgjengelige 

5 Merk! Det er ulike tidsperioder for tallene fra KS og kommunen. Det er derfor naturlig at de er ulike.  
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Skader, ulykker og nestenulykker handler i stor grad om utagerende adferd. Kommunen har 

differensiert mellom fysiske skader og verbal trakassering. Ansatte rapporterer månedlig på 

hvordan de opplever at utagering virker inn på deres arbeidssituasjon og helse. 

Etikk og varsling  

Kommunens etiske retningslinjer ble gjennomgått i 2018 i forbindelse med sammenslåing av 

kommunene. Den reviderte etiske plattformen er vedtatt av administrasjonsutvalget og 

fellesnemnda for nye Steinkjer kommune. De etiske retningslinjene er lett tilgjengelige på 

kommunens nettside.  

Revisor har ikke kjennskap til hvilke rutiner som er gjeldende for varsling.  

Kommunen var i 2013-2014 med som deltaker i KS’ Antikorrupsjonsnettverk. Dette skulle 

forebygge og forhindre korrupsjon i kommunesektoren. Kommunen har eget regelverk for 

antikorrupsjon.  

Saksbehandlingen i kommunen  

Kommunens sentralarkiv ligger i fagsystemet ePhorte.  

Kommunen har en arkivtjeneste. Kommunens arkiv er fordelt mellom nærarkiv, sentralt arkiv 

på rådhuset og arkiverte saker hos IKA Trøndelag. Det er en rekke prosjekter i arkivtjenesten, 

eksempelvis:  

- SvarUT (et steg på veien til full digital kommunikasjon med de som henvender seg til 

kommunen. Her kan man sende svarbrev fra kommunen til mottakere via Altinn) 

- eDialog (sikker innsending av post med personopplysninger eller informasjon unntatt 

offentlighet) 

- Digitalisering av byggesaksarkivet 

Steinkjer kommune har en postliste i ePhorte Elements på hjemmesiden sin. Her er det kun 

mulig å se de siste 100 elementene i listen. Dette gir en noe kort periode som etter revisors 

mening begrenser muligheten for allmennhetens innsyn i postlista.  

Saksdokumenter for politiske utvalg finnes på samme sted. Her går det an å gå flere år tilbake 

i tid, og dokumentene er lagt inn på en slik måte at de er søkbare i systemet. Dette bidrar til 

transparens i kommunen og oppfylling av offentleglova.  

På kommunens hjemmeside framgår informasjon om innsyn og klagemuligheter.  

Mer om saksbehandling i kapittel 4.2.4. 
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Informasjons- og kommunikasjonsteknologi 

Steinkjer er med i et samarbeid med Inderøy på IKT-området: Inn-Trøndelag IKT. Samarbeidet 

drifter helpdesk, hardware, software, og tilrettelegging og utvikling av IKT-området.  

Kommunen har i 2020 foretatt en omlegging av saksbehandlingssystem.  

Kommunen har oppnevnt personvernombud i tråd med GDPR. Kommunen har også en 

informasjonssikkerhetsansvarlig. På kommunens hjemmeside framgår det informasjon om 

f.eks. behandling av personopplysninger, retting og sletting, sentrale lover og lignende.  

På spørsmål fra revisor om hva som kan anses utfordrende med sammenslåingen gis det 

tilbakemelding om at samkjøringen av IKT-systemer og personalforvaltning kan være 

utfordrende. Verran og Steinkjer har videre ulike turnussystemer.  

Beredskapsplaner og Risiko- og sårbarhetsanalyser  

Kommunen har en helhetlig ROS-analyse fra 2016. Fylkesmannen hadde i 2018 et tilsyn med 

kommunal beredskapsplikt og helsemessig og sosial beredskap i Steinkjer. Fylkesmannen fant 

ingen avvik eller merknader. Fylkesmannen hadde tilsyn i Verran i 2017. Her ble det funnet ett 

avvik og gitt fire merknader.  

Kommunen har informasjon om beredskap på nettsiden sin. Her framgår kontaktinformasjon 

til flere instanser. Det foreligger en plan for kommunal kriseledelse, sist vedtatt i 

kommunestyret i 2017.  

4.2 Tjenesteområdene 

4.2.1 Oppvekst 

I figur 4 er risikovurderingen innenfor oppvekst oppsummert og i fortsettelsen følger en 

nærmere beskrivelse av data som er grunnlag for vurderingen. 
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Figur 4. Risikovurdering oppvekst 

 

Revisor sin samlede vurdering av risiko og vesentlighet relatert til oppvekst tilsier at risikoen 

er høy innen tidlig innsats. Dette på grunn av økende andel barn som mottar tilrettelegging og 

spesialundervisning i barnehage og skole. Videre er det utfordringer innen saksbehandling i 

PPT som også taler for at tidlig innsats defineres som et høyrisikoområde. Voksenopplæring 

er også plassert som høy risiko. Dette på grunn av utfordringer med å tilpasse tilbud til behov, 

uforutsigbare tilskudd og tjenesten sett i sammenheng med flyktningetjenesten (mer om dette 

i kapittel 4.2.2).  

Kvalitet i skole plasseres i moderat risiko på bakgrunn av noe svake resultater for lesing og 

regning. Kulturtilbud er plassert i moderat risiko, dette på grunn av høy pris på tilbudet og 

lavere andel kulturskoleelever sett opp imot målsettingen. 

I utgangspunktet ser revisor ingen spesifikke risikoer for barneverntjenesten i Steinkjer 

kommune, basert på data fra Steinkjer. Likevel er dette et utfordrende tjenesteområde, som 

på generelt grunnlag ikke bør plasseres i lav risiko. Området plasseres derfor i moderat risiko, 

både når det gjelder kvaliteten i tjenesten, og ansattes arbeidsmiljø i møte med bruker.  

I fortsettelsen under følger en nærmere beskrivelse av data som er grunnlag for vurderingen.  

Tidlig innsats
Kvalitet og stabilitet i voksenopplæringen

Tilstrekkelig kulturtilbud for barn og ungdom
Barnevern
Kvalitet i skole

Idrett



 

Revisors helhetlige risiko- og vesentlighetsvurdering                                                28 

Opplæring 

Tabell 10. Oppvekst: Skole 

Nøkkeltall  Kommuner  
Kostra-
gruppe 

Landet 
uten Oslo  

 2016 2017 2018 2018 2018 

Andel elever med spesialundervisning  8.5 8.7 9.2 7.5 7.9 

Gruppestørrelser 17.4 16.7 16.3 17.5 16.2 

Gjennomsnittlige grunnskolepoeng 41.6 40.6 39.0 41.9 41.7 

Mestringsnivå 3-5 NP: regning 8.trinn 71.7 63.8 64.6 70.5 69.6 

Mestringsnivå 3-5 NP: lesing 8.trinn 76.3 65.7 67.4 74.6 73.5 

Andel lærere med universitets-
/høgskoleutdanning, med pedagogisk 
utdanning 

88.7 91.4 81.3 78.0 77.6 

Andel lærere med universitets-
/høgskoleutdanning, uten pedagogisk 
utdanning 

3.5 3.3 13.1 14.4 14.4 

Andel lærere med videregående 
utdanning eller lavere 

7.8 5.4 5.5 7.6 8.0 

Kilde: SSB;  

KOSTRA-tallene viser at Steinkjer i stor grad er på linje med KOSTRA-gruppen og landet uten 

Oslo. Vi ser at antall lærere med videregående utdanning eller lavere er nedadgående, i større 

grad enn for sammenligningsgrunnlaget. Mestringsnivået både innen regning og lesing er noe 

lavere enn gruppen og landet uten Oslo.   

Tabell 11. Oppvekst: Barnehage 

Nøkkeltall  Kommuner  
Kostra-
gruppe 

Landet 
uten Oslo  

 2016 2017 2018 2018 2018 

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

95.8 94.3 94.2 92.2 92.1 

Andel barnehagelærere i forhold til 
grunnbemanning (prosent) 

43.2 41.4 46.2 40.4 40.8 

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

3.7 2.7 3.7 3.8 3.7 

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

78.3 84.0 79.7 81.9 81.9 

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

14.5 13.8 14.3 15.1 14.3 

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

14345
3 

1461
70 

16165
0 

151141 153538 

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

95.8 94.3 94.2 92.2 92.1 

Andel barnehagelærere i forhold til 
grunnbemanning (prosent) 

43.2 41.4 46.2 40.4 40.8 

Kilde: SSB;  
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Her, som i forrige tabell, er Steinkjer på linje med gruppen og landet uten Oslo. Netto 

driftsutgifter innen barnehage har gått betraktelig opp i 2018.  

Kommunen har 6 kommunale barnehager og full barnehagedekning. Ca. 1100 barn har 

barnehageplass i kommunen. Det antas at antallet vil være jevnt, med en stabil økning fra 

2020. Økte behov skal dekkes gjennom etablering og utvidelse av kommunale barnehager; 

eksempelvis nye barnehager på Mære og Lø. Steinkjer kommune har tilsyns- og 

veiledningsansvar for 23 private barnehager. Det har kommet klage fra de private 

barnehagene på beregningsgrunnlaget for utbetaling samt spørsmål vedrørende bruk av 

lærlinger.  

Ny kommunedelplan for barnehage og skole ble vedtatt 21.03.2018. Dette er avdeling 

oppvekst sin overordnede strategi. Kommunens målsettinger kommuniseres gjennom ny 

kommunedelplan, dialogmøter og ledermøter. Det er etablert kvalitetssystem.  

Alle kommunale barnehager oppfylte pedagognormen pr 31.12.20186. I intervjuet som ble 

gjennomført i januar 2019 uttalte kommunen at bemanningstettheten i kommunale barnehager 

i Steinkjer er lavere enn landsgjennomsnittet og lavere enn forslaget til ny bemanningsnorm. 

Kommunen antar at økt bemanningstetthet vil ha positiv effekt på barnehagetilbudet og at økt 

pedagogtetthet vil redusere behov for spesialpedagogiske hjelpetiltak.  

Undersøkelser viser at de fleste har det bra i barnehagen. De som ikke har det like godt, må 

tas på alvor. Foreldreundersøkelsen viser at foreldrene er gjennomgående fornøyde med 

barnehagetilbudet, både i kommunale og private barnehager. Det er gjennomført 

medarbeiderkartlegging.  

Det er ifølge kommunen utfordringer knyttet til tolkning og praksis av barnehagelovens § 19 g; 

Barn med nedsatt funksjonsevne7. Kommunen er her avhengige av fortsatt dialog med 

fylkesmannen og omkringliggende kommuner for å definere nivået. Det er skjønnsmessige 

tolkninger som ligger til grunn for vedtak som fattes.  

Det er en økende andel timer til spesialpedagogisk hjelp, og kostnadsøkning i 2018 og 2019. 

Andelen barn som får hjelp i barnehage er økende. Kommunen er fra 2017 med i KS-nettverket 

 

6 Data hentet fra Barnehagefakta.no 

7 § 19 g: Kommunen skal sikre at barn med nedsatt funksjonsevne får et egnet individuelt tilrettelagt 

barnehagetilbud. Plikten til tilrettelegging omfatter ikke tiltak som innebærer en uforholdsmessig byrde for 

kommunen. Ved vurderingen av om tilretteleggingen innebærer en uforholdsmessig byrde, skal det særlig legges 

vekt på tilretteleggingens effekt for å nedbygge funksjonshemmende barrierer, de nødvendige kostnadene ved 

tilretteleggingen og virksomhetens ressurser. Kommunen fatter vedtak om tilrettelegging av barnehagetilbudet til 

barn med nedsatt funksjonsevne. 
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«Bedre samhandling utsatte barn og unge» hvor ledere fra skole, barnehage, PPT, barnevern, 

avlastning og barn og familie deltar. Hovedutfordringen innen oppvekst er økningen i barn som 

har behov for særskilte tiltak. Kommunen presenterer at dette fører til at tilgjengelige ressurser 

i større grad blir benyttet til reaktivt arbeid framfor forebyggende arbeid. Utfordringer med 

psykisk helse, konflikter i familie og stram økonomi i flere familier har blitt mer fremtredende. 

Kommunen trekker fram at samhandling mellom alle som arbeider innen oppvekst og godt 

samarbeid med barnas foresatte er essensielt. Kommunen mener at ny organisering i 

forbindelse med kommunesammenslåingen vil styrke grunnlaget for videreutvikling i tjenesten.  

Kommunen selv mener at forklaringen til at Steinkjer er over landsgjennomsnittet for 

spesialundervisning ligger i tolkning av definisjonen på spesialundervisning og mulighetsrom 

innen ordinær opplæring. Kommunen ser behov for en strategi eller handlingsplan for 

spesialundervisning. Dette er under arbeid. Det er behov for å skape en felles forståelse for 

hva som utløser rettighetene, hvordan spesialundervisningen vil øke presset på det ordinære 

tilbudet og hvordan man skal arbeide forebyggende. Kommunen ønsker å styrke det ordinære 

tilbudet slik at færre skal få spesialundervisning. Det er store kostnader knyttet til 

spesialundervisning og særskilte tiltak, og dette trekkes frem som ett av flere forhold som gir 

økonomiske utfordringer innen oppvekst. Utfordringene hos elevene er komplekse, og 

opplæringstilbud må skreddersys i det enkelte tilfelle. Det tverrfaglige arbeidet er viktig for å 

kunne sette inn tiltak som treffes med utfordringene den enkelte eleven har. Oppvekstsjef 

mener det er gode rutiner for dialog mellom barnehage og skole, og at disse følges. Det kan 

være utfordrende å få gode overganger for barn med spesifikke vansker. Alle overganger er 

kritiske. Utfordringen kan ligge i dialog med foreldre (f.eks. manglende samtykke), 

informasjonsdeling, taushetsplikt o.l. Utfordringen med spesialundervisning er større i Steinkjer 

enn i Verran. I Steinkjer har man forsøkt å få ned behovet for spesialundervisning uten å 

lykkes. I Verran ligger man noe under landsgjennomsnittet for andelen med 

spesialundervisning, mens man ligger noe over i Steinkjer. 

I både Steinkjer og Verran viser undersøkelser8 at de fleste elevene lærer godt, trives godt og 

har det bra i skolen. Kommunen mener det er bekymringsfullt at det er elever som ikke trives 

og rapporterer mobbing. Bemanningsnormen er utfordrende, da det binder ressurser og 

skaper mindre fleksibilitet. Lærertettheten balanserer på normen, og det skal gjennomføres 

nye beregninger i 2019. Ressursene er mer dreid inn mot tidlig innsats, og bemanningsnormen 

er en del av dette. Det er gjennomført en forvaltningsrevisjon innen området «Elevenes 

psykososiale miljø».  

 

8 Elevundersøkelsen, UngData, Foreldreundersøkelsen 
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Det er en skjerpet lovparagraf for intensiv opplæring. Lese- og skriveopplæring har fått økt 

fokus i Steinkjer, i tråd med lovparagrafen.  

I 2019 har Steinkjer hatt 5 9a-saker som har gått til fylkesmannen.  

I Verran har man tidligere hatt to saker som gjelder erstatningssøksmål knyttet til mobbing. 

Kommunens oppfatning er at eldre saker vurderes opp mot kravene til system i dag, ikke 

kravene som var gjeldende på sakstidspunktet. Steinkjer kommune har laget en plan som 

omhandler trygt og godt skolemiljø.    

PPT 

Steinkjer leverer i dag PPT-tjeneste til Inderøy kommune. Steinkjer kommune har tidligere hatt 

samarbeid med Verran kommune når det gjelder PPT.  

Det er en ny strategi for PPT under utarbeidelse. PPT har stor saksmengde. Det er utfordrende 

å få saksbehandlet i tide og samtidig arbeide forebyggende. Flere saker burde blitt løst, man 

kan ikke ha så mange aktive saker. Det er mye god kompetanse innen adferd, språk og sosial 

kompetanse som man kunne blitt bedre til å benytte seg av. Kommunen opplever at det er 

mange saker som går til PPT «for sikkerhets skyld». Dette bidrar til økt byråkratisering og 

bidrar til å øke spesialundervisningen – når man ønsker å jobbe mer forebyggende.  

Barnevern  

Tabell 12. Barnevern 

Nøkkeltall  
Kommuner  

Kostra-
gruppe 

Landet 
uten Oslo  

2016 2017 2018 2018 2018 

Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per 
innbyggar 0-22 år (kr) 

7503 8026 8394 7879 8319 

Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år 
(prosent) 

4.2 4.8 3.1 4.5 4.5 

Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 
år (prosent) 

3.1 3.9 3.8 3.5 3.9 

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

16.0 16.7 15.2 18.9 18.9 

Stillinger med fagutdanning per 1 000 barn 0-17 
år  

5.1 5.4 5.8 4.8 5.0 

Andel meldinger i alt som behandles innen 7 
dager  

98.6 99.2 97.4 98.7 98.8 

Andel meldinger som går til undersøkelse innen 7 
dager 

77.0 72.1 89.4 81.2 81.5 

Kilde: SSB 
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KOSTRA-tallene viser at prosentandelen barn med melding gikk ned i 2018. Steinkjer har flere 

stillinger med fagutdanning enn snittet, og storparten av meldingene behandles innen sju 

dager.  

Barneverntjenesten har 30,9 årsverk og 34 ansatte. Tjenesten ble styrket med 3,7 årsverk fra 

2014. Steinkjer er vertskommune for Barnevernvakt i Nord-Trøndelag. Steinkjer kommune har 

hatt et barnevernsamarbeid med Verran kommune. Ordningen har fungert fint.  

Barneverntjenesten har hatt noen tilsynssaker i 2018 i enkeltsaker. Fylkesmannen har i flere 

av disse sakene bedt om en ledergjennomgang og vurdering av praksis. Alle disse sakene er 

nå lukket. Det har ikke vært tilsyn på systemnivå i 2018.  

De ansattes kompetanse er god og tverrfaglig sammensatt. Barneverntjenesten har ikke 

utfordringer med å rekruttere ansatte i tjenesten med relevant utdanning og erfaring.  

Barneverntjenesten hadde et budsjettmessig merforbruk på 361 000 kr i 2018. Noe av 

overforbruket skyldes opprettelse av nestlederfunksjon samt økt mengde forebyggende tiltak i 

hjemmet.  

I lovforslaget til ny barnevernslov er det indikasjoner på at kommunene får et tydeligere ansvar 

for å jobbe helhetlig med forebygging. Ansvaret flyttes dermed fra barneverntjenesten til 

kommunen. Hvilke oppgaver og omfanget av disse som faktisk lovfestes er usikkert. Å finne 

rom for tilgjengelige ressurser til nye oppgaver vil være en kritisk faktor, samt kompetanse til 

å ivareta nye oppgaver.  

Voksenopplæring   

Voksenopplæringen har vært gjennom en omstillingsprosess. Kommunen presenterer at 

resultatet av dette er at enhetens virksomhet og tjenesteyting samsvarer med inntektene. Det 

er en kontinuerlig prosess å tilpasse tjenestenivået ved enheten. Voksenopplæringen hadde i 

2018 et overforbruk på 1,6 millioner kroner tilknyttet lønn og lavere statstilskudd enn forutsatt.  

I 2019 utgjorde innvandrere i Steinkjer 7,9 prosent av befolkningen. Anmodning og vedtak om 

bosetting har falt kraftig siden siste topp i 20169.  

Kommunen ser at man sliter på å ha kontroll på voksenopplæringen når det gjelder å balansere 

inntekter og utgifter, og gi et godt tilbud til elevene. Voksenopplæringen er i stor grad finansiert 

av tilskudd fra staten, opp mot antall elever. Tildeling skjer etterskuddsvis.  

 

9 Tall hentet fra Integrering- og mangfoldsdirektoratets statistikk for Steinkjer 2019 
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Regelverket for hvor mye man får for den enkelte elev i løpet av året oppleves noe innfløkt. 

Dette har sammenheng med at det er mange forskjellige prosjekter, hvor lenge eleven er på 

et gitt trinn eller i et løp – som vil påvirke kostnadene. Kommunen begynner å få oversikt, men 

ser behovet for fortsatt trykk på dette.  

Voksenopplæringa må ses i sammenheng med Flyktningetjenesten i kapittel 4.2.2. 

Etterspørsel etter grunnskoletilbud er økende.  

Kommunen ser at det er utfordrende å få til en god overgang og stabil økonomi i overgangen 

fra norskopplæring/grunnskole til videre studier og jobb. Det at færre elever utløser 

statstilskudd har forsterket utfordringen. Det er også utfordrende at det er store svingninger i 

elevtall innenfor korte tidsrom.  

Kultur/ barne- og ungdomstiltak 

Kulturavdelingen ble opprettet 01.01.2018. Kommunestyret har vedtatt realiseringen av 

prosjekt Jakob; bygging av nytt kulturhus og oppgradering av Steinkjer samfunnshus.  

Innen kulturskole er det nasjonale målet å dekke 30% av elevtallet. I Steinkjer har man i dag 

en dekningsgrad på 14,8 prosent. Det er venteliste på noen fag. Dette er noe man ønsker å 

endre. Kulturskolen vil sannsynligvis få doblet sitt areal, blant annet med dansesaler, i det nye 

kulturhuset. Det er målsettinger i kulturskolen for å nå det nasjonale målet. I en sak i Trønder-

Avisa 20.01.2020 sto kulturskolerektorene i Verdal, Levanger, Inderøy og Steinkjer fram og sa 

at det er for dyrt å være kulturskoleelev i dag, og at dette gjør at man ikke oppfyller 

kulturskolerådets visjon om å være en kulturskole for alle. Steinkjer er blant de dyreste 

kulturskoletilbudene i fylket.  

Besøkstallet i bibliotek er stabilt. Besøkstallet i kinoen (halvkommersiell) er nedadgående, og 

dette er ikke unikt for Steinkjer. Det uttales at en mulig årsak kan være økt interesse for ulike 

strømmetjenester. Kinoen er avhengig av det kommer store filmer. Dersom man ser 

besøkstallet de siste ti årene i snitt, er det stabilt. I prosjekt Jakob er det lagt opp til flere, men 

mindre kinosaler. 

Ungdataundersøkelsen viser at 68 prosent av ungdomsskoleelever er aktive i et idrettslag. 

Dette er noe over fylket, regionen og landet. Innen idrett har kommunen et godt samarbeid 

med idrettsrådet. Det utredes muligheter for fotballhall på Guldbergaunet, hvor 

fylkeskommunen har bevilget penger. Ungdataundersøkelsen 2019 viser at 69 prosent av 

ungdomsskoleelever er med i en fritidsorganisasjon. Kommunen jobber med sitt ansvar som 

eier av Steinkjerhallen, og tett sammen med fylket som er den andre eieren. Det er god 

utnyttingsgrad på anleggene. Det er god aktivitet på dagtid fra skolene, og det er ikke vanskelig 

å leie ut på kveldstid. Dette gjelder alle anleggene i kommunen.  
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4.2.2 Velferd 

I figur 5 er risikovurderingen innenfor velferd oppsummert. I fortsettelsen følger en nærmere 

beskrivelse av data som er grunnlag for vurderingen  

 

Figur 5. Risikovurdering velferd 

 

Revisors vurdering av risiko og vesentlighet innen området velferd, tilsier at risikoen er høy 

innen integrering og oppfølging av bosatte flyktninger. Dette har bakgrunn i tidligere 

utfordringer i tjenesten som har hatt effekter fram i tid. Økonomisk sosialhjelp er vurdert til å 

ha en moderat risiko da det er en økning i antall mottakere, og dette henger i noen grad 

sammen med hvilke flyktninger som kommer til kommunen. Boligtildeling plasseres som 

moderat risiko til tross for at det nylig er gjennomført en forvaltningsrevisjon på området. 

Bygging av nye boliger drar ut i tid, og det er ventelister på disse.  

I fortsettelsen under følger en beskrivelse av data som ligger til grunn for vurderingene.  

Økonomisk sosialhjelp  

Tabell 13. Økonomisk sosialhjelp 

Nøkkeltall  
Kommune  

Kostra-
gruppe 

Landet uten 
Oslo  

2016 2017 2018 2018 2018 

Sosialhjelpsmottakere (antall) 632 716 702 51445 118964 

Antall barn i familier som mottok sosialhjelp 
(antall) 

327 364 352 26726 61467 

Kilde: SSB 

Integrering og oppfølging av bosatte flyktninger

Tildeling av økonomisk sosialhjelp
Boligtildeling
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KOSTRA-tallene viser at Steinkjer har relativt stabile tall innen økonomisk sosialhjelp, men 

noe stigende.  

NAV Steinkjer ble slått sammen med NAV Verran, NAV Inderøy og NAV Snåsa fra 01.01.2018. 

Det nye navnet er NAV Inn-Trøndelag. For Steinkjer er besøksadressen i rådhuset.  

Under NAV ligger Jobbhuset, som er et interkommunalt samarbeid for å styrke oppfølging av 

ungdommer mellom 16-25 år som står i fare for eller har falt ut av skoleløpet. 

Kompetansesenter for gjeldsrådgivning er etablert som et prosjekt for å styrke 

gjeldsrådgivningstjenesten og bidra til at NAV kan arbeide mer forebyggende.  

Det er utfordringer i forhold til økning i antall mottakere, primært pga. endringer i regelverket 

for arbeidsavklaringspenger. Det jobbes imidlertid aktivt opp mot næringslivet. I tillegg er noe 

av utfordringsbildet økning av antall flyktninger blant annet som følge av familiegjenforening. 

Mengde økonomisk sosialhjelp kan henge sammen med hvor vellykket integrering av 

flyktninger er. Steinkjer får et økt antall barnefamilier, ser at barnefamiliene ofte kommer til 

NAV. Dette gjør at budsjettet presses. I 2018 fikk Steinkjer økt budsjettet for økonomisk 

sosialhjelp til flyktninger med 1,5 millioner kroner. De er dermed innenfor rammen. De andre 

gruppene har et overforbruk på 6 millioner kroner.  

Steinkjer kommunes folkehelseprofil viser at gruppen steinkjerbygg mellom 20-29 år som 

mottar stønad til livsopphold er signifikant større enn landet som helhet. Før 

kommunesammenslåingen var Verran den kommunen i Trøndelag med høyest andel uføre, 

med 21,8 prosent.10  

Bolig 

Tabell 14. Bolig 

Nøkkeltall  
Kommune  

Kostra-
gruppe 

Landet 
uten Oslo  

2016 2017 2018 2018 2018 

Totalt antall kommunalt disponerte 
boliger (antall) 735 735 712 37531 97142 

Kommunalt disponerte boliger per 1000 
innbyggere (antall) 33 33 32 19 21 

Brutto investeringsutgifter til boligformål 
per innbygger i kroner (kr) 19651 1482 2576 1565 1526 

Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) 17219 11230 12347 10191 9560 

 

10 NAV, 2020, 1 av 10 Trøndere er uføretrygdet, hentet fra 

https://www.nav.no/no/lokalt/trondelag/pressemeldinger/1-av-10-trondere-er-uforetrygdet 
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Andel nye søkere som har fått avslag på 
kommunal bolig (prosent) 13 9 8 35 29 

Antall boliger godkjent av kommunen for 
finansiering med startlån, per 1000 
innbyggere (antall) 3.4 3.2 2.7 1.4 1.4 

Antall husstander tilkjent statlig bostøtte 
fra Husbanken per 1000 innbyggere 
(antall) 26.6 23.1 22.7 16.3 14.6 

Kilde: SSB 

Tabellen viser at Steinkjer har hatt en liten nedgang i antall kommunalt disponerte boliger.  

Kommunen har en boligsosial handlingsplan for 2018-2022. Det er fattet vedtak om at 

kommunen skal disponere til sammen 600 utleieboliger. Eier av boligene er Steinkjerbygg KF.  

Boligene tildeles av en boligtildelingsnemnd. Når boligene blir ledige fylles de raskt opp. Det 

er generelt stort trykk på ulike boliger. Det finnes eksempler på brukere som har ventet lenge 

på bolig.  

Steinkjer har økt antall plasser i bofellesskap med heldøgns omsorg i forbindelse med 

nybygget ved Guldbergaunet bosenter. Det har samtidig vært omstrukturering og avvikling av 

Ogndal eldresenter. Kommunen arbeider med å finne det rette nivået for bruker i helse- og 

omsorgstrappa. De som bor i bosenter og bofellesskap er dårligere enn de som bor hjemme. 

Kommunen arbeider med å ferdigstille Svedjan bo- og habiliteringssenter og Martenshagen 

bofellesskap. Sistnevnte skulle åpne i 2020, men vil nå tidligst finne sted våren 2021. 

Det har i 2018 vært lange ventelister for omsorgsboliger for yngre. Byggeprosjektet 

Martenshagen bofellesskap har latt vente på seg, da det har tatt lang tid å rive bygget som 

står der. Når dette er ferdig vil det ha 8 nye plasser. Da revisor fikk tall fra kommunen i 2018, 

var det 15 personer på venteliste for omsorgsbolig med heldøgns omsorg. Åpningen av 

Svedjan og Martenshagen vil avlaste dette.  

Det var 73 personer som ventet på omsorgsbolig for eldre med heldøgns omsorg. Storparten 

av disse personene er hjemmeboende med hjemmetjenester, eller har korttids- eller rullerende 

avlastningsplass ved eldresenter. Kommunen forteller at de har god kontroll på de som står 

på venteliste, og sikrer at de får forsvarlige tjenester der de bor i påvente av ledig bolig med 

heldøgns omsorg.  

I 2019 ble det gjennomført en forvaltningsrevisjon innen boligtildeling. Her anbefalte revisor å 

synliggjøre lovkravet knyttet til formelle saksbehandlingsregler, og etablere rutiner for 

dokumentasjon av faglige og skjønnsmessige vurderinger som gjøres ved tildeling av boliger.  
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Flyktninger  

Enhet integrering består av Steinkjer kommunale mottak og flyktningetjenesten. Enheten har 

18 årsverk og 19 ansatte. Flyktningetjenesten har 9,1 årsverk på 10 ansatte. Kommunen 

hadde vedtak om å bosette 32 flyktninger i 2018. Av disse var ingen enslige mindreårige. 

Årsrapport 2018 presenterer at det er et godt samarbeid mellom flyktningetjenesten, 

integreringsmottak og NAV.  

Det har tidligere vært utfordringer i flyktningetjenesten med uro blant ansatte og mange 

sykemeldinger, som førte til at flere flyktninger ikke fikk språkpraksisen de skulle ha, og hadde 

mange dager uten innhold. Enkelte flyktninger som ble bosatt i denne perioden har fortsatt 

behov for tolk i møter med NAV og andre hjelpetjenester. Kommunen antar at noe av årsaken 

til økte utgifter hører sammen med dette. Det planlegges intensiv satsning på norskopplæring 

og fagutdanning for denne gruppen.  

Kommunen har bosatt mange store barnefamilier, og det utfordrer økonomien fordi de har 

behov for supplerende økonomisk sosialhjelp. Steinkjer har 6411 prosent måloppnåelse i 

introduksjonsprogrammet, men de som får jobb, får som regel bare engasjement eller 

midlertidig ansettelse. Kommunen er usikre på hvor mange som fullfører videregående skole. 

Tall for 2019 viser at 87 prosent av deltakerne som avsluttet introduksjonsprogram i 2017 var 

i arbeid eller utdanning året etter, noe som er langt over tidligere tall og høyere enn landet 

ellers (63 prosent).  

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Tall fra 2017 
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4.2.3 Helse- og omsorgstjenester 

I figur 6 er risikovurderingen innenfor helse- og omsorgstjenester oppsummert. I fortsettelsen 

følger en nærmere beskrivelse av data som er grunnlag for vurderingen. 

 

Figur 6. Risikovurdering helse og omsorg 

 

Revisor sin samlede vurdering av risiko og vesentlighet relatert til helse- og omsorgstjenester 

tilsier at risikoen er høy innen kvalitet i rus- og psykiatritjenesten. Denne vurderingen har 

bakgrunn i lite driftsutgifter, ustabile forhold for tjenesten, varierende ressurser med relevant 

formell kompetanse og fylkesmannens tilsyn som fant flere mangler. Tilsyn er i utgangspunktet 

risikodempende, men revisor har likevel valgt å plassere tjenesten som helhet i høy risiko.  

Bemanning i hjemmetjenesten er vurdert til å ha en moderat risiko. Denne vurderingen har 

bakgrunn i at kommunen har en nøktern grunnbemanning som gir behov for innleie, samtidig 

som brukerne i hjemmetjenesten er stadig dårligere. Aktiviteter for eldre har også en moderat 

risiko, dette på grunn av få aktivitører og manglende aktivitet på flere av institusjonene. Videre 

har rekruttering av helsepersonell fått en moderat risikovurdering. I utgangspunktet kunne 

denne blitt plassert som et høyrisikoområde, men revisor vurderer det slik at Steinkjer ikke er 

i en prekær situasjon p.t. Dersom kommunen på sikt og over tid ikke klarer å rekruttere 

helsepersonell vil dette gi store utfordringer, da det samtidig er stipulert at helse- og 

omsorgstjenesten vil ha behov for flere og mer kompetent personell.  

I fortsettelsen under følger en nærmere beskrivelse av data som er grunnlag for vurderingene.  

Kvalitet i rus- og psykiatritjenesten

Bemanning i hjemmetjenesten
Aktiviteter for eldre
Rekruttering av helsepersonell

Funksjonshemmede og psykisk 
utviklingshemmede
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Tabell 15. Helse og omsorg (felles sykehjem og hjemmetjeneste) 

Nøkkeltall  Kommune  
Kostra-
gruppe 

Landet 
uten Oslo  

 2016 2017 2018 2018 2018 

Andel brukerrettede årsverk i 
omsorgstjenesten m/ helseutdanning 
(prosent) 

81 79 80 75 75 

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

39 39 37 30 32 

Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år 
(prosent) 

42 41 40 33 48 

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

10 9 9 11 12 

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

95 97 95 89 90 

Andel innbyggere 67-79 år med 
dagaktivitetstilbud (prosent) 

0.87 0.39 0.34 0.56 0.67 

Kilde: SSB 

Tabellen viser at Steinkjer har en relativt noe høyere prosentandel innbyggere over 80 år som 

bruker hjemmetjenester. Tallet er også noe høyere for brukere av hjemmetjenesten under 66 

år. Samtidig er antall innbyggere over 80 år som bor på sykehjem, noe lavere enn 

sammenligningsgruppen og landet uten Oslo. Det at flere bor hjemme enn på sykehjem, kan 

ha sammenheng med kommunens satsning på «omsorgstrappa», hvor flest mulig skal bo 

hjemme lengst mulig. Steinkjer har flere brukertilpassede enerom en 

sammenligningsgruppene. Steinkjer har mindre prosentandel innbyggere 67-79 år med 

dagaktivitetstilbud enn tidligere, og mindre enn sammenligningsgruppen.  

Tabell 16. Kompetanse i helse og omsorg 

  Kommune  
Kostra-
gruppe 

Landet uten 
Oslo  

Avtalte årsverk per 10 000 innbyggere  2016 2017 2018 2018 2018 

Geriatrisk sykepleier 3.24 3.91 3.68 4.09 4.12 

Sykepleiere med spes./vd. utd. 6.44 6.61 6.44 6.48 7.54 

Sykepleier uten spesialitet/videreutdanning 65.00 
63.6
2 

65.81 44.06 47.22 

Hjelpepleier 67.69 
64.0
0 

59.47 41.17 48.20 

Ergoterapeut 0.92 1.42 0.47 2.04 2.10 

Miljøterapeut og pedagog 0.83 1.66 1.58 2.91 2.93 

Aktivitør 0.89 1.07 0.80 1.92 2.16 

Omsorgsarbeider 10.07 8.30 8.11 7.48 9.03 

Helsefagarbeider 15.35 
19.0
2 

22.10 36.31 37.60 

Annet omsorgspersonell med 
helseutdanning 

12.74 
10.6
1 

11.21 14.61 14.57 
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Pleiemedhj/ass, hjemmehj/prakt. bist. eller 
annen brukerrettet tj. 

47.87 
49.8
8 

50.29 59.79 63.37 

Kilde: SSB 

Steinkjer kommune har jevnt over færre spesialistutdannede enn sammenligningsgruppene, 

unntatt sykepleiere uten spesialitet/videreutdanning og hjelpepleiere.   

Sykehjem 

Det er fire sykehjem i kommunen. Det er gjennomført en strukturendring fra 2019 med 12 færre 

sykehjemsplasser. Dette gir høyere terskel for å få tildelt plass.  

Kommunen opplyser at det er få søkere til faste sykepleierstillinger og omtrent ingen eksterne 

søkere til vikariater. Utfordringen er ifølge kommunen at mindre nabokommuner og 

helseforetaket lønner sykepleierne høyere enn Steinkjer. Det er mangel på helsesykepleiere, 

ved utlysning i 2017 var det ingen som søkte på vikariat. Prosjekt i skoleåret 2018/2019 gjør 

at Steinkjer er opp mot minstenorm. Det har ikke vært problemer med rekruttering av 

fysioterapeuter eller ergoterapeut. Kommunen har ventelister for oppfølging av ergoterapi og 

til dels fysioterapi for voksne, inkludert noen avtalefysioterapeuter. Kommunen har et 

interkommunalt samarbeid ved Inn-Trøndelag Distriktsmedisinske Senter, og har siden 

samhandlingsreformen hatt en stilling for koordinering av kommunehelsesamarbeidet i Inn-

Trøndelag. Dette har gitt store gevinster i forhold til prosjektmidler innen helse- og omsorg, og 

at dette interkommunale samarbeidet har hatt et kontinuerlig fokus på innovasjon innenfor alle 

områder med prioritet i samhandlingsreformen. Etablering av Innherred Helse- og 

Beredskapshus er også et resultat av samhandlingsreformen og flere av stortingsmeldingene 

som har kommet i etterkant. Steinkjer har mange prosjekter som er ettårige.  

Alle sykehjemmene i Steinkjer er sertifisert som Livsgledehjem. I forbindelse med 

sertifiseringen måtte sykehjemmene innenfor svært begrensede rammer og uten friske midler 

finne nye måter å arbeide på for å tilfredsstille kravet om aktivitetsplaner for beboerne. 

Omsorgsavdelingen uttrykker bekymring over kommunens begrensede tilbud om aktivitet og 

dagtilbud til pasientene i sykehjem. Omsorg 2020 legger føringer for økt aktivisering til 

pasienter i sykehjem. I dag er det kun Stod som har aktivitør en dag i uka.  

85% av pasientene i sykehjem har en demensdiagnose. Dette er krevende innenfor 

tilgjengelige ressurser, som er under landsgjennomsnittet. Grunnbemanningen er nøktern. I 

sykehjem har pasientene ofte flere diagnoser som krever omfattende behandling, pleie og 

omsorg.   
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Hjemmetjenesten 

Hjemmetjenesten har både hjemmesykepleie og praktisk bistand. Kommunen opplever at 

pasientene er jevnt over dårligere enn tidligere. Etter samhandlingsreformen fikk sykehusene 

større fokus på tidlig utskriving. Kommunen ser at det er nå mye mer poliklinisk behandling. 

Hjemmesykepleien må eksempelvis gjøre forberedelser og oppfølging i tilknytning til poliklinisk 

behandling. Hjemmesykepleien har stabilt antall brukere, men lavere funksjonsnivå betyr økt 

antall tildelte tjenestetimer. En nøktern grunnbemanning betyr at det er behov for ekstra innleie.  

Praktisk bistand er mer stabilt ift. antall brukere og tjenestetimer. Det arbeides med å vri deler 

av ressursen til hjemmetrener for å få til tjenesten som heter hverdagsrehabilitering. Det ble 

satt inn ekstra ressurser for dette i 2019. Praktisk bistand er en betalingstjeneste. Steinkjer 

ligger i øvre sjikt på pris. Det er private aktører som tilbyr praktisk bistand i Steinkjer, og de 

fleste går til disse.  

Hjemmesykepleien er uforutsigbar mht. kompleksitet i pasientenes tjenestebehov og 

tjenesteomfang, da pasientgruppen er i stadig endring. Pasientgruppen påvirkes av tidlig 

utskrivning fra sykehus og mer behandling i spesialisthelsetjenesten som gjennomføres 

poliklinisk.  

Det er rapportert 87 aktive og 68 passive individuelle planer i 2018. Dette er en nedgang fra 

2017 som hadde 124 aktive og 80 passive.  

Psykiatri / psykisk helsevern og rus 

Tabell 17. Psykiatri og rusomsorg 

Nøkkeltall  Kommune  
Kostra-
gruppe 

Landet 
uten 
Oslo  

 2016 2017 2018 2018 2018 

Andel netto driftsutgifter til tilbud til personer 
med rusproblemer (prosent) 

5.6 5.0 6.2 12.6 12.4 

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

2.5 2.5 1.4 4.6 4.9 

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

5.6 6.9 5.7 9.0 9.1 

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

4.8 4.9 7.4 2.8 3.0 

Kilde: SSB 

Tabellen viser at Steinkjer kommune bruker halvparten så mye midler på tilbud til personer 

med rusproblemer, som KOSTRA-gruppen og landet uten Oslo. Samtidig er årsverk av 

psykiatriske sykepleiere drastisk mindre enn sammenligningsgruppene, hvor Steinkjer har 1,4 
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årsverk pr 10 000 innbyggere, har KOSTRA-gruppen 4,6 og landet uten Oslo 4,9. Det samme 

gjelder for årsverk av personer med videreutdanning i psykisk helsearbeid pr. 10 000 

innbyggere, hvor Steinkjer har 5,7 og KOSTRA-gruppen har 9,0. Samtidig ser man at Steinkjer 

har flere årsverk av personer med videreutdanning i rusarbeid, 7,4 årsverk, sammenlignet med 

KOSTRA-gruppen som har 2,8. Sett under ett kan tallene tyde på at det brukes lite midler på 

denne typen brukere, men tallene er ikke vurdert opp imot behovet i kommunen.  

Utfordringene er knyttet til økende behov og for lite bemanning, men den største utfordringen 

er knyttet til at Rus og psykisk helse ikke er samlokalisert. Heldøgnstilbudet til denne 

brukergruppen planlegges flyttet til Svedjan Bo- og habiliteringssenter fra høsten 2019. Riving 

av O2-huset gjorde situasjonen ganske prekær innen rus da lavterskeltilbudet ble stengt en 

periode. Nye ROP-pasienter (rus og psykiatri) som har behov for heldøgns botilbud, utløser 

ofte behov for økt bemanning ut over tilgjengelig ressurs for å sikre faglig forsvarlige tjenester. 

Fylkesmannen gjennomførte tilsyn med Steinkjer kommune i 2018 og undersøkte om 

kommunen ga forsvarlige og koordinerte tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblem 

og psykisk lidelse i samsvar med aktuelle lovkrav. Fylkesmannen konkluderte med at 

kommunen ikke har sikret at disse personene får samordnede og forsvarlige tjenester. 

Konklusjonen har blant annet bakgrunn i at kvalitetssystemet benyttes ulikt, det er ikke etablert 

tilstrekkelig samarbeid mellom enheter, ulikheter til hvordan tjenester gis og det er ikke etablert 

prosedyrer eller fast praksis for samarbeid eller overføring av ROP-pasienter mellom 

Psykiatritjenesten og Rustjenesten. Videre at kartleggingsverktøy brukes ikke systematisk, det 

fattes ikke vedtak på tjenester og det er mangel på rutiner.   

Det er et økende behov for foreldreveiledning. Det er en del utfordringer i psykisk helse rundt 

foreldre som krangler og barn opplever konflikt. Her er det viktig å ha et godt tverrfaglig 

samarbeid mellom barnehage, skole og eventuelt forebyggende barnevern. Det er utfordrende 

å følge opp dette med tilgjengelige ressurser. Det er noen alvorlige saker med angst og 

depresjon hos barn. Kommunen forsøker å komme tidlig inn for å forebygge. 

Ungdataundersøkelsen viser at 11 prosent eller færre av ungdomsskoleelevene er mye plaget 

av depressive symptomer. Dette er lavere enn fylket, regionen og landet.  

Funksjonshemmede og psykisk utviklingshemmede  

Kommunen har flere dag- og aktivitetstilbud for denne gruppen. Kommunen opplever ikke 

noen nye utfordringer mht. dagsentrene for utviklingshemmede. Det er venteliste til 

omsorgsbolig med heldøgns omsorg for denne brukergruppen. Gruppen er spesielt rammet 

av utsettelse av ferdigstilling av bofellesskapet Martenshagen. Videre har gruppen svært ulike 

behov, noe som betyr at ikke alle kan plasseres hvor som helst.   
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Steinkjer har et råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Rådet har behandlet saker om 

eksempelvis brannsikkerhet i kommunale boliger, reguleringsplaner og boligsosial 

handlingsplan.  

På kommunens hjemmeside finnes serviceerklæring som sier noe om hva brukeren kan 

forvente av eksempelvis ordningen med brukerstyrt personlig assistent. Kommunen har fysio- 

og ergoterapeut.  

Lege/ legevakt/ psykolog/ helsestasjon 

Det er vanskelig å rekruttere leger til oppgaver i helsestasjon og skolehelsetjenesten. 

Kommunen ligger på lav dekningsgrad på helsesykepleiere og fysioterapeuter i 

skolehelsetjenesten. Kommunen sliter med å få søkere på vikariat som helsesøster. 

Det opplyses ovenfor revisor i kundemøte at elever ytrer at de ikke føler mestring i 

skolesituasjonen og har problemer når det gjelder å få venner. Det er startet opp et pilotarbeid 

som går på hvordan fange opp ungdommer med slik problematikk i samarbeid med fastlegene.  

Det er til sammen i Verran og Steinkjer 12 fastleger. Når det er innbyggere som er i 

risikogruppen for dyre offentlige tjenester skal dette generere oppfølgingsteam fra 

profesjonsområdene. Dette er et satsingsområde. 

Det opplyses at man har et problem når det gjelder rekruttering av fastleger. Det er ulike 

modeller for tilknytning; fastlønte og selvstendig næringsdrivende. Sistnevnte er brukt og 

foretrekkes av kommunene. Kommunen opplever at nyutdannede ønsker fastlønn.  

Når det gjelder helsestasjon og skolehelsetjenesten er foreldrekonflikt et tilbakevendende 

tema. Det foreligger et stort behov for foreldreveiledning. Det er registrert tematikk som går på 

angst og depresjon for barn.    

Det er stor etterspørsel etter foreldreveiledning og koordinering rundt barn med sammensatte 

utfordringer. Det er økende antall ekstrakonsultasjoner i barnets første levemåneder. Tidlig 

hjemreise fra sykehus fordrer tett oppfølging fra kommunen. Foreldrestøttende prosjekt i 

helsestasjonen, med jordmor og helsesykepleier gjør at kommunen klarer å følge disse godt 

opp. Fysio- og ergoterapitjenesten for barn har økende etterspørsel. Noe av dette kommer av 

at tjenesten har stilling i skolehelsetjenesten, og kommer i posisjon til å se og være i dialog 

med foreldre og samarbeidspartnere tidligere. 
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4.2.4 Teknisk drift 

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

beskrivelse av data som er grunnlag for vurderingen. 

 

Figur 7. Risikovurdering teknisk 

 

Revisor sin samlede vurdering av risiko og vesentlighet relatert til teknisk drift, tilsier at risikoen 

er høy innen vann og avløp, renovasjon, og Steinkjer kommuneskoger – Ogndalsbruket KF. 

Dette på grunn av at det innen vann og avløp er relativt lave gebyrer, det har vært en for lav 

frekvens av fornying av vannrør, og vannkvaliteten er/har vært tvilsom i deler av kommunen. 

Lav vannkvalitet kan ha store konsekvenser for folkehelsen. Innen renovasjon er det høye krav 

og målsettinger til tjenesten, som settes av andre enn kommunen selv. Steinkjer ligger 

dessuten tilgrensende til to store interkommunale renovasjonsselskaper, og er til en viss grad 

avhengig av godt samarbeid med disse. Kommunale foretak er en spesiell organisering av 

kommunens tjeneste, som i sin natur bør plasseres i moderat risiko. Videre har dette 

kommunale foretaket en rekke ansvar som er viktige både innen næring, naturforvaltning og 

klima – her spesielt med tanke på miljøkriminalitet. Foretaket plasseres derfor i høy risiko.  

Revisor mener at det på generelt grunnlag er grunn til å plassere planarbeid på moderat risiko, 

dette grunnet kommunesammenslåingen. Offentlige anskaffelser innen samferdsel er plassert 

her da offentlige anskaffelser i sin natur har høy risiko. Saksbehandling innen landbruk er gitt 

en moderat risiko, på grunn av lav saksbehandlerkapasitet. Videre er klima og miljø gitt en 

moderat risiko. Dette på grunn av at klima- og miljøhensyn på generelt grunnlag ofte faller ut 

Vann og avløp: selvkost, vedlikehold og 
drikkevannskvalitet
Renovasjon: selvkost og arbeid opp mot 
nasjonale målsettinger
Steinkjer kommuneskoger – Ogndalsbruket KF

Planarbeid
Samferdsel: offentlige anskaffelser
Landbruk: saksbehandling og miljøsatsing
Klima og miljø: hensyn i offentlige anskaffelser 
og saksbehandling, ulovlighetoppfølging

Byggesak
Eiendomsforvaltning
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av offentlige anskaffelser eller fra saksbehandling. Det faktum at Steinkjer kommune ønsker å 

satse på klima og miljø, gir at kommunen også i sitt arbeid bør følge opp dette. 

Ulovlighetsoppfølging innen klima og miljø er viktig, da kommunen har plikter og ansvar 

gjennom eksempelvis forurensningsloven. Dette arbeidet dekkes delvis av Steinkjer 

kommuneskoger.  

I fortsettelsen under følger en nærmere beskrivelse av data som er grunnlag for vurderingene.  

Planarbeid  

Steinkjer hadde en planstrategi for perioden 2016-2019.  

Kommuneplanens samfunnsdel 2016-2021 ble vedtatt 21.09.2016. Gjennomgående tema er 

samfunnssikkerhet, folkehelse, klima, energi og miljø og integrering og mangfold. 

Kommuneplanens arealdel ble revidert i 2018. Kommunen har en plan for klima og miljø som 

skal benyttes i saksbehandling.  

Kommunedelplanene er en del av kommuneplanen. Steinkjer har følgende 

kommunedelplaner:  

- Skole og barnehage 2018-2021 

- Avfall 2014-2019 

- Kultur 2010-2013 

- Landbruk 2012-2015 

- Klima og miljø 2019-2022 

- Helse og omsorg 2017-2021 

- Samfunnsmedisin og folkehelse 2010-2013 

- Vann og avløp 2018-2021 

- Samferdsel er enda ikke utarbeidet. Det foreligger vedtatte planer for havn, veg, 

trafikksikkerhet og gatelys.  

- Strategisk næringsplan 2016-2019.  

I 2018 overtok Steinkjer kommune ansvar for plansaksbehandling i Verran kommune. Steinkjer 

og Verran kommune har felles planbehandling. For Verran sin del er det mange gamle planer.  

I årsrapporten 2018 framgår det at kort saksbehandlingstid er en av de største utfordringene 

for forvaltningsenhetene i kommunen. Det har periodevis vært utilstrekkelig 

saksbehandlerkapasitet på noen områder.  
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Byggesak  

Tabell 18. Byggesak 

Nøkkeltall  
Kommune  

Kostra-
gruppe 

Landet 
uten Oslo  

2016 2017 2018 2018 2018 

Byggesøknader i alt behandlet (antall) 435 389 318 24947 74668 

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for 
byggesaker med 3 ukers frist (dager) 

19 20 20 23 20 

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for 
byggesaker med 12 ukers frist (dager) 

25 21 24 44 37 

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

8 9 5 19 18 

Kilde: SSB 

Tabellen viser at kommunen er på linje med KOSTRA-gruppen og landet uten Oslo når det 

gjelder gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist. Når det gjelder 

byggesaker med 12 ukers frist bruker kommunen litt over halvparten av dagene som 

sammenligningsgruppene bruker. Steinkjer har en relativt lav andel innvilgede byggesøknader 

som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan.  

Kommunen uttaler at det ikke er noen spesielle utfordringer på byggesak. Steinkjer har tidligere 

håndtert byggesak og oppmåling for Verran kommune, og håndterer byggesak for Snåsa 

kommune. Enheten har ifølge kommunen tilstrekkelig kapasitet til å gjøre dette uten at saker i 

Steinkjer kommune blir skadelidende. Det opplyses i kundemøte ovenfor revisor at det i Verran 

har vært etterslep på saker. Steinkjer har en generell utfordring vedrørende kapasitet til 

håndtering av lov/forvaltningssaker som skyldes korte tidsvindu for håndtering av 

tilskuddsforvaltningssaker. Dette gir konsekvenser for saksbehandlingstiden i øvrige 

saksområder.  

Innen tilskuddsforvaltning i landbruket har det vært endringer i regelverk og tidsvinduet som 

saksbehandlerne forholder seg til.   

Det har vært en svak negativ utvikling i klagesaker. Jevnt over har inntrykket vært at man har 

fått medhold når saker har blitt klagebehandlet hos Fylkesmannen, men for 2018 var det 

enkelte saker hvor Fylkesmannen hadde opphevet vedtak på grunn av mangelfulle 

vurderinger. Dette både for Verran og Steinkjer sin del.  Det opplyses at man har hatt en sak 

som har gått til Sivilombudsmannen.   
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Eiendomsforvaltningen  

Tabell 19. Eiendomsforvaltning  

Nøkkeltall  Kommune  
Kostra-
gruppe 

Landet 
uten Oslo  

 2016 2017 2018 2018 2018 

Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i 
prosent av samlede driftsutgifter (prosent) 

7.2 7.1 12.0 8.9 9.0 

Areal på formålsbygg per innbygger (m2) 4.23 3.88 3.90 4.83 5.12 

Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter 
(kr) 

523 569 541 521 562 

Formålsbygg areal totalt 92937 85660 86188 9665925 23780000 
Kilde: SSB 

Kommunestyret vedtok i 2019 at Steinkjer fra 2020 skulle ta i bruk Skatteetatens 

boligverdigrunnlag som takstgrunnlag for boliger. Vedtaket kom som følge av lovendringer som 

gir nye rammer for eiendomsskatt. Dette betyr at boliger og fritidseiendommer i gamle Steinkjer 

kommune har skattesats 3 promille, mens boliger og fritidsboliger i gamle Verran får skattesats 

5 promille.  

Steinkjerbygg KF består av en rekke selskaper. KF-et eier 43 formålsbygg, over 700 

kommunale boliger og flere kontorbygg med et samlet areal på 250 000 m2. KF-et er 

kommunens redskap for bygging av nye boliger, formålsbygg og byfornyelse. Videre har 

selskapet ansvar for kjøp, forvaltning, drift, vedlikehold og renhold knyttet til boliger, 

formålsbygg og eiendom. Det er 100 ansatte i Steinkjerbygg. Det er tre geografiske 

vedlikeholdsteam. Renhold er organisert i to soner; nord og sør.  

Det er en del etterslep på den kommunale bygningsmassen i Verran. Det er system for oversikt 

for gjennomført vedlikehold (Famac). Verran har ikke hatt samme system for årlig 

gjennomgang av bygningsmassen som man har i Steinkjerbygg.  

Kommunen har de siste årene satset på nybygg og renovering av skolebygg. Mye gjenstår 

enda. Det er mangler og etterslep ved skolene vedr. IKT-utstyr, inventar/annet utstyr, utvikling 

av fagrom og uteområder.  

Det ble i 2019 gjennomført en forvaltningsrevisjon av Steinkjerbygg KF, men denne omhandlet 

ikke den utøvende tjenesten.  

Vann og avløp 

Tabell 20. Vann og avløp 

Nøkkeltall  
Kommune  

Kostra-
gruppe 

Landet 
uten Oslo  

2016 2017 2018 2018 2018 
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Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva.  2118 2159 2374 2608 3741 

Andel fornyet kommunalt ledningsnett, 
gjennomsnitt for siste tre år (prosent) 

0.61 0.69 0.38 .. 0.69 

Andel av total kommunal vannleveranse til 
lekkasje (prosent) 

19.9 24.9 24.9 .. 29.5 

Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva.  3075 3086 3620 3874 4146 

Andel fornyet kommunalt spillvannsnett, 
gjennomsnitt for siste tre år (prosent) 

0.50 0.78 0.43 .. 0.56 

Andel innbyggere tilknyttet anlegg der 
rensekrav er oppfylt (prosent) 

93.7 94.4 4.0 .. 51.3 

Kilde: SSB 

Det foreligger en kommunedelplan for vann og avløp. Her er det fastsatt mål og strategier.  

Fra 2019 er kommunen bemannet til å løse alle oppgaver innen fagfeltet. 

For vann- og avløpsområdet er utskiftningstakt på ledningsnettet under landsgjennomsnittet. 

Dette vises også i kostnadene. For avløp er det i 2018 gjort investeringer som bringer 

kommunen på rett vei mht. vannforskriften og klimatilpasning.  

Det gjennomføres prøvetaking av vannkvaliteten i Malm og Follafoss. Det er forskjell mellom 

teknisk kvalitet og opplevd kvalitet. På disse stedene er den opplevde kvaliteten dårlig. I Malm 

er drikkevannskilden utfordringen, i Follafoss er rørsystemet utfordringen.  

Renovasjon  

Tabell 21. Renovasjon 

Nøkkeltall  
Kommune  

Kostra-
gruppe 

Landet 
uten Oslo  

2016 2017 2018 2018 2018 

Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. 
(gjelder rapporteringsåret+1) (kr) 2700 2700 2700 2637 2854 

Andel levert til materialgjenvinning inkl. 
biologisk behandling (prosent) 38.5 36.5 36.5 43.3 40.0 

 

Steinkjer har egen renovasjonstjeneste, og leverer også tjeneste til Snåsa. Steinkjer har lave 

gebyrer sammenlignet med de interkommunale renovasjonsselskapene i Namdalen og på 

Innherred. Forskjeller i gebyr kan ha en sammenheng med ulikt servicenivå i gebyret. 

Kommunen uttaler at de er avhengige av å ha samarbeid med naboselskapene for å kunne 

drifte godt. Samarbeid er også viktig for å kunne møte stadig nye krav. Renovasjon er en 

tjeneste som møter høyere krav gjennom nasjonale og internasjonale målsettinger, samtidig 

som tjenesten skal utøves til selvkost.  

Kommunen har en egen avfallsplan.  



 

Revisors helhetlige risiko- og vesentlighetsvurdering                                                49 

Brann- og redningstjenester  

Brannvesenet Midt IKS leverer tjenesten til Steinkjer. Selskapet leverer også tjenester til Osen, 

Snåsa, Lierne, Røyrvik og Inderøy. Steinkjer kommune opplever at tjenesten har høy kvalitet. 

Samtidig kan dette øke kostnadsnivået. Kommunen har styringsmuligheter gjennom 

representantskapet med de fordeler og ulemper det medfører med mange eierkommuner. 

Målsettinger håndteres av Brannvesenet Midt.  

Samferdsel (vei, park og idrettsanlegg)  

Det er ikke utarbeidet en egen plan for samferdsel, men det finnes underliggende planer for 

veg, trafikksikkerhet, gatelys og havn.  

Kommunale veier trenger stadig vedlikehold, og dette er en stor utfordring siden klima med 

regn, frost og ustabilt vær krever større ressurser enn tidligere. Kommunen håndterer noe selv, 

og setter ut noe til private entreprenører.   

Kommunens hjemmeside inneholder en del informasjon til innbyggerne vedrørende 

samferdsel, eksempelvis forklaring av når og hvorfor kommunen brøyter som de gjør.  

Næring 

Kommunen har en strategisk næringsplan for 2016-2019.  

Steinkjer Næringsselskap AS er heleid av Steinkjer kommune. Selskapet er kommunens 

næringsavdeling, og verktøy for næringsutvikling. Næringsselskapet gjennomfører veiledning 

og rådgivning til bedrifter, gründere, etablerere og landbruksaktører som skal utvikle nye 

forretningsideer, jobbe med omstilling, videreutvikle bedrifter og så videre. Det tilbys inntil fem 

timer gratis «førstelinjetjeneste», som består av kartlegging og veiledning.  

Det er gjort grep innen enhet landbruk i løpet av 2018 som har bedret saksbehandlingstiden. 

Det er for lite saksbehandlerkapasitet i deler av året. Det er foretatt innleie av kapasitet fra 

Verran. I Verran kommune har man hatt en 100 % stilling fordel på to 50 % stillinger. 

Saksmengden har vært ti ganger så stor i Steinkjer som i Verran. Samhandling med landbruket 

er et ledd i kommunens arbeid for å nå klimamål, eksempelvis skal kommunen bidra til at det 

etableres tiltakspakker for klimareduksjoner i samarbeid med landbruket. Kommunen skal 

bidra aktivt med informasjon og veiledning og samarbeide tett med næringen. Kommunen skal 

også oppfylle pådriverrollen mot skogbruket for å øke skogpleie og drift. 

Steinkjer kommuneskoger – Ogndalsbruket KF, er et kommunalt foretak i Steinkjer kommune 

som forvalter store deler av kommunens skogeiendommer og naturressurser. Foretaket 

arbeider med å utvikle næringsvirksomheten gjennom skogbruk, jakt, fiske og øvrige 

fritidstilbud. KFet forvalter store arealer med skog og fjell, og videre hytter og hyttetomter, 
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jaktområder, fiskevann og turstier. Foretaket har to ansatte. Foretaket driver med oppsyn ift. 

hyttebygging, jakt, fiske, motorferdsel og miljøkriminalitet. Kommunen har fastsatt en 

eierstrategi og retningslinjer for samhandling med sine kommunale foretak.  

Miljø og klima  

Steinkjer har en kommunedelplan for klima og miljø. I den tilhørende handlingsplanen er det 

fastsatt seks strategier:  

1. Planlegging og myndighetsutøvelse skal bygge på føringer om reduserte 

klimagassutslipp og ivaretakelse av miljøet 

2. Kommunen vil benytte seg av nasjonale, regionale og lokale virkemidler slik at vi kan 

gjennomføre de nødvendige utslippsreduserende tiltakene, samt tiltak rettet for å 

ivareta miljøet 

3. Kommunen vil legge til rette for det grønne skiftet innenfor landbruk, transport, bygg og 

energiproduksjon 

4. Kommunen vil legge til rette for kompetanseheving og samarbeid om klima og 

miljøtiltak 

5. Klima- og miljøhensyn skal være førende for kommunens virksomhetsutøvelse 

6. Steinkjer kommune vil tilpasse seg et endret klima i takt med kunnskapsutviklingen.  

Videre er det definert en rekke sektormål.  

Kommunen ønsker å være en regional pådriver i klima- og miljøarbeidet. Dette vil gjøre 

Steinkjer til en bedre kommune å bo, arbeide og leve i. Dette krever samhandling mellom 

offentlige aktører, landbruket, næringsliv, organisasjoner og kommunens innbyggere.  

Kommunen har en rekke myndigheter og plikter etter forurensningsloven. Eksempelvis kan 

kommunen gi pålegg om fjerning eller opprydding av avfall som er i strid med § 28, om 

forsøpling. Videre har kommunen rett til uhindret adgang til eiendom der forurensning kan eller 

har oppstått. Kommunen har plikt og rett til å føre tilsyn med eksempelvis sanitært avløpsvann, 

oljeholdig avløpsvann og lignende.  

Kommunen har et deponi i forbindelse med gjenvinningsstasjonen i Tranamarka.  

Kommunen har en lokal forskrift og kommunale retningslinjer for motorferdsel på høring, med 

høringsfrist 14.02.2020.  
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4.3 SELSKAPER HVOR KOMMUNEN HAR 
EIERINTERESSER  

I figur 7 er risikovurderingene knyttet til kommune sine eierinteresser oppsummert og 

grunnlaget for vurderingene er nærmere vurdert i fortsettelsen. Selskaper som trekkes fram til 

å ha høy eller moderat risiko, bør få gjennomført både eierskapskontroll og 

forvaltningsrevisjon. Forvaltningsrevisjon i selskaper bør på generelt grunnlag undersøke 

selskapenes måloppnåelse både opp mot eiers ønsker og selskapets formål. Videre er 

selvkost i selskaper som er omfattet av dette spesielt relevant. Selskaper som utøver viktige 

tjenester for kommunen bør få tjenesteutøvelsen revidert.  

 

Figur 8. Risikovurdering eierskap og forvaltningsrevisjon i selskaper 

 

Tabellene nedenfor viser Steinkjer kommune sine interesser i IKS og AS.  

Tabell 22. Eierandel til Steinkjer kommune i IKS 

Selskap Eierandel 

Brannvesenet Midt IKS 52,6 % 

Nord-Trøndelag Krisesenter IKS 14,6 % 

Konsek Trøndelag IKS 6 % 

Lierne Nasjonalparksenter IKS 5 % 

Eierskapskontroll: Eiermelding og eierstyring
Steinkjer Næringsselskap AS
Brannvesenet Midt IKS
Dampsaga Bad AS

Reko AS
NTE
Nord-Trøndelag Krisesenter IKS
Eierskap: nye løsninger for § 27-samarbeidene

Oversikt over kommunens eierskap
Konsek Trøndelag IKS
Lierne Nasjonalparksenter IKS
Resterende selskaper hvor kommunen har 50 
% eierandel eller mindre
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Interkommunalt Arkiv Trøndelag IKS 2,78 % 

Trondheim Havn IKS 2,1 % 

 

Tabell 23. Eierandel til Steinkjer kommune i AS 

Selskap Eierandel 

Dampsaga Bad AS 100 % 

Steinkjer Næringsselskap AS 100 % 

Steinkjerhallen AS 60 % 

Steinkjer Skidrift AS 50 % 

Steinkjer Havnelager AS 46,91 % 

Høvdinggården Legekontor AS 33,33 % 

Reko AS 25,16 % 

Retura NT AS  20 % 

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS (NTE) 12,73 % 

Ecopro AS 10 % 

Sesam Ressurs AS 4,2 % 

Kinoalliansen AS 4 % 

Trøndelag Forskning og Utvikling AS (TFoU) 4 % 

Leiv Eiriksson Nyskaping AS 0,4 % 

 

Tabell 24. Andre selskapsformer 

Selskap Eierandel 

Biblioteksentralen SA  

Revisjon Midt-Norge SA  

Foreningen Kystriksveien  
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Steinkjer Næringsforum  

Trøndelags Europakontor  

Ungt Entreprenørskap Trøndelag  

 

Steinkjer har to kommunale foretak:  

- Steinkjerbygg KF  

- Steinkjer kommuneskoger – Ogndalsbruket KF.  

Kommunale foretak er ikke egne rettssubjekt, men regnes som en del av kommunen som 

juridisk enhet. Kommunale foretak er dermed ikke aktuelle for undersøkelse som en 

eierskapskontroll eller forvaltningsrevisjon i selskap – men heller som en forvaltningsrevisjon i 

en del av kommunen. De kommunale foretakene nevnes likevel her da kommunale foretak er 

en spesiell organisering innad i kommunen, og de har sine egne styrer som er direkte 

underordnet kommunestyret. De kommunale foretakene og aktuell forvaltningsrevisjon i disse 

er omtalt i kapittel 4.2.  

4.3.1 Eierskapskontroll 

Steinkjer kommune har en eiermelding fra 2019. Den legges frem årlig for kommunestyret. 

Eiermeldingen inneholder kun en presentasjon av de ulike selskap og virksomheter kommunen 

eier. Kommunens eiermelding fastsetter ikke strategier eller mål for sitt eierskap, og det er 

heller ingen overordnede prinsipper for eierstyring som eierrepresentantene kan støtte seg til. 

Kommunesammenslåing kan gi utfordringer i eierstyring gjennom at det blir nye 

eiersammensetninger og potensielt nytt omfang av tjenesteutførelse. Det er også viktig å sikre 

at styringsdokumenter er oppdaterte og at eierstyringen av alle selskaper følger hva som er 

vedtatt i den nye kommunen.  

Det er ofte kommunens ordfører som oppnevnes som eierrepresentant i kommunens ulike 

selskaper. Steinkjer kommunes ordfører Bjørn Arild Gram har hatt sin posisjon siden 2007. I 

2020 vil kommunen få en ny ordfører, som følge av at Gram har blitt valgt som leder i KS. Et 

slikt skifte av ordfører og eierrepresentant, der hvor ordføreren har hatt sin posisjon lenge, har 

en viss risiko. Risikoen går ut på kunnskapsoverføring til ny eierrepresentant, spesielt gjennom 

de skriftlige styringsdokumentene og protokoller fra generalforsamlinger/representantskap i 

selskapene. En smidig overgang vil lettes ved at eierrepresentanten har orientert 

kommunestyret om aktuelle saker i selskapene og har lagt til rette for en aktiv eierinvolvering.  

 

Revisor vurderer det til å være en økt risiko i selskaper hvor kommunen har en eierinteresse 

over 50 %. Disse selskapene vil være mer aktuelle for eierskapskontroll, og heleide 
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aksjeselskap er spesielt aktuelle. I tillegg ønsker revisor å trekke frem Nord-Trøndelag 

Krisesenter IKS med bakgrunn i sent godkjent regnskap og økte kostnader.  

Etter fylkessammenslåingen ble Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS overført fra Nord-

Trøndelag fylkeskommune og til de tidligere nord-trønderske kommunene. Dette gir at 

selskapet har fått en ny eierstruktur og har gått fra å forholde seg til én eier, til å måtte forholde 

seg til 23 forskjellige eiere. De nord-trønderske kommunene har utarbeidet en felles 

eierskapsmelding for NTE.  

Som presentert i tabell 3.2.1, har Steinkjer kommune en rekke § 27-samarbeid med andre 

kommuner. Som følge av endringer i ny kommunelov, må disse samarbeidene finne en ny 

organisasjonsform i løpet av inneværende valgperiode. Revisor har valgt å se på § 27-

samarbeidene under ett i denne sammenhengen, og vurderer risikoen her til å være høy. Det 

er ikke sikkert at organisasjonsformen som passer for det ene samarbeidet, er like 

hensiktsmessig for det andre. Endringer av selskapsform, og da fortrinnsvis en endring til det 

bedre, fordrer påkoblede eiere som er bevisste sitt ansvar. Steinkjer, som den større 

kommunen i flere av disse samarbeidene, har et stort ansvar i å være delaktig i å finne gode 

løsninger for § 27-samarbeidene. Ny organisering i selskap, vil gi endringer også i 

styresammensetning. I dag er det kommunedirektørene i den enkelte deltakerkommune som 

utgjør styret. Dette vil ikke være ideelt eksempelvis i IKS.  

Eierskapskontroll må ikke nødvendigvis enten gjennomføres av kommunens generelle 

eierstyring eller i et enkeltselskap. Det kan være aktuelt å gjennomføre kontroll på tvers av 

kommunens selskaper, eksempelvis undersøke kjønnsbalanse i styrene, etiske retningslinjer 

i selskapene og lignende. En slik kontroll på tvers av selskaper ville vært mest aktuell dersom 

Steinkjer kommune hadde vedtatt en eiermelding som inneholdt forventninger til selskapene 

om nettopp dette.  

Tidligere eierskapskontroller har ført til følgende anbefalinger:  

- Vurdere ordningen med gjennomgående styrer i Steinkjerbygg KF, Steinkjerbygg AS 

og datterselskaper  

- Sikre at styringssignaler følger formelle kanaler  

- Vektlegge at styret i de respektive selskaper har en forsvarlig oversikt og styring  

- Vurdere om det vil være hensiktsmessig å formalisere gjennom vedtekter enkelte av 

kommunestyrets styringssignaler  

- å sørge for at selskapet får på plass etiske retningslinjer 

- at selskapet etablerer en tilfredsstillende internkontroll 

- at det gis tilbud om opplæring i styrearbeid  



 

Revisors helhetlige risiko- og vesentlighetsvurdering                                                55 

4.3.2 Forvaltningsrevisjon i selskaper 

Selskaper som utøver viktige tjenester for kommunen er spesielt aktuelle for 

forvaltningsrevisjon i selskapet opp mot fastsatte målsettinger og den faktiske 

tjenesteutøvelsen. 

Brannvesenet Midt IKS er et selskap hvor Steinkjer både har en stor eierandel, og selskapet 

utøver en viktig tjeneste. Brannvesenet Midt har ansvar for å forvalte brann- og 

redningstjenesten for sine eierkommuner. Tjenesten består både av tjenester som er 

selvkostfinansiert, og av tjenester som finansieres av eiertilskudd. Andre eierkommuner er 

Inderøy, Snåsa, Lierne, Røyrvik og Osen. Videre har eiersammensetningen i selskapet blitt 

endret fra 2020, både på grunn av kommunesammenslåing mellom Steinkjer og Verran, og på 

grunn av Namdalseid kommunes uttreden fra selskapet som følge av sammenslåing med 

Namsos og Fosnes kommuner. Brannvesenet Midt leverer en selvkosttjeneste til innbyggerne, 

noe som gir selskapet en høy risiko. Både eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon av 

selskapet vurderes til å ha høy risiko, med bakgrunn i tjenesteytelsen og endringer i 

eiersammensetning.  

Nord-Trøndelag Krisesenter IKS er et selskap hvor Steinkjer har en mindre eierandel. 

Selskapet gir veiledning, trygghet og hjelp til mennesker utsatt for vold i nære relasjoner. 

Krisesenteret eies og drives av 26 kommuner. Krisesenteret er en offentlig oppgave og et 

lovpålagt tilbud kommunene skal gi sine innbyggere. Krisesenteret har hatt sent godkjent 

regnskap og økte utgifter, noe som gjør selskapet mer aktuelt for forvaltningsrevisjon. Både 

eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i selskapet vurderes til å ha moderat risiko.  

Steinkjer Næringsselskap AS er kommunens næringsavdeling og verktøy for 

næringsutvikling. Næringsselskapet gjennomfører veiledning og rådgivning til bedrifter, 

gründere, etablerere og landbruksaktører som skal utvikle nye forretningsideer, jobbe med 

omstilling, videreutvikle bedrifter og så videre. Det tilbys inntil fem timer gratis 

«førstelinjetjeneste», som består av kartlegging og veiledning. Revisor vurderer at selskapet 

har høy risiko siden det er heleid og samtidig fungerer som kommunens næringsavdeling.   

Dampsaga Bad AS er heleid av Steinkjer kommune. Selskapets formål er å eie og drifte bad, 

samt virksomhet i tilknytning til dette. Selskapet ble etablert i 2018 i forbindelse med 

omstrukturering i kommunens selskapsportefølje for å berede grunnen for kulturinvesteringene 

på torget. Det har blitt gjennomført noen ekstraordinære generalforsamlinger i forbindelse med 

formaliteter i det nye selskapet; kapitalforhøyelse og presisering i vedtekter om erverv og 

utbytte. Dampsaga Bad AS har ett datterselskap, Dampsaga Gym AS. Selskapet vurderes til 

å ha moderat risiko, med bakgrunn i at selskapet er heleid og at selskapet ikke utøver 

essensielle tjenester for kommunen. 
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NTE AS er et selskap hvor Steinkjer kommune har en liten eierandel sett opp imot kommunens 

andre eierskap, men en relativt sett stort eierandel sett i selskapet som sådan. NTE yter en 

viktig tjeneste gjennom å produsere og selge energi. Videre tilbyr selskapet internett via fiber, 

TV, og elektrikertjenester. Det ble gjennomført en eierskapskontroll med forvaltningsrevisjon 

av selskapet i 2015, da selskapet var eid av Nord-Trøndelag fylkeskommune. I forbindelse 

med eierskiftet mener revisor det på nytt er aktuelt med en forvaltningsrevisjon av selskapet. 

Siden det er gjennomført en forvaltningsrevisjon relativt nylig sammenlignet med kommunens 

andre selskaper og Steinkjer kommune har en relativt liten eierandel, vurderes selskapet til å 

ha moderat risiko.  

Reko AS skal være en brobygger til arbeidslivet. Selskapet er et senter for arbeidsinkludering 

og spesialisert rehabilitering. Selskapet eier og driver et rehabiliteringssenter i Inderøy, og 

avdelinger for arbeidsinkludering i Steinkjer og Namsos. Reko har fire datterselskap:  

- Reko Arbeid og Karriere AS (håndterer alle avtaler blant annet fra NAV som er 

konkurranseutsatt) 

- Reko Arbeidsinkludering AS (forvalter avtalen der selskapet er forhåndsgodkjent av 

NAV, AFT-tiltaket) 

- Kastvollen Rehabiliteringssenter AS (drift av rehabiliteringsvirksomheten på 

Kastvollen, etter avtale med Helse Midt-Norge)  

- Reko Eiendom AS (eiendomsutvikling tilknyttet Kastvollen)  

Revisor vurderer selskapet til å ha moderat risiko. Steinkjer eier ca. ¼ av selskapet, og 

selskapet yter tjenester som kan ha innvirkning på eksempelvis kommunens utgifter når det 

gjelder økonomisk sosialhjelp.  

Konsek Trøndelag IKS utøver sekretariatfunksjonen i eierkommunenes kontrollutvalg. 

Sekretariatselskapene i Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag ble slått sammen i forbindelse med 

fylkessammenslåingen, og utgjør i dag Konsek Trøndelag IKS. Steinkjer kommune har en liten 

eierandel i selskapet. Selskapet utøver ingen kritisk tjeneste for kommunen, og sett sammen 

med den lave eierandelen vurderer revisor selskapet til å ha lav risiko.  

Lierne Nasjonalparksenter IKS er besøkssenter for nasjonalparkene Lierne og Blåfjella-

Skjækerfjella. Selskapet driver formidling for miljøforvaltningen. Andre eiere i selskapet er 

Trøndelag fylkeskommune og kommunene Lierne, Snåsa, Verdal og Grong i tillegg til 

Steinkjer. Lierne kommune eier storparten av selskapet, med 60 prosent. Fylkeskommunen 

har en relativt stor andel på 20 prosent. Revisor vurderer at selskapet, for Steinkjer kommunes 

del, har lav risiko. Dette har bakgrunn i at selskapet ikke utover noen kritisk tjeneste for 

kommunen og at Steinkjer har en lav eierandel.  
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Steinkjer kommune har en rekke andre mindre eierandeler i selskaper. Retura NT AS utøver 

en viktig tjeneste gjennom å utøve avfallstjeneste for næringslivet. Ecopro AS er viktig i form 

av at de håndterer eksempelvis matavfallet fra husholdninger i Steinkjer kommune. Revisor 

har likevel vurdert disse selskapene, og resterende selskaper med 50 prosent eierandel eller 

lavere som tidligere ikke er nevnt, til å ha en lav risiko for kommunen.  
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KILDER 
Statistikk er hentet fra KOSTRA, Statistisk sentralbyrå. Tallene gjelder for perioden 2016-2018. 

Det var ikke tilgjengelige tall for 2019 da revisor utarbeidet dokumentet.  

Kommunale dokumenter:  

- Kommunens digitale årsrapport 2018 

- Årsrapport og årsregnskap 2017 

- Kommuneplanens samfunnsdel 

- Kommuneplanens arealdel 

- Kommuneplanens delplaner 

- Informasjon hentet på kommunens hjemmeside 

- Budsjett 2020 

Eksterne dokumenter: 

- Fylkesmannen i Trøndelag, tilsynsrapporter 

- Kommebarometeret 2019, Kommunal Rapport 

- Ungdataundersøkelsen 2019 

- Integrering- og mangfoldsdirektoratets statistikk for flyktninger og innvandrere 2019 

- Barnehagefakta.no 

- Folkehelseprofil 2019 
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VEDLEGG 1 METODE 

Datagrunnlag 

Kommunale dokumenter 

Ulike kommunale dokumenter inngår i datagrunnlaget. En fullstendig oversikt over kilder vi har 

benyttet oss av finnes i kildelisten.  

Statistikk 

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

av KOSTRA-tall sikrer et likt grunnlag fra år til år og mellom kommuner. Dette forutsetter riktig 

rapportering fra kommunene. På noen variabler kan tallene avvike mellom KOSTRA og 

kommunenes egne tall. Dette kan skyldes at beregningsgrunnlaget kan være noe annerledes. 

De tallene som presenteres er hentet fra SSB sin KOSTRA-statistikk uten at det er gått 

nærmere inn på beregningene. 

Eksterne dokumenter 

Eksterne dokumenter omfatter eksempelvis beskrivelser av generelle risikoområder for 

kommunene, tilsynsrapporter og medieoppslag. Se kildelisten for utfyllende informasjon.  

Intervju i kommunene  

Det ble sendt ut et spørreskjema til kommunen som revisor har mottatt svar på. Videre ble det 

gjennomført et intervju med kommunens ledelse (rådmannen samt alle kommunalsjefer i 

Steinkjer og Verran) i slutten av januar i 2019. Både forvaltningsrevisor med ansvar for 

Steinkjer og Verran var til stede i dette møtet, i tillegg til oppdragsansvarlig regnskapsrevisor 

for Steinkjer.  

Vurderinger 

Vurdering av risiko- og vesentlighet 

Basert på de innsamlede data gjøres det vurderinger på ulike tjenesteområder, økonomi og 

kommunale driftsområdet. Vurderingene baserer seg på en vurdering av sannsynligheten for 

at et forhold inntreffer og hvilken konsekvens det gir. I vurderingene benyttes en kombinasjon 

av sannsynlighet og konsekvens. Tabell en gir en nærmere beskrivelse av ulik grad av 

sannsynlighet og tabell to forklarer beskrivelsen av ulik grad av konsekvens. 

1. Vurdering av sannsynligheten for at et forhold inntreffer:  

• Kompleksitet på området (iboende risiko)  
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• Risikoreduserende tiltak på området fra kommunen eller andre kontrollorgan vurderes 

ut fra hvor stort fokus det er på området / tjenesten.  

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

• Hvilke konsekvenser har en svakhet eller mangel på kvalitet ved området / tjenesten 

for innbyggerne. Hvor mange blir berørt og hvor alvorlige er konsekvensene.  

• Hvilke konsekvenser har en svakhet eller mangel på kvalitet ved området / tjenesten 

for kommunen som organisasjon. Konsekvensene kan være relatert til økonomi, 

omdømme eller eksterne rammebetingelser.  

Tabell 25. Beskrivelse av sannsynlighet 

Valideringsord Beskrivelse 

Lite sannsynlig Svært tvilsomt 

Mindre sannsynlig Tvilsomt 

Sannsynlig Det er indikasjoner på 

Meget sannsynlig Vi tror at 

Svært sannsynlig Vi er overbevist om  

 

Tabell 26. Beskrivelse av konsekvens 

Valideringsord Beskrivelse Eksempel 

Ubetydelig 

konsekvenser 

Ufarlig Mindre feil, eller overtredelse av internt regelverk som 

på kort sikt ikke vesentlig truer kommunens 

produktivitet, måloppnåelse eller tjenester til borgerne. 

Mindre alvorlig 

konsekvenser 

Farlig/lite 

alvorlig 

Mangelfull forvaltning der konsekvensene ikke 

nødvendigvis er alvorlige. Dette kan gjelde feil og 

mangler som har økonomiske konsekvenser, mindre 

overtredelse av internt regelverk og lov, eller saker som 

er tatt opp tidligere og som fortsatt ikke er rettet opp. 

Alvorlige 

konsekvenser 

Kritisk/alvorlig Kun til dels alvorlige konsekvenser, men gjelder saker 

med prinsipiell eller stor betydning.  

Misligheter og lovbrudd 

Meget alvorlige 

konsekvenser 

Meget kritisk 

Meget 

alvorlig 

Meget alvorlige brudd på lov eller reglement, eller andre 

feil og mangler der summen av dette er så stor at dette 

må ansees som alvorlig i seg selv. 

Svindel og lovbrudd med konsekvenser 
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Svært alvorlige 

konsekvenser 

Katastrofalt 

Svært alvorlig 

Fare for liv og helse 

Korrupsjon og lovbrudd med store konsekvenser 

 

Risiko- og vesentlighetsvurderingen graderes til lav, middels og høy risiko. Figuren nedenfor 

beskriver kombinasjonen av sannsynlighet og konsekvens som utgjør risikovurderingen. Rød 

farge indikerer høy risiko og behovet for forvaltningsrevisjon er høyt. Gul farge indikerer 

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

og et lavt behov for forvaltningsrevisjon.  

Sannsynlighet Konsekvens 

 Ubetydelig 

konsekvenser 

Mindre alvorlig 

konsekvenser 

Alvorlige 

konsekvenser 

Meget alvorlige 

konsekvenser 

Svært alvorlige 

konsekvenser 

Svært sannsynlig      

Meget 

sannsynlig 

     

Sannsynlig      

Lite sannsynlig      

Usannsynlig      

Figur 9. Kombinasjon av sannsynlighet og konsekvens 

1.  

 

Figur 10. Risikovurdering 
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Risikovurderingene er oppsummert i figur to og visualisert som trafikklys. Vurderinger som 

fører til henholdsvis lav, middels og høy risiko plasseres der de hører til i figuren.  

Innen enkelte områder har vi valgt å fokusere på KOSTRA-tall og herunder kommunens 

ressursbruk vurdert opp mot sammenligningsgruppa i KOSTRA og landsgjennomsnittet, og 

sett på kommunens utvikling over år. Dersom kommunen innen et område synes å bruke 

mindre ressurser enn sammenlignbare kommuner, kan dette bety at kommunens tjenester ikke 

er i samsvar med lov og forskrifter eller kommunens egne vedtak. Dette kan i sin tur medføre 

at innbyggernes behov ikke fullt ut ivaretas. På den annen side kan nevnte forhold også 

innebære at ressursene er bedre utnyttet i kommunen enn i sammenlignbare kommuner. Et 

sikrere svar på hva lavere ressursbruk reelt sett bunner i, vil kreve en grundigere gjennomgang 

av angjeldende områder. 

Vurdering av metoden 

Risiko- og vesentlighetsvurderingen er ikke uttømmende for alle deler av kommunens 

virksomhet, men er overordnet med tanke å identifisere områder hvor det kan være relevant å 

gjennomføre forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll.  

Vurderingene baseres på generelle risikoer for kommune-Norge, særtrekk ved den enkelte 

kommune og tilgjengelig informasjon om og fra kommunen som, men går ikke i detaljer på 

enkeltområder. Vurderingene er gjort med utgangspunkt i begrenset informasjon på et 

overordnet nivå og har ikke gått nærmere inn i for eksempel ulike tjenesteområder. 

Kommunale dokumenter og statistikk gir et godt grunnlag på et overordnet nivå. I tillegg har 

revisor intervjuet eller vært i kontakt med kommunen for å innhente data. Vurderingene er et 

øyeblikksbilde, noe som betyr at det skjer eller kan avdekkes forhold i kommunen i etterkant, 

som det ikke var mulig å forstå ut fra vurderingene som ble gjort.  
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Hovedkontor: Brugata 2, Steinkjer 
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Referatsaker 04.05.2020  

Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune 04.05.2020 18/20 
 
Saksbehandler Liv Tronstad 
Arkivkode FE - 033 
Arkivsaknr 20/42 - 3 

 
Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
Vedlegg 
Møteinnkalling Rep.skap Konsek Trøndelag 21.04.2020 
Hva er et folkevalgt organ 
Hvem er kommunens leder når kommunedirektøren går på dagen 
Politiske saker må være tilstrekkelig opplyst og utredet 
Utvalg er ikke bundet av administrasjonen 
 
Saksopplysninger 
Følgende saker vil bli presentert i møtet: 

1. Møteinnkalling rep.skap Konsek Trøndelag IKS 21.04.2020 (vedlagt) 
2. Hva er et folkevalgt organ (vedlagt) 
3. Hvem er kommunens leder når kommunedirektøren går på dagen (vedlagt) 
4. Politiske saker må være tilstrekkelig opplyst og utredet (vedlagt) 
5. Utvalg er ikke bundet av administrasjonen(vedlagt) 
6. Midlertidige forskrifter som er vedtatt ifm koronapandemien som berører kontrollutvalget 

direkte, (ikke vedlagt, se lovdata.no). Gjelder: 
· tillatelse til fjernmøter i kommunale organ 
· frister ifm revisjon og kommunestyrets behandling av årsregnskapet 2019 
· Valgbarhet for kontrollutvalg 
 

 
 
 
 



 
 

Møteinnkalling - Representantskapet 
Arkivsak: 20/272 

Møtedato/tid: 21.04.2020 Kl 11:00 

Møtested: Fjernmøte 

 
 

 

NB! Møtet holdes som fjernmøte via Microsoft Teams. 

 

 

Eventuelle forfall, eller spørsmål om habilitet, meldes til Konsek Trøndelag IKS  

v/ Torbjørn Berglann på telefon 40067058, eller e-post: torbjorn.berglann@konsek.no   

Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. 

   

 

 

Trondheim, 14.04.2020 

 

 

Kari Anita Furunes (sign.) 

Leder av representantskapet 

Torbjørn Berglann 

daglig leder 

 

 

 

 

 

 

 

Kopi: Representantskapets varamedlemmer, styret med varamedlemmer   



Sakliste 

 

Saksnr. Sakstittel 
01/20 Valg av representantskapets leder og nestleder 

02/20 Årsregnskap og årsmelding for 2019 

03/20 Økonomiplan 2021-2024 med budsjett for 2021 

04/20 Søknad fra Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS - virksomhetsoverdragelse 
med virkning fra 01.01.2021 

05/20 Valg av faste medlemmer og varamedlemmer til styret 

06/20 Valg av revisor 

07/20 Valg av valgkomite for perioden 2019-2023 

 

 

 



Hva er et folkevalgt organ? 
Kommunal Rapport 09.03.2020 

 
Kommuner kan gå sammen om å løse felles oppgaver. Vil styret for slike samarbeidsorganer 
være et folkevalgt organ som omfattes av kommunelovens bestemmelser om 
møteoffentlighet? 
Er representantskapet i et kommunalt oppgavefellesskap et folkevalgt organ? 
 
SPØRSMÅL: Etter kommunelova skal alle møte i «folkevalde organ» vera opne. Er 
representantskapet i eit kommunalt oppgåvefellesskap eit folkevald organ? 
Og vil styret oppgåvefellesskapet, som representantskapet har valt, vera eit folkevald organ? 
 
SVAR: Kommunale oppgavefellesskap er interkommunale samarbeid som opprettes etter 
kommuneloven § 19-1 «for å løse felles oppgaver». Det øverste organet i et slikt 
oppgavefellesskap er et representantskap sammensatt etter reglene i § 19-3 Dette 
representantskapet er nevnt i listen over folkevalgte organer i § 5-1 andre avsnitt, noe som 
betyr at de generelle reglene for slike, herunder bestemmelsene i § 11-5 om 
møteoffentlighet, gjelder her. 
 
Styret for slikt oppgavefellesskap er ikke nevnt i loven, og heller ikke i listen over «andre 
kommunale organer» som § 5-2 fastsetter at loven også gjelder for. Men her har vi en 
bestemmelse i § 19-3 siste avsnitt om at «Representantskapet kan selv opprette andre 
organer til styring av oppgavefellesskapet», og det er ikke tvilsomt at det betyr at det kan 
velges et slikt styre, og at det da anses som et folkevalgt organ etter loven og må følge 
bestemmelsene om møter og saksbehandlingen i kommuneloven. 
 

https://lovdata.no/LTI/lov/2018-06-22-83/%C2%A719-1
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Hvem er kommunens leder når kommunedirektøren går på dagen? 
Kommunal Rapport 02.03.2020 

 
Kommunedirektøren gikk på dagen, hvem sitter nå med det juridiske ansvaret? 
 
SPØRSMÅL: En kommune har per i dag ikke kommunedirektør, heller ikke assisterende, 
konstituert eller fungerende. Dette som følge av at kommunedirektøren sluttet med 
umiddelbar virkning (på dagen). Hvem har kommunedirektørens (rettslige) funksjoner i en 
kommune uten kommunedirektør, herunder arbeidsgiveransvaret? 
 
SVAR: Dette problemet er det ordførers og kommunestyrets ansvar å løse. Ordfører må 
umiddelbart sammenkalle kommunestyret for å treffe vedtak om konstituering i stilling som 
kommunedirektør inntil formell tilsetting kan skje. 
 
Hvis ordfører har fått hastefullmakt av kommunestyret etter § 11–8 første avsnitt, vil hun 
kunne utpeke en person som kan fungere i denne stillingen inntil kommunestyret har kunnet 
treffe vedtak om konstituering. Og selv om slik ikke fullmakt er gitt, må ordfører ta ansvar for 
å utpeke hvem som skal ivareta de ulike administrative funksjonene inntil kommunestyret har 
kunnet ta stilling til dette. 
 



Politiske saker må være tilstrekkelig opplyst og utredet 
Kommunal Rapport 17.02.2020  
 
Når politikerne skal diskutere en sak på sakslista, hvor vide er da rammene for hva man kan 
diskutere og ta stilling til? Og hva med saker som ikke har funnet veien til sakslista? 
 
SPØRSMÅL: Hva menes med «en sak som ikke er oppført på saklisten»? 
 
I kommunelovens § 11–3 første avsnittet, andre setning, står det at «En sak skal settes på 
sakslisten hvis minst en tredel av organets medlemmer krever det», og i siste avsnitt står det 
at «Et folkevalgt organ kan fatte vedtak i en sak som ikke er oppført på sakslisten, hvis ikke 
møtelederen eller en tredel av de møtende medlemmene motsetter seg det.» 
 
Hva menes med en sak som ikke er oppført på saklista i denne sammenhengen? 
 
SVAR: Utgangspunktet er her saklisten slik den ser ut i innkallingen. Denne er det i 
utgangspunktet ordfører eller fylkesordfører som fastsetter. Bestemmelsen om rett for en 
tredel av medlemmer til å kreve en ny sak ført opp, innebærer at disse kan pålegge ordfører 
å sette den inn der. 
 
Normalt er dette presist nok som angivelse av og ramme for det som skal behandles og tas 
stilling til i møtet. Problemet om hva som er samme sak, kan imidlertid oppstå hvis det blir 
tatt opp nye spørsmål eller satt fram nye forslag som det hevdes er en del av samme saken, 
men som utvider rammen for denne vesentlig. 
 
Dette er ikke noe problem så langt ingen protesterer mot en slik utvidelse av rammen for 
saken. Innlegg som tar opp andre temaer eller synspunkter enn de som ligger i 
saksforelegget til saken, vil normalt være uproblematiske, og det er ikke mulig å avskjære 
slike synspunkter hvis den som tar opp disse, hevder at det er nødvendig å se saken som 
behandles i sammenheng med disse. 
 
Det samme gjelder som alminnelig utgangspunkt forslag som ikke er omtalt i saksforelegget, 
så langt de med rimelighet kan sies å angå samme spørsmål som det som står på saklisten. 
 
Men her er det to begrensninger: Den ene er kravet om at saken skal være tilstrekkelig 
opplyst og utredet. Det er det i første hånd et ansvar for kommunedirektøren, eller den som 
møter på hennes vegne, å ta stilling til og eventuelt uttale seg om, se kommunelovens § 
13 tredje avsnitt: «Kommunedirektøren skal påse at saker som legges fram for folkevalgte 
organer, er forsvarlig utredet. Utredningen skal gi et faktisk og rettslig grunnlag for å treffe 
vedtak», og fjerde avsnitt andre setning: «Hvis kommunedirektøren blir oppmerksom på 
faktiske eller rettslige forhold som har sentral betydning for iverksettingen av vedtaket, skal 
han eller hun gjøre det folkevalgte organet oppmerksom på dette på en egnet måte». 
 
Et langt stykke på vei er det opp til det folkevalgte organet om det vil ta hensyn til en slik 
innvending. Det folkevalgte organet avgjør som utgangspunkt selv når det synes det vet nok 
om et saksforhold. Det kan – men har ikke plikt til å – utsette saken til et senere møte for å få 
en tilleggsutredning. Men hvis det treffes vedtak og det viser seg at det var en alvorlig svikt 
eller mangel i grunnlaget for dette, vil det kunne bli kjent ugyldig – ved lovlighetskontroll eller 
ved dom. 
 
Den andre begrensningen ligger i de folkevalgtes behov for å være beskyttet mot 
«overrumpling» i kraft av ny informasjon eller nye forslag som går utenfor rammen av det de 
hadde grunnlag for å vente i forkant av møtet. Her kommer så bestemmelsen i § 11–3 første 
setning inn i bildet. Møteleder har kompetanse til å stoppe votering over et forslag som går 

https://lovdata.no/LTI/lov/2018-06-22-83/%C2%A711-3
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https://lovdata.no/LTI/lov/2018-06-22-83/%C2%A713-1


utenfor en rimelig forståelse av hva som er «samme sak» som den som er oppført i 
innkallingen, og det samme kan opposisjonen hvis den kan mønstre en tredel av 
medlemmene av det folkevalgte organet. 
 
I tillegg har vi nå også fått en viktig, ny regel i bestemmelsens første avsnitt, andre setning, 
om at alle saksdokumenter skal sendes samtidig med innkallingen. Også hvis det sendes ut 
eller dukker opp andre saksdokumenter etter dette, kan møteleder eller en tredel av 
medlemmene motsette seg at det treffes vedtak i saken. 
 
Ikke noe av dette trekker i seg selv en presis grense for hva som er «samme sak», og i 
praksis er det innen vide grenser opp til det folkevalgte organet selv å avgjøre dette. Med de 
ulike typer for sperrer som er skissert ovenfor, vil imidlertid dette ikke så lett komme på 
spissen, men i prinsippet kan dette gjøres til tema for lovlighetsklage eller lovlighetskontroll 
av eget tiltak etter kap. 27. 
 



Utvalg er ikke bundet av administrasjonen 
Kommunal Rapport 27.01.2020 

 
På samme måte som kommunestyret selv, er et utvalg ikke bundet av administrasjonens 
faglige vurdering. Det står også fritt å bestemme hvilke avgjørelser det vil overlate til 
administrasjonen, og hvilke det selv vil gå inn i og avgjøre selv, skriver Jan Fridthjof Bernt. 
 
SPØRSMÅL: Hvor stor myndighet kan legges til en komité? 
Jeg er en lokalpolitiker som har fått fast plass i prosjekt- og byggekomiteen (PBK). Jeg lurer 
på hvor stor myndighet som kan legges til en slik komité? 
 
Mens utvalgenes ansvarsområde omfatter forvaltning av lovverk der myndigheten er delegert 
til kommunen, vil PBKs arbeidsområde i større grad dreie seg om kommunens egen 
oppgaveløsning. Ofte er det avklaring av rent fagmessige oppgaver som legges til komiteen, 
som valg av entrepriseform, godkjenning av prosjekteringen, etc.  
 
Spørsmålet mitt er hvilken rolle komiteen har. Har komiteen avgjørelsesmyndighet i rent 
faglige spørsmål og kan da i ytterste fall instruere administrasjonen?  
 
Hensikten med å legge avgjørelsesmyndigheten til komiteen er trolig å forenkle, slik at disse 
sakene ikke går videre oppover. Mitt spørsmål gjelder om dette er spørsmål som i det hele 
tatt kan behandles politisk. 
 
Etter mitt syn er dette rent fagmessige oppgaver. Jeg ser da bort fra at en komité ikke har 
vedtaksmyndighet i det hele tatt. Spørsmålet kunne like gjerne gjeldt et utvalg.  
 
Og – i tilfelle dette er politiske avgjørelser, så er det vel bare kommunestyret som kan 
instruere rådmannen? Denne myndigheten kan vel ikke delegeres til PBK. Og en slik 
instruering skal vel gå direkte til rådmann og ikke til kommunalsjefen som møter i PBK? Når 
det gjelder forvaltningsvedtak kan utvalget overprøve rådmannens syn (f.eks. i 
klagesaker). PBK-sakene gjelder jo kommunens drift slik jeg ser det og da er det 
annerledes.  
  
SVAR: I kommuneloven fra 2018 har vi ikke lenger komiteer som en egen type folkevalgte 
organer. Komitébetegnelsen brukes nå bare om de (frivillige) kommune- og 
fylkestingskomiteene etter § 5–9. Men det betyr bare at denne plan- og byggekomiteen nå 
blir et utvalg etter lovens § 5–7. 
 
Når kommunestyret oppretter et slikt utvalg, er dette et hjelpeorgan for kommunestyret som 
«kan få tildelt vedtaksmyndighet hvis ikke annet er følger av lov». Utvalget opptrer her på 
vegne av kommunestyret, og innenfor rammen av delegeringsvedtaket med samme 
instruksjonsmyndighet som kommunestyret selv overfor kommunedirektøren (rådmannen) og 
administrasjonen. 
 
Vedtak i et folkevalgt organ er ikke i seg selv faglige avgjørelser, men politiske eller 
administrative beslutninger. De skal imidlertid bygge på en faglig basert utredning fra 
administrasjonen, jf. § 13–1 tredje avsnitt, der det fastslås at «Kommunedirektøren skal påse 
at saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet. Utredningen skal gi et 
faktisk og rettslig grunnlag for å treffe vedtak.» 
 
Men på samme måte som kommunestyret selv er et utvalg ikke bundet av administrasjonens 
faglige vurdering, og det står også fritt å bestemme hvilke avgjørelser det vil overlate til 
administrasjonen, og hvilke det selv vil gå inn i og avgjøre selv. Men hvis et vedtak vil være i 
strid med lov, forskrift eller overordnet styringsinstrument vedtatt av kommunestyret, skal 
rådmannen eller den i administrasjonen som møter for henne, gjøre oppmerksom på det. Det 

https://lovdata.no/LTI/lov/2018-06-22-83/%C2%A75-9
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samme gjelder der vedtaket bygger på klart uriktig forståelse av faktum eller klart uholdbare 
faglige vurderinger av saksforholdet. 
 
Ved slik svikt vil vedtaket kunne bli opphevd som ugyldig av Fylkesmannen. Og så lenge det 
ikke er truffet vedtak eller inngått avtale som gir private parter rettigheter, kan kommunestyret 
oppheve ethvert vedtak som truffet av et slikt utvalg. 
 



  

Godkjenning av møteprotokoll 04.05.2020  

Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune 04.05.2020 19/20 
 
Saksbehandler Liv Tronstad 
Arkivkode FE - 033, TI - &17 
Arkivsaknr 20/286 - 1 

 
Forslag til vedtak 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 04.05.2020, godkjennes. 
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