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OPPSUMMERING RISIKOVURDERING 
Innledningsvis i rapporten beskrives generelle risikoer for kommunene. Dette er risikoer som i 

større og mindre grad rammer den enkelte kommunen. I tabellen under har revisor samlet sine 

risikovurderinger for tjenestene. 

Tabell 1. Oppsummering av risikovurderingene 

Høy risiko Moderat risiko Lav risiko 

Offentlige anskaffelser Investeringsprosjekter Finans 

Faglige resultat, 

grunnskole 

Økonomistyring Budsjettering og 

oppfølging 

Kommunal bolig Sykefravær Økonomisk internkontroll 

Planarbeid Etikk og varsling Beredskap 

Organisering 

 

Gruppestørrelse Smittevern 

Internkontroll 

 

Pedagogisk kompetanse, 

barnehager 

Voksenopplæring 

Saksbehandling 

 

Driftutgifter, barnehager Kultur 

Informasjons- og 

kommunikasjonsteknologi 

Praksis for 

undersøkelser/henleggelser, BV 

Bosetting av flyktninger 

 Økonomisk sosialhjelp Renovasjon 

 Byggesak  

 Eiendomsforvaltning  

 Vann og avløp  

 Brann og redning  

 Klima og energi  
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1 INNLEDNING 

Formålet med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å gi kontrollutvalget og fylkestinget et 

overordnet verktøy til å velge områder innen fylkeskommunens virksomhet som det kan være 

aktuelt å gjennomføre et forvaltningsrevisjonsprosjekt eller en eierskapskontroll.  

Risiko- og vesentlighetsvurderingen skal danne grunnlag for kontrollutvalgets og fylkestingets 

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 

systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og 

virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak. Andre ledd sier at kontrollutvalget 

minst en gang i valgperioden skal utarbeide en plan som viser 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.  

Revisjon Midt-Norge utarbeider risiko- og vesentlighetsanalyser i sine kommuner, inklusive 

fylkeskommunen. Analysen gjennomføres i samarbeid med oppdragsansvarlig revisor på 

finansiell revisjon.  

Analysen er viktig for at revisorene innen finansiell og forvaltningsrevisjon skal kunne ha 

forståelse for risikoene i organisasjonen og hvor det er mest behov for å rette 

oppmerksomheten i revisjonsarbeidet. For forvaltningsrevisjon betyr det at revisor, sammen 

med kontrollutvalget, effektivt kan konkretisere problemstillinger og gjennomføre 

undersøkelser målrettet, og der det er mest behov for å gå inn med forvaltningsrevisjon og 
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eierskapskontroll. Analysen skal ligge til grunn for fylkeskommunens Plan for 

forvaltningsrevisjon og Plan for eierskapskontroll.  
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2 UTVIKLINGSTREKK I OVERORDNEDE 
RAMMEBETINGELSER 

2.1 Demografiske endringer 
Utviklingen i størrelsen på og sammensetningen av befolkningen 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.  

Mange mindre kommuner har utfordringer med å rekruttere og beholde kompetanse og 

ressurser for å levere gode tjenester. Kommunene har gjerne for få innbyggere og brukere til 

å kunne etablere fagmiljø. De mindre kommunene er under et økt press som følge av 

befolkningsnedgang, færre barn og flere eldre, reduserte overføringer til kommuner som ikke 

sammenslås med andre, nye oppgaver og økte krav gjennom for eksempel 

bemanningsnormer og lignende.2 

 

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://intra.tmforsk.no/publikasjoner/filer/3455.pdf (skriv ordentlig kildeføring hvis vi skal bruke dette) 

https://intra.tmforsk.no/publikasjoner/filer/3455.pdf
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Mange mindre kommuner er avhengige av samarbeid med andre kommuner for å kunne yte 

gode tjenester. Samarbeid kan eksempelvis skje gjennom å etablere interkommunale 

selskaper eller vertskommunesamarbeid. I vertskommunesamarbeid kan man se at for 

kommuner som ikke er vertskommuner, forsvinner arbeidsplasser ut av kommunen. 

2.4 Regelverksendringer 
En lovendring kan innebære en risiko. Ny kommunelov er fullt ut gjeldende fra 2020 samt nye 

forskrifter eksempelvis internkontrollforskrift. Endringer i forvaltningslov og arkivlov, som er to 

sentrale lover for norske kommuner, forventes å komme i 2020. I tillegg kan vi også trekke 

fram lovendringer og endringer i annet regelverk som berører de to store sektorene oppvekst 

og helse og omsorg. 

2.5 Økonomi og kontroll 
Kommunenes handlingsrom bestemmes av flere forhold, og endringer i inntektssystemet med 

blant annet rammeoverføringer, inntekts-, formues- og eiendomsskatt kan få stor betydning for 

kommunens økonomi og mulighet for å utføre pålagte oppgaver.  

Det er risiko knyttet til om kommunen har betryggende internkontroll og om kvalitetssystem er 

egnet, tatt i bruk og blir brukt. Nye regler innenfor personvern påvirker utøvelsen av noen 

oppgaver. Det er kontinuerlige endringer innenfor bruken av datasystemer og digital dialog, 

som kan endre måten oppgaver utføres på og som krever kompetanse både for å ta i bruk nye 

løsninger og drifte dem.  

Offentlige anskaffelse trekkes også fram som et risikoområde blant annet fordi regelverket 

oppleves som komplisert og vanskelig. 

2.6 Digitalisering 
Bruken av IKT og digitalisering endrer utførelsen av oppgaver og gir i mange sammenhenger 

en effektiviseringsgevinst. Mange kommuner jobber med ulike digitaliseringsprosjekter 

eksempelvis innbyggerdialog og velferdsteknologi. Denne digitalisering fører til utvikling og 

endring av måten oppgaver utføres på, det gir nye risikoer i forhold til at man forutsetter at 

teknologien fungerer og et stort flertall av slike systemer berører personvern og behandling av 

sensitive personopplysninger. 

2.7 Risiko – Covid-19 
Kommunene er sterkt påvirket av den pågående pandemien. Dette gjelder i særlig grad helse- 

og omsorgstjenestene, og tjenester innen oppvekst. Smitteverntiltak og behandling av syke 

personer påvirker den ordinære tjenesteytingen i stor grad. Det er lite faktakunnskap om 

virkningen for de enkelte tjenestene, men det er uttrykt bekymring for kapasiteten i helse og 
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omsorg, evnen til å beskytte personer i risikogruppene, konsekvensene av nedstenging av 

barnehager og skoler, og evnen til å fange opp utsatte barn og unge i perioden. I tillegg må 

det tas høyde for at begrensninger på ferdsel og begrensninger for antall personer som kan 

samles, vil ha konsekvenser for kommunens næringsliv. Det vil være vanskelig å ta stilling til 

alle mulige konsekvenser for kommunen som følge av Covid-19 på det nåværende tidspunkt. 
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3 ORKLAND KOMMUNE 
 

3.1 Utviklingstrekk i Orkland kommune 
 

Tabell 2. Om Orkdal kommune 

Nøkkeltall  
Orkdal KOSTRA-gr 7 Landet uten Oslo  

2017 2018 2019 2019 2019 

Innbyggere (antall) 11933 12086 12245     

Fødte per 1000 innbyggere 9,7 8,4 8,4 13,1 9,7 

Døde per 1000 innbyggere  8,3 8,6 8,5 9,3 7,9 

Netto innflytting (antall) 24 155 151     

Andel skilte og separerte 16-66 år 
(prosent) 

10,6 10,9 10,7 14,8 10,6 

Andel enslige innbyggere 80 år og 
over (prosent) 

66,5 64,7 60,5 80,6 61,5 

Andel enslige forsørgere med stønad 
fra folketrygden (prosent) 

1,2 1,1 .. 0 0 

Andel uførepensjonister 16-66 år 
(prosent) 

13,6 13,5 .. 0 0 

Registrerte arbeidsledige i prosent av 
befolkningen i alderen 15-74 år 
(prosent) 

1,2 1,3 0,9 1,8 1,4 

Andel innvandrerbefolkning 
(prosent) 

8,7 9,3 10,2 20,5 15,9 

Forventet levealder ved fødsel, 
kvinner (år) 

84 .. .. .. .. 

Forventet levealder ved fødsel, menn 
(år) 

80,1 .. .. .. .. 

Innbyggere som bor i tettsteder per 
1.1. (antall) 

8399 8502 8680     

Reisetid til kommunesenteret 
(minutter) 

.. .. 6 .. .. 

Pendler ut av bostedskommunen 
(antall) 

.. .. 1891 .. .. 

 

Orkdal kommune har hatt befolkningsvekst siste tre år, dette tross lavere fødselstall og høyere 

dødstall enn landet for øvrig. Kommunen har synkende og lav arbeidsledighet. Det er en 

relativt lav andel innvandrere i kommunen, sammenlignet med like kommuner og landet for 

øvrig. Tabellen viser også at et stort antall personer pendler ut av kommunen for å arbeide. 
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Tabell 3. Om Meldal kommune 

Nøkkeltall  
Kommune (Meldal) KOSTRA-gr 2 Landet uten Oslo  

2017 2018 2019 2019 2019 

Innbyggere (antall) 3929 3905 3881     

Fødte per 1000 innbyggere 8,7 10,8 6,2 10,5 9,7 

Døde per 1000 innbyggere  12 9,5 9,3 12,4 7,9 

Netto innflytting (antall) -17 -30 -12     

Andel skilte og separerte 16-66 år 
(prosent) 

9,6 9,4 9,8 12,2 10,6 

Andel enslige innbyggere 80 år og 
over (prosent) 

65,1 63,1 62,5 76,5 61,5 

Andel enslige forsørgere med stønad 
fra folketrygden (prosent) 

0,9 0,7 .. 0 0 

Andel uførepensjonister 16-66 år 
(prosent) 

16 15,9 .. 0 0 

Registrerte arbeidsledige i prosent av 
befolkningen i alderen 15-74 år 
(prosent) 

1,5 1,5 1 1,4 1,4 

Andel innvandrerbefolkning 
(prosent) 

7,1 7,6 8 13,2 15,9 

Forventet levealder ved fødsel, 
kvinner (år) 

84 .. .. .. .. 

Forventet levealder ved fødsel, menn 
(år) 

80,1 .. .. .. .. 

Innbyggere som bor i tettsteder per 
1.1. (antall) 

2266 2262 2219     

Reisetid til kommunesenteret 
(minutter) 

.. .. 7 .. .. 

Pendler ut av bostedskommunen 
(antall) 

.. .. 725 .. .. 

 

Meldal kommune har hatt befolkningsnedgang siste tre år. Kommunen har lavere fødselstall 

og høyere dødstall enn landet for øvrig. Kommunen har synkende og lav arbeidsledighet. Det 

er en relativt lav andel innvandrere i kommunen, sammenlignet med like kommuner og landet 

for øvrig. Tabellen viser også at et stort antall personer pendler ut av kommunen for å arbeide. 
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Tabell 4. Om Agdenes kommune 

Nøkkeltall  
Kommune (Agdenes) KOSTRA-gruppe Landet uten Oslo  

2017 2018 2019 2019 2019 

Innbyggere (antall) 1684 1693 1655     

Fødte per 1000 innbyggere 10,1 10 3,6 18,3 9,7 

Døde per 1000 innbyggere  13,7 13 15,1 22,1 7,9 

Netto innflytting (antall) -21 14 -19 -222   

Andel skilte og separerte 16-66 år 
(prosent) 

9,6 10,6 11,2 21,7 10,6 

Andel enslige innbyggere 80 år og 
over (prosent) 

70,7 70,1 68,9 136,4 61,5 

Andel enslige forsørgere med 
stønad fra folketrygden (prosent) 

.. .. .. 0 0 

Andel uførepensjonister 16-66 år 
(prosent) 

11,1 12,2 .. 0 0 

Registrerte arbeidsledige i prosent 
av befolkningen i alderen 15-74 år 
(prosent) 

0,9 0,6 0,8 2,1 1,4 

Andel innvandrerbefolkning 
(prosent) 

9 9,1 9,1 23 15,9 

Forventet levealder ved fødsel, 
kvinner (år) 

84 .. .. .. .. 

Forventet levealder ved fødsel, 
menn (år) 

80,1 .. .. .. .. 

Innbyggere som bor i tettsteder per 
1.1. (antall) 

377 390 400     

Reisetid til kommunesenteret 
(minutter) 

.. .. 18 .. .. 

Pendler ut av bostedskommunen 
(antall) 

.. .. 300 .. .. 

 

Agdenes kommune har hatt befolkningsnedgang siste år. Kommunen har lavere fødselstall og 

høyere dødstall enn landet for øvrig. Kommunen har lav og til dels synkende arbeidsledighet. 

Det er en relativt lav andel innvandrere i kommunen, sammenlignet med like kommuner og 

landet for øvrig. Tabellen viser også at et stort antall personer pendler ut av kommunen for å 

arbeide. 
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Tabell 5. Om Snillfjord kommune 

Nøkkeltall  
Kommune (Snillfjord) KOSTRA-gruppe Landet uten Oslo  

2017 2018 2019 2019 2019 

Innbyggere (antall) 987 999 968     

Fødte per 1000 innbyggere 9,1 9 3,1 13,4 9,7 

Døde per 1000 innbyggere  10,1 8 9,3 20,6 7,9 

Netto innflytting (antall) 6 11 -25     

Andel skilte og separerte 16-66 år 
(prosent) 

8,9 8,3 7,7 16 10,6 

Andel enslige innbyggere 80 år og 
over (prosent) 

52 52,9 57,5 108,5 61,5 

Andel enslige forsørgere med 
stønad fra folketrygden (prosent) 

.. .. .. 0 0 

Andel uførepensjonister 16-66 år 
(prosent) 

14 12,8 .. 0 0 

Registrerte arbeidsledige i prosent 
av befolkningen i alderen 15-74 år 
(prosent) 

0,5 0,9 .. 1,7 1,4 

Andel innvandrerbefolkning 
(prosent) 

8,4 11,1 11,1 17,7 15,9 

Forventet levealder ved fødsel, 
kvinner (år) 

84 .. .. .. .. 

Forventet levealder ved fødsel, 
menn (år) 

80,1 .. .. .. .. 

Innbyggere som bor i tettsteder per 
1.1. (antall) 

0 0 0     

Reisetid til kommunesenteret 
(minutter) 

.. .. .. .. .. 

Pendler ut av bostedskommunen 
(antall) 

.. .. 223 .. .. 

 

Snillfjord kommune har hatt befolkningsnedgang siste år. Kommunen har lavere fødselstall og 

høyere dødstall enn landet for øvrig. Kommunen har lav arbeidsledighet. Det er en relativt lav 

andel innvandrere i kommunen, sammenlignet med like kommuner og landet for øvrig. 

Tabellen viser også at et stort antall personer pendler ut av kommunen for å arbeide. 

Meldal, Agdenes og Snillfjord synes i stor grad å være like med hensyn til sentrale 

utviklingstrekk. I særlig grad handler dette om befolkningsnedgang og flytting ut av kommunen. 

Orkdal har positiv netto innflytting og befolkningsvekst. Denne er også høyere enn de tre øvrige 

kommunene samlet, og en kommunesammenslåing mer enn demmer opp for tendenser til 

fraflytting. 
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Tross lav arbeidsledighet i sammenslåingskommunene, så er det sannsynlig at ledigheten vil 

øke som følge av den pågående pandemien. Orklands industriarbeidsplasser er særlig utsatt 

for internasjonale konjunkturer. 

3.2 Kommuneorganisasjonen 
I dette kapittelet beskriver vi den administrative organisasjonen i Orkland kommune. 

Kommunesammenslåingen mellom Orkdal, Meldal, Agdenes og deler av Snillfjord har kun 

vært en realitet i noen få måneder. Rådmann er Ingvill Kvernmo, og hun har etablert en 

ledergruppe med rådmannsmyndighet på følgende områder; Samfunn (Petter Lindseth), Helse 

og mestring (Kristin Wangen), Oppvekst (Eva Sæther), Økonomi (Svein Henry Berdal), 

Personal (Stein Arne Jakobsen) og Kommunikasjon og digitalisering (Eivind Sperre Austnes). 

Kommunens enhetsledere vil ha fullt fag-, personal- og budsjettansvar. 

 

Figur 1. Administrativ organisering Orkland kommune 
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3.2.1 Kommunesamarbeid 

Orkdal, Meldal og Agdenes har i stor grad løst oppgaver tjenester i felleskap, eksempelvis 

felles PPT, barneverntjeneste, osv. Snillfjord har tidligere dekket behovene i samarbeid med 

øyregionen. Det etableres nå i stor grad felles tjenester i nye Orkland kommune. Det vil fortsatt 

eksistere kommunesamarbeid innen enkelte områder, gjennom eierskap i selskaper 

(renovasjon, revisjon osv), men i mindre grad som kommunale oppgavefelleskap 

(vertskommunesamarbeid osv). Orkland har vedtatt å være vertskommune for brann og  

redningstjenester for Skaun kommune (KS sak 56/19). 

3.2.2 Investeringsplaner 

I handlingsplanperioden er det flere store investeringer. Infrastruktur rustes opp innen flere 

fagfelt, og det preger den økonomiske situasjonen. Samlet legges det opp til investeringer til 

ca. 870 mill. kroner i planperioden. Rådmannen vurderer at investeringsnivået som ligger i 

planen er på grensen av hva de økonomiske rammebetingelsene gir rom for. Nye investeringer 

utover det som er foreslått må enten motsvares av at andre investeringer skyves ut i tid, eller 

at driftsaktiviteten må tas ned. De største investeringsprosjektene i perioden er Meldal 

helsetun, Lensvik skole, Snillfjord omsorgssenter, brannstasjon i Meldal og brannstasjon på 

Krokstadøra. I tillegg investeres store beløp i vann og avløp som i sum beløper seg til ca 170 

mill. 

3.3 Tidligere revisjoner og tilsyn 
I tabell to finnes en oversikt over forvaltningsrevisjonsprosjekter, selskapskontroller og statlige 

tilsyn3.  

Tabell 6. Orkdal kommune sine kontroller og tilsyn de siste årene 

Område Type kontroll/ tilsyn År 

Samhandlingsreformen Orkdal 

helsetun 
Forvaltningsrevisjon 2016 

Spesialundervisning Forvaltningsrevisjon 2017 

Kvalitet i tjenestetilbud Orkdal 

helsetun 
Forvaltningsrevisjon 2018 

Klima, energi og miljø Forvaltningsrevisjon 2019 

 

3 Det tas forbehold om at listen over statlige tilsyn ikke er uttømmende. 
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Sosiale tjenester i NAV Tilsyn 2016 

Orkdal brann og feiervesen Tilsyn 2017 

Forvaltning av 

introduksjonsloven 
Tilsyn 2018 

Helse og omsorgstjenester Tilsyn 2018 

Vold og trussel om vold Tilsyn 2018 

Hjemmetjenesten Tilsyn 2018 

Miljørettet helsevern Årlivoll 

skole 
Tilsyn 2018 

 

Tabell 7. Meldal kommune sine kontroller og tilsyn de siste årene 

Område Type kontroll/ tilsyn År 

Psykisk helsearbeid Forvaltningsrevisjon 2016 

Helhetlig tjenestetilbud innen 

helse og omsorg 
Forvaltningsrevisjon 2018 

Avvikshåndtering og 

internkontroll 
Forvaltningsrevisjon 2019 

Hamos forvaltning IKS Selskapskontroll 2016 

Landbruksforvaltning Tilsyn 2017 

 

Tabell 8. Agdenes kommune sine kontroller og tilsyn de siste årene 

Område Type kontroll/ tilsyn År 

Eiendomsforvaltning Forvaltningsrevisjon 2016 

Hamos forvaltning IKS Selskapskontroll 2016 

Tjeneste for 

funksjonshemmede 
Forvaltningsrevisjon 2018 

Undersøkelse om legemidler Undersøkelse 2019 
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Tabell 9. Snillfjord kommune sine kontroller og tilsyn de siste årene 

Område Type kontroll/ tilsyn År 

Forvaltning av utleieboliger Forvaltningsrevisjon 2015 

Hamos forvaltning IKS Selskapskontroll 2016 

Snillfjord omsorgssenter Forvaltningsrevisjon 2017 
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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 
Figur 1 er en oppsummering av risikovurderingene som er gjort relatert til økonomi og i 

fortsettelsene presenteres bakgrunnen for vurderingene. 

 

Figur 2. Risikovurdering økonomi 

 

4.1.1 Økonomi 

Orkland kommune har i handlingsplan med budsjett 2020 vedtatt flere økonomiske 

handlingsregler, blant annet at: 

- Netto driftsresultat skal være minimum 1,75 % av brutto driftsinntekter. 

- Egenfinansiering av investeringer skal være minimum 20 % av brutto investeringer 

- Langsiktig gjeld (eks pensjonsforpliktelser) skal være maks 100 % av brutto 

driftsinntekter 

- Disposisjonsfond (fri egenkapital drift) skal være 5-10 % av brutto driftsinntekter 

Offentlige anskaffelser

Investeringsprosjekter

Økonomistyring

Finans

Busjettering og oppfølging

Økonomisk internkontroll
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Avsetting til fond 

- Renter på bundne drifts- og investeringsfond avsettes til fond. Renter på øvrige fond 

disponeres til saldering av driftsbudsjettet. Regulerings- og konsesjonsavgift for 

kraftutbygging tilføres kraftfondet. 

Refinansiering av eldre gjeld 

- Rådmannen delegeres myndighet til å ta opp lån til refinansiering av eldre gjeld og til å 

slå sammen løpende lån. Rådmannen har fullmakt til å godkjenne endrede 

lånebetingelser, herunder å binde renten på alle eksisterende lån. 

Økonomi i kommunen 

Netto driftsresultat er det beste bildet av hvor sunn økonomien er, og netto driftsresultat i % av 

brutto driftsinntekter bør over tid være over 1,75 % etter anbefaling fra fylkesmannen. Dette 

nøkkeltallet vil svinge over tid. Netto driftsresultat sier noe om hvor mye kommunen kan sette 

av til fond og evt. må bruke av tidligere års avsetninger i fond for å saldere/dekke underskudd 

i driften. 

Tabell 10. Økonomisk situasjon Orkdal kommune 

Nøkkeltall  
Kommune (Orkdal) KOSTRA-gr 7 

Landet uten 
Oslo  

2017 2018 2019 2019 2019 

Netto driftresultat i prosent av brutto 
driftsinntekter  

8,3 4 -0,9 1 1,2 

Årets mindre/merforbruk i driftsregnskapet i 
prosent av brutto driftsinntekter  

2,3 2,8 1,9 0,5 0,9 

Arbeidskapital ex, premieavvik i prosent av 
brutto driftsinntekter  

26,5 24,2 12,7 17,5 19,1 

Netto renteeksponering i prosent av brutto 
driftsinntekter  

11,4 30,5 96,4 67 60,2 

Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i 
prosent av brutto driftsinntekter 

89,5 116,1 131,4 110,9 102,6 

Frie inntekter per innbygger (kr) 53607 53677 55478 54699 57297 

Fri egenkapital drift i prosent av brutto 
driftsinntekter  

17,5 20,4 14,5 11,4 10,4 

Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto 
driftsinntekter  

19,7 37,8 34,9 16,6 16,2 

Egenfinansiering av investeringene i prosent 
av totale brutto investeringer  

37,8 17,3 17,1 5,4 11,8 
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Tabell 11. Økonomisk situasjon Meldal kommune 

Nøkkeltall  
Kommune (Meldal) KOSTRA-gr 2 

Landet uten 
Oslo  

2017 2018 2019 2019 2019 

Netto driftresultat i prosent av brutto 
driftsinntekter  

3,3 3,5 . 0,3 
1,2 

Årets mindre/merforbruk i driftsregnskapet i 
prosent av brutto driftsinntekter  

1,4 2,1 . 1,1 
0,9 

Arbeidskapital ex, premieavvik i prosent av 
brutto driftsinntekter  

21,5 24,2 . 19,2 
19,1 

Netto renteeksponering i prosent av brutto 
driftsinntekter  

30 26,1 . 56,5 
60,2 

Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i 
prosent av brutto driftsinntekter 

82,8 81,7 . 102,8 
102,6 

Frie inntekter per innbygger (kr) 58059 60372 . 64575 57297 

Fri egenkapital drift i prosent av brutto 
driftsinntekter  

10,9 13 . 9,4 
10,4 

Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto 
driftsinntekter  

4,7 5,1 . 14,8 
16,2 

Egenfinansiering av investeringene i prosent 
av totale brutto investeringer  

44,3 5,8 . 20,3 
11,8 

 

Tabell 12. Økonomisk situasjon Agdenes kommune 

Nøkkeltall  
Kommune (Agdenes) KOSTRA-gr 4 

Landet uten 
Oslo  

2017 2018 2019 2019 2019 

Netto driftresultat i prosent av brutto 
driftsinntekter  

0,2 6 1,1 -1,6 
1,2 

Årets mindre/merforbruk i driftsregnskapet i 
prosent av brutto driftsinntekter  

1,3 3,3 2,1 1 
0,9 

Arbeidskapital ex, premieavvik i prosent av 
brutto driftsinntekter  

29,7 32,3 29,4 14,9 
19,1 

Netto renteeksponering i prosent av brutto 
driftsinntekter  

-11,1 18,5 11,5 44,2 
60,2 

Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i 
prosent av brutto driftsinntekter 

44,8 46,1 78,4 80,8 
102,6 

Frie inntekter per innbygger (kr) 74213 75908 81527 77371 57297 

Fri egenkapital drift i prosent av brutto 
driftsinntekter  

18,9 23,3 22,3 8,7 
10,4 

Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto 
driftsinntekter  

26,4 41,3 48,8 24,8 
16,2 

Egenfinansiering av investeringene i prosent 
av totale brutto investeringer  

78,8 68,8 29,7 35,1 
11,8 
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Tabell 13. Økonomisk situasjon Snillfjord kommune 

Nøkkeltall  
Kommune (Snillfjord) KOSTRA-gr 5 

Landet uten 
Oslo  

2017 2018 2019 2019 2019 

Netto driftresultat i prosent av brutto 
driftsinntekter  

0.0 11.3 -11.3 0.9 
1,2 

Årets mindre/merforbruk i driftsregnskapet i 
prosent av brutto driftsinntekter  

0.1 1.0 -2.7 1.0 
0,9 

Arbeidskapital ex, premieavvik i prosent av 
brutto driftsinntekter  

18.2 22.4 7.4 25.8 
19,1 

Netto renteeksponering i prosent av brutto 
driftsinntekter  

18.3 .. .. 37.5 
60,2 

Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i 
prosent av brutto driftsinntekter 

68.8 74.0 99.9 91.6 
102,6 

Frie inntekter per innbygger (kr) 76618 76950 84387 75247 57297 

Fri egenkapital drift i prosent av brutto 
driftsinntekter  

5.8 18.4 8.8 12.1 
10,4 

Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto 
driftsinntekter  

16.1 28.7 32.2 20.6 
16,2 

Egenfinansiering av investeringene i prosent 
av totale brutto investeringer  

13.1 10.9 30.1 24.1 
11,8 

 

Det er vanskelig å predikere hvordan den økonomiske utviklingen vil bli i nye Orkland 

kommune. Vi ser at netto driftsresultat varierer mye i den enkelte kommunen og mellom 

kommunene. Rådmannen i Orkland peker på at de har hatt utgifter som påvirker netto 

driftsresultat i Orkdal kommune i 2019, og som skal dekkes av fondsavsetninger i kommunen. 

Videre signaliserer rådmannen at det er knyttet en viss usikkerhet til første driftsår i Orkland 

(2020). Det legges opp til god økonomistyring med ambisjoner om fondsavsetninger, samtidig 

som det i handlingsplanperioden skal investeres for ca 870 millioner.  

Tabell 14. Finansiering av driften Orkdal 

Nøkkeltall 
Kommune (Orkdal) 

KOSTRA
-gr 7 

Landet uten 
Oslo  

2017 2018 2019 2019 2019 

Andre driftsinntekter, ekskl, mva-kompensasjon 18,3 14,6 13,6 9,8 11,8 

Andre statlige tilskudd til driftsformål 4,5 4,4 3,6 3 3,7 

Brutto inntekt fra konsesjonskraft, kraftrettigheter og 
annen kraft for videresalg, ekskl, mva-kompensasjon 

0 0 0,2 0,1 0,5 

Eiendomsskatt totalt 0 0 0,1 1,4 3,2 

- herav Eiendomsskatt annen eiendom 0 0 0,1 0,4 1,5 

- herav Eiendomsskatt boliger og fritidseiendommer 0 0 0 1 1,7 

Kompensasjon for merverdiavgift i driftsregnskapet 1,9 2,2 2,4 1,8 2,1 

Rammetilskudd 33,7 34,2 34,4 32,7 30,8 

Salgs- og leieinntekter i driftsregnskapet 15,4 17,1 17,1 13,7 14,4 

Skatt på inntekt og formue inkludert naturressursskatt 26,1 27,5 28,8 37,5 34 

- herav Naturressursskatt 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 
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Tabell 15. Finansiering av driften Meldal 

Nøkkeltall 
Kommune (Meldal) 

KOSTRA
-gr 2 

Landet uten 
Oslo  

2017 2018 2019 2019 2019 

Andre driftsinntekter, ekskl, mva-kompensasjon 6,9 7,2 . 13,5 11,8 

Andre statlige tilskudd til driftsformål 11,1 10,2 . 4 3,7 

Brutto inntekt fra konsesjonskraft, kraftrettigheter og 
annen kraft for videresalg, ekskl, mva-kompensasjon 0 0 . 1 

0,5 

Eiendomsskatt totalt 3,7 3 . 4 3,2 

- herav Eiendomsskatt annen eiendom 0,7 0,4 . 1,9 1,5 

- herav Eiendomsskatt boliger og fritidseiendommer 2,9 2,5 . 2,1 1,7 

Kompensasjon for merverdiavgift i driftsregnskapet 2,3 2,2 . 2,2 2,1 

Rammetilskudd 37,6 39 . 35,7 30,8 

Salgs- og leieinntekter i driftsregnskapet 14 15,1 . 14,3 14,4 

Skatt på inntekt og formue inkludert naturressursskatt 24,4 23,4 . 26 34 

- herav Naturressursskatt 0 0 . 0,5 0,3 

 

Tabell 16. Finansiering av driften Agdenes 

Nøkkeltall 
Kommune (Agdenes) 

KOSTRA
-gr 4 

Landet uten 
Oslo  

2017 2018 2019 2019 2019 

Andre driftsinntekter, ekskl, mva-kompensasjon 10,3 11,7 11,9 12,5 11,8 

Andre statlige tilskudd til driftsformål 1,9 5,4 1,3 3,2 3,7 

Brutto inntekt fra konsesjonskraft, kraftrettigheter og 
annen kraft for videresalg, ekskl, mva-kompensasjon 0 0 0 0,8 

0,5 

Eiendomsskatt totalt 0 0 0 1,7 3,2 

- herav Eiendomsskatt annen eiendom 0 0 0 1 1,5 

- herav Eiendomsskatt boliger og fritidseiendommer 0 0 0 0,6 1,7 

Kompensasjon for merverdiavgift i driftsregnskapet 2,4 2,2 2,6 2,5 2,1 

Rammetilskudd 50,4 48,9 50,3 44,7 30,8 

Salgs- og leieinntekter i driftsregnskapet 13,6 12,4 13 12,1 14,4 

Skatt på inntekt og formue inkludert naturressursskatt 21,4 19,5 20,8 23,2 34 

- herav Naturressursskatt 0 0 0 0,6 0,3 
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Tabell 17. Finansiering av driften Snillfjord 

Nøkkeltall 
Kommune (Snillfjord) 

KOSTRA
-gr 5 

Landet uten 
Oslo  

2017 2018 2019 2019 2019 

Andre driftsinntekter, ekskl, mva-kompensasjon 11,6 31,6 18,4 13,2 11,8 

Andre statlige tilskudd til driftsformål 1,3 0,2 0,5 4,9 3,7 

Brutto inntekt fra konsesjonskraft, kraftrettigheter og 
annen kraft for videresalg, ekskl, mva-kompensasjon 0 0 0 1,1 

0,5 

Eiendomsskatt totalt 1,3 1,1 2,8 3,5 3,2 

- herav Eiendomsskatt annen eiendom 1,3 1,1 2,8 1,8 1,5 

- herav Eiendomsskatt boliger og fritidseiendommer 0 0 0 1,8 1,7 

Kompensasjon for merverdiavgift i driftsregnskapet 2,5 2,5 3 2,4 2,1 

Rammetilskudd 47,8 36 41,5 41,5 30,8 

Salgs- og leieinntekter i driftsregnskapet 12,9 10,5 11 13,5 14,4 

Skatt på inntekt og formue inkludert naturressursskatt 22,6 18 22,6 20,7 34 

- herav Naturressursskatt 0 0 0 0,5 0,3 

 

Rådmannen i Orkland peker på at den nye kommunen får et bortfall på inntekter i 

størrelsesorden 20 mill på grunn av endret innfasing av eiendomsskatt på vind, vann og nett 

og at statsbudsjett for 2020 ikke kompenserer for tap av INGAR-midler. Økt utbytte fra 

Trønderenergi og Orkland Energi kan kompensere for noe av dette. Innføring av 

eiendomsskatt for Orkdal og Agdenes vil også bidra positivt til Orklands inntekter. 

Kompensasjon for lønnskostnadene, fra Hitra og Heim, for andelen arbeidstakere fra Snillfjord 

er ikke tatt inn i budsjett. Rådmannen antyder forsiktig at dette kan utgjøre 3 mill i ekstra inntekt 

i 2020. Det er også påpekt usikkerhet knyttet til eventuelle inntekter fra eks Havbruksfond. 

Finans 

Orkland kommune har ikke behandlet sak om finansreglement. Revisor har grunn til å tro at 

kommunen opererer konservativt på dette området, og at midler i stor grad er plassert i bank.  

Budsjetteringsprosessen og budsjettoppfølging  

Det har vært stor oppslutning og medvirkning fra alle kommunene i arbeidet mot Orklands 

første handlingsplan med budsjett. Budsjettet er stramt og rådmannen gjør oppmerksom på at 

nye investeringer utover det som er foreslått må enten motsvares av at andre investeringer 

skyves ut i tid, eller at driftsaktiviteten må tas ned. I forbindelse med tertialrapportene vil det 

foretas budsjettreguleringer etter behov. Handlingsplan med budsjett behandles årlig. 

Økonomisk internkontroll  

Kommunens utgifter til politisk styring og utgifter for kontroll og tilsyn, er på linje med utgiftene 

i de respektive kostragruppene. For Orkdal så har denne andelen ligget under 
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landsgjennomsnittet, mens for de andre tre kommunene har ligget over. Andelen utgifter er 

stabile for begge områder.  

Orkland kommune rapporterer på økonomi tre ganger pr år (tertialrapportering).  

Tabell 18. Økonomisk internkontroll Orkdal 

Nøkkeltall 
Kommune (Orkdal) 

KOSTRA
-gr 7 

Landet uten 
Oslo  

2017 2018 2019 2019 2019 

Andel av totale utgifter for politisk styring 0,9 0,8 1,4 0,7 0,8 

Andel av totale utgifter for kontroll og revisjon 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 

 

Tabell 19. Økonomisk internkontroll Meldal 

Nøkkeltall 
Kommune (Meldal) 

KOSTRA
-gr 2 

Landet uten 
Oslo  

2017 2018 2019 2019 2019 

Andel av totale utgifter for politisk styring 1,2 1,1 , 1,3 0,8 

Andel av totale utgifter for kontroll og revisjon 0,3 0,4 , 0,3 0,2 

 

Tabell 20. Økonomisk internkontroll Agdenes 

Nøkkeltall 
Kommune (Agdenes) 

KOSTRA
-gr 4 

Landet uten 
Oslo  

2017 2018 2019 2019 2019 

Andel av totale utgifter for politisk styring 1,9 1,7 1,7 1,9 0,8 

Andel av totale utgifter for kontroll og revisjon 0,3 0,4 0,4 0,5 0,2 

 

Tabell 21. Økonomisk internkontroll Snillfjord 

Nøkkeltall 
Kommune (Snillfjord) 

KOSTRA
-gr 5 

Landet uten 
Oslo  

2017 2018 2019 2019 2019 

Andel av totale utgifter for politisk styring 1,9 -4,3 1 1,5 0,8 

Andel av totale utgifter for kontroll og revisjon 0,5 0,5 0,5 0,4 0,2 

 

Offentlige anskaffelser 

Regelverket for offentlige anskaffelser oppleves ofte krevende av kommunene. Anskaffelser 

under terskelverdiene blir en del av forenklet etterlevelseskontroll i 2020. Orkland har valgt å 

stå utenfor det fylkeskommunale innkjøpssamarbeidet, og vil inngå egne avtaler for Orkland. 

Ifølge jurist i Orkdal kommune er det opplyst at man gjennom 2019 har arbeidet med å inngå 

titalls nye avtaler på ulike områder, deriblant leveranser av ulike IKT-system. Omfanget av 

anskaffelser/nye avtaler og at Orkland ikke deltar i innkjøpssamarbeid øker risikoen for 
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overtredelser av anskaffelsesregelverket og at kommunen ikke har kapasitet/kompetanse til å 

håndtere anskaffelsesspørsmål.    

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 

Organisering 

Orkland kommune har 1379 årsverk, fordelt på 1794 fast ansatte. Den gjennomsnittlige 

stillingsandelen er derfor 77 %. Innen Helse og mestring og område samfunn er den 

gjennomsnittlige stillingsprosenten ca 70 %, mens områdene Oppvekst og Stab er den 

nærmere 90 %. Det er signalisert at det vil arbeides hardt for å fremme en heltidskultur i 

organisasjonen. Rådmannen antyder at kommunen som følge av sammenslåingen har 

overkapasitet på bemanning, spesielt innen stab- og støttefunksjoner. Reduksjon i bemanning 

skal håndteres gjennom naturlig avgang. Det er på grunn av dette innført restriksjoner knyttet 

til blant annet ansettelser i kommunen i en periode. Rådmannen har i handlingsplan signalisert 

iverksetting av flere tiltak for å harmonisere organisasjonen. 

Orkland kommune er en sammenføyning av ansatte fra fire organisasjoner. Selv om enhetene 

i stor grad består, så vil ledelses- og kommunikasjonslinjer endres. Likeledes vil det for mange 

oppleves at man må sette seg inn i nye systemer, rutiner og prosedyrer. For ansatte på enkelte 

områder, eks stabsfunksjoner, så vil det måtte påregnes til dels omfattende endringer i 

Organisering

Internkontroll

Saksbehandling

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

Sykefravær

Etikk og varsling

Beredskap

Smittevern
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oppgaver. Det hersker usikkerhet rundt hvilke systemer kommunen har anskaffet og hvordan 

disse fungerer. Dette gjelder alt i fra felles administrative systemer til enkelte fagsystem. I 

tillegg kommer ny kommunelov med endrede bestemmelser knyttet til kommunens 

internkontroll.  

Helse miljø og sikkerhet (HMS)  

Det finnes ingen samlet framstilling av sykefraværet i Orkland kommune, men ut ifra en 

gjennomgang av de fire kommunenes samlede sykefravær, så er det grunn til å holde øye 

med utviklingen. Spesielt utviklingen i sykefravær innen barnehager og helse/pleie/omsorg bør 

følges nøye. Rådmannen har handlingsplan med budsjett nevnt at styrkingen av administrativ 

ressurs innen helse og mestring potensielt vil medføre bedre oppfølging av sykemeldte. 

Tabell 22. Sykefravær Orkdal 

 

Nøkkeltall 

Orkdal 
Kommuner 

samlet 

4.kvartal 2016-

3. kvartal 2017 

2.kvartal 2017-

1. kvartal 2018 

4. kvartal 2018 

3.kvartal 2019 

4. kvartal 2018 

3.kvartal 2019 

Samlet sykefravær 
9,46 8,47 9,98 9,83 

Legemeldt sykefravær 
8,24 7,20 8,65 8,49 

Sykefravær undervisning 
8,29 7,91 8,31 8,69 

Sykefravær barnehager 
8,76 8,94 10,38 12,24 

Sykefravær helse, pleie og omsorg 
11,88 9,81 12,86 11,01 

Kilde: KS 

Det samlede sykefraværet i Orkdal er økende og ligger omtrent på snittet for øvrige norske 

kommuner. Tilsvarende gjelder for det legemeldte sykefraværet. Fordelingen av sykefravær i 

sentrale tjenester viser at undervisning og barnehager har et lavere sykefravær enn 

kommunesnittet, mens Orkdal har høyere sykefravær innen helse, pleie og omsorg.  
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Tabell 23. Sykefravær Meldal 

 

Nøkkeltall 

Meldal 
Kommuner 

samlet 

4.kvartal 2016-

3. kvartal 2017 

2.kvartal 2017-

1. kvartal 2018 

4. kvartal 2018 

3.kvartal 2019 

4. kvartal 2018 

3.kvartal 2019 

Samlet sykefravær 
10,75 10,34 9,72 9,83 

Legemeldt sykefravær 
9,44 9,07 8,40 8,49 

Sykefravær undervisning 
8,17 8,39 6,07 8,69 

Sykefravær barnehager 
13,58 15,42 13,43 12,24 

Sykefravær helse, pleie og omsorg 
11,70 10,74 10,45 11,01 

Kilde: KS 

Det samlede sykefraværet i Meldal er synkende og ligger omtrent på snittet for øvrige norske 

kommuner. Tilsvarende gjelder for det legemeldte sykefraværet. Fordelingen av sykefravær i 

sentrale tjenester viser at undervisning og helse, pleie og omsorg har et lavere sykefravær enn 

kommunesnittet, mens Meldal har høyere sykefravær innen barnehager.  

Tabell 24. Sykefravær Agdenes 

 

Nøkkeltall 

Agdenes 
Kommuner 

samlet 

4.kvartal 2016-

3. kvartal 2017 

2.kvartal 2017-

1. kvartal 2018 

4. kvartal 2018 

3.kvartal 2019 

4. kvartal 2018 

3.kvartal 2019 

Samlet sykefravær 
7,94 9,67 11,08 9,83 

Legemeldt sykefravær 
6,45 8,37 9,98 8,49 

Sykefravær undervisning 
6,00 8,74 8,96 8,69 

Sykefravær barnehager 
8,23 11,83 7,84 12,24 

Sykefravær helse, pleie og omsorg 
9,58 9,52 14,08 11,01 

Kilde: KS 

Det samlede sykefraværet i Agdenes er økende og ligger over snittet for øvrige norske 

kommuner. Tilsvarende gjelder for det legemeldte sykefraværet. Fordelingen av sykefravær i 

sentrale tjenester viser at barnehager har et lavere sykefravær enn kommunesnittet, mens 

Agdenes har vesentlig høyere sykefravær innen helse, pleie og omsorg. 
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Tabell 25. Sykefravær Snillfjord 

 

Nøkkeltall 

Snillfjord 
Kommuner 

samlet 

4.kvartal 2016-

3. kvartal 2017 

2.kvartal 2017-

1. kvartal 2018 

4. kvartal 2018 

3.kvartal 2019 

4. kvartal 2018 

3.kvartal 2019 

Samlet sykefravær 
8,36 9,30 13,00 9,83 

Legemeldt sykefravær 
7,49 8,35 12,12 8,49 

Sykefravær undervisning 
11,31 15,09 13,72 8,69 

Sykefravær barnehager 
.. .. .. 12,24 

Sykefravær helse, pleie og omsorg 
7,23 7,63 17,57 11,01 

Kilde: KS 

Det samlede sykefraværet i Snillfjord er økende og ligger vesentlig over snittet for øvrige 

norske kommuner. Tilsvarende gjelder for det legemeldte sykefraværet. Fordelingen av 

sykefravær i sentrale tjenester viser at Agdenes har vesentlig høyere sykefravær innen 

undervisning og helse, pleie og omsorg. Sykefravær i barnehager er ikke innrapportert for 

kommunen. 

Etikk og varsling  

I likhet med at Orkland må utarbeide nye planer, så må det også utarbeides nye retningslinjer 

på vesentlige områder. Revisor er ikke kjent med at kommunen har vedtatt etiske retningslinjer 

eller rutiner/retningslinjer for varsling. 

Saksbehandling og informasjons- og kommunikasjonsteknologi  

Implementering av nye saksbehandlingssystemer, rutiner og prosedyrer vil være en krevende 

øvelse i fusjonen av de fire kommunene. Kommunen har valgt Public 360 som 

saksbehandlingssystem etter anbudsprosess i 2018. Revisor er gjort kjent med at kommunen 

har kunngjort anbud for IKT i hele organisasjonen, men kjenner ikke til hvem som er foretrukket 

leverandør og hvilke systemer dette gjelder.  

Beredskapsplaner og Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) 

Orkland har gjort tilgjengelig oppdatert smittevernplan pr 1.2.20 på sine nettsider. 

Smittevernplanen dekker pandemier jfr dagens situasjon med Covid-19. Der ligger også 

overordnet beredskapsplan for kommunen tilgjengelig (revidert 6.2.20). Erfaringen fra Orkdal 

kommune er at ROS-analyser gjennomføres. På nettsiden til Orkland kommune vises det til at 

kommunens helhetlige ROS-analyse ferdigstilles i mai 2020. 
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4.2 Tjenesteområdene 
 

4.2.1 Oppvekst 

I figur 4 er risikovurderingen innenfor oppvekst oppsummert og i fortsettelsen følger en 

nærmere beskrivelse av data som er grunnlag for vurderingen. 

 

Figur 4. Risikovurdering oppvekst 

 

Opplæring 

Tabell 26. Oppvekst Orkdal 

Nøkkeltall  
Orkdal 

KOSTRA 
-gr 7 

Landet  
uten Oslo  

2017 2018 2019 2019 2019 

Andel elever med spesialundervisning  , 7,8 7,4 7,3 7,8 

Gruppestørrelser 19,2 18 18,5 16,6 15,8 

Gjennomsnittlige grunnskolepoeng 40,4 39,3 40,1 41,7 41,7 

Mestringsnivå 3-5 NP: regning 8,trinn 66,4 73,7 72,5 66,8 68,7 

Mestringsnivå 3-5 NP: lesing 8,trinn 69,9 70 76,3 74,6 75 

Andel lærere med universitets-/høgskoleutdanning, 
med pedagogisk utdanning 

89,8 87,8 91,7 84,7 86,7 

Andel lærere med universitets-/høgskoleutdanning, 
uten pedagogisk utdanning 

4 5,6 3,9 6 5,3 

Andel lærere med videregående utdanning eller 
lavere  

6,3 6,7 4,4 9,3 7,9 

Kilde: SSB;  

Faglige resultat, grunnskole

Gruppestørrelse

Pedagogisk kompetanse, barnehager

Driftutgifter, barnehager

Praksis for undersøkelser/henleggelser, BV

Voksenopplæring

Kultur
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Andelen elever med spesialundervisning i Orkdal kommune er rett i underkant av det nasjonale 

gjennomsnittet. Skolene i kommunen opererer med relativt mange elever pr lærer, både 

sammenlignet med kostragruppen og landet for øvrig. Gjennomsnittlige grunnskolepoeng er 

vesentlig lavere enn sammenlignbare kommuner og landet, mens andelen elever som scorer 

godt på de nasjonale prøvene i lesing og regning er høyere enn snittet for kostragruppen og 

resten av landet. Lærerne i Orkdal kommune har god kompetanse sammenlignet med like 

kommuner og landet for øvrig. 

Tabell 27. Oppvekst Orkdal 

Nøkkeltall  
Orkdal 

KOSTRA 
-gr 7 

Landet 
uten Oslo 

2017 2018 2019 2019 2019 

Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til 
innbyggere 1-5 år (prosent) 

97,4 96,3 95,6 91,8 92,4 

Andel barnehagelærere i forhold til 
grunnbemanning (prosent) 

46,5 46,2 48,8 38,9 41,5 

Andel barn, eksklusive minoritetsspråklige, 
som får ekstra ressurser, i forhold til alle barn 
i kommunale barnehager (prosent) 

2,6 2,1 2,1 3,3 3,9 

Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i 
forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent) 

93,2 80,5 89,3 85,7 86,3 

Netto driftsutgifter barnehager i prosent av 
kommunens totale netto driftsutgifter 
(prosent) 

15,1 13,9 13,6 16,2 14,3 

Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 
1-5 år  (kr) 

142516 143825 163165 155397 163025 

 

Det er flere barn i aldersgruppen 1-5 år som går i barnehage i Orkdal enn i landet for øvrig. 

Kompetansen i barnehagene i kommunen er vesentlig høyere enn snittet for sammenlignbare 

kommuner. Det kan se ut til at Orkdal i større grad enn øvrige kommuner lykkes i å få 

minoritetsspråklige barn til å gå i barnehage. Driftsutgiftene til barnehagene ligger omtrent på 

samme nivå som landsgjennomsnittet. 
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Tabell 28. Oppvekst Meldal 

Nøkkeltall  
Meldal 

KOSTRA 
-gr 2 

Landet  
uten Oslo  

2017 2018 2019 2019 2019 

Andel elever med spesialundervisning  8,1 8,3 8,8 9,2 7,8 

Gruppestørrelser 13 13,3 16,2 13,4 15,8 

Gjennomsnittlige grunnskolepoeng 38,1 37,8 38,4 41,5 41,7 

Mestringsnivå 3-5 NP: regning 8,trinn 76,3 61,1 73,5 68,3 68,7 

Mestringsnivå 3-5 NP: lesing 8,trinn 73,7 77,8 73,5 74 75 

Andel lærere med universitets-/høgskoleutdanning, 
med pedagogisk utdanning 82,6 78,6 77,5 87,2 86,7 

Andel lærere med universitets-/høgskoleutdanning, 
uten pedagogisk utdanning 8,7 : : 5 5,3 

Andel lærere med videregående utdanning eller 
lavere  8,7 0 0 7,8 7,9 

 

Andelen elever med spesialundervisning i Meldal kommune er rett i overkant av det nasjonale 

gjennomsnittet. Skolene i kommunen opererer med økende gruppestørrelser i skolen, og 

skolene har flere elever pr lærer i 2019 enn både kostragruppen og landet for øvrig. 

Gjennomsnittlige grunnskolepoeng er vesentlig lavere enn sammenlignbare kommuner og 

landet, mens andelen elever som scorer godt på de nasjonale prøvene i lesing og regning 

varierer, men er jevnt over høyere enn snittet for kostragruppen og resten av landet. Lærerne 

i Meldal kommune har synkende kompetansenivå, og scorer vesentlig lavere på kompetanse 

sammenlignet med like kommuner og landet for øvrig. 

Tabell 29. Oppvekst Meldal 

Nøkkeltall  
Meldal 

KOSTRA 
-gr 2 

Landet 
uten Oslo 

2017 2018 2019 2019 2019 

Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til 
innbyggere 1-5 år (prosent) 93,3 92,5 92 90,6 92,4 

Andel barnehagelærere i forhold til 
grunnbemanning (prosent) 43 45,5 45,8 42,3 41,5 

Andel barn, eksklusive minoritetsspråklige, 
som får ekstra ressurser, i forhold til alle barn 
i kommunale barnehager (prosent) 4,1 4,3 3,3 3,5 3,9 

Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i 
forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent) 89,5 78,3 84 84,9 86,3 

Netto driftsutgifter barnehager i prosent av 
kommunens totale netto driftsutgifter 
(prosent) 11,7 12,2 .. 11,3 14,3 

Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 
1-5 år  (kr) 150244 168422 .. 167625 163025 
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Det er flere barn i aldersgruppen 1-5 år som går i barnehage i Meldal enn i sammenlignbare 

kommuner. Kompetansen i barnehagene i kommunen er vesentlig høyere enn snittet for 

sammenlignbare kommuner. Andelen minoritetsspråklige barn i barnehagene varierer og er 

noe under landssnittet. Driftsutgiftene til barnehagene kan synes økende og ligger noe over 

kostragruppen og landsgjennomsnittet. 

 

Tabell 30. Oppvekst Agdenes 

Nøkkeltall  
Agdenes 

KOSTRA 
-gr 4 

Landet  
uten Oslo  

2017 2018 2019 2019 2019 

Andel elever med spesialundervisning  11,3 11,5 8,6 8,6 7,8 

Gruppestørrelser 10,7 10 9,9 11,4 15,8 

Gjennomsnittlige grunnskolepoeng 39,5 42,3 41,7 41,6 41,7 

Mestringsnivå 3-5 NP: regning 8,trinn 52,6 81,8 : 70,3 68,7 

Mestringsnivå 3-5 NP: lesing 8,trinn 66,7 59,1 78,6 72,7 75 

Andel lærere med universitets-/høgskoleutdanning, 
med pedagogisk utdanning 91,2 84,8 80,6 81,8 86,7 

Andel lærere med universitets-/høgskoleutdanning, 
uten pedagogisk utdanning : : : 8,9 5,3 

Andel lærere med videregående utdanning eller 
lavere  : : : 9,3 7,9 

 

Andelen elever med spesialundervisning i Agdenes kommune er synkende, men fortsatt 

høyere enn landsgjennomsnittet. Skolene i kommunen opererer med relativt få elever pr lærer, 

både sammenlignet med kostragruppen og landet for øvrig. Gjennomsnittlige 

grunnskolepoeng er likt med sammenlignbare kommuner og landet, mens andelen elever som 

scorer godt på de nasjonale prøvene i lesing og regning varierer mye. Lærerne i Agdenes 

kommune har synkende andel med pedagogisk kompetanse, og i 2019 er kompetansen lavere 

enn sammenlignbare kommuner og landet for øvrig. 
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Tabell 31. Oppvekst Agdenes 

Nøkkeltall  
Agdenes 

KOSTRA 
-gr 4 

Landet 
uten Oslo 

2017 2018 2019 2019 2019 

Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til 
innbyggere 1-5 år (prosent) 94,7 85,1 85,1 91,8 92,4 

Andel barnehagelærere i forhold til 
grunnbemanning (prosent) 43,3 43,6 47,8 43,2 41,5 

Andel barn, eksklusive minoritetsspråklige, 
som får ekstra ressurser, i forhold til alle barn 
i kommunale barnehager (prosent) : : 4,1 3,5 3,9 

Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i 
forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent) 83,3 66,7 85,7 78,8 86,3 

Netto driftsutgifter barnehager i prosent av 
kommunens totale netto driftsutgifter 
(prosent) 8,3 9,2 9,3 10,6 14,3 

Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 
1-5 år  (kr) 152933 142701 156920 177978 163025 

 

Det er færre barn i aldersgruppen 1-5 år som går i barnehage i Agdenes enn i sammenlignbare 

kommuner. Kompetansen i barnehagene i kommunen er vesentlig høyere enn snittet for 

sammenlignbare kommuner. Andelen minoritetsspråklige barn i barnehagene varierer og er 

noe under landssnittet. Driftsutgiftene til barnehagene er lave og ligger under snittet for 

kostragruppen og landsgjennomsnittet. 

 

Tabell 32. Oppvekst Snillfjord 

Nøkkeltall  
Snillfjord 

KOSTRA 
-gr 5 

Landet  
uten Oslo  

2017 2018 2019 2019 2019 

Andel elever med spesialundervisning  9,9 5,9 4,2 9,2 7,8 

Gruppestørrelser 9,6 8,8 7,7 12,4 15,8 

Gjennomsnittlige grunnskolepoeng : 44,6 43 41,8 41,7 

Mestringsnivå 3-5 NP: regning 8,trinn : : : 65,2 68,7 

Mestringsnivå 3-5 NP: lesing 8,trinn : : : 71,4 75 

Andel lærere med universitets-/høgskoleutdanning, 
med pedagogisk utdanning 66,7 72,2 : 87,1 86,7 

Andel lærere med universitets-/høgskoleutdanning, 
uten pedagogisk utdanning : 0 0 5,6 5,3 

Andel lærere med videregående utdanning eller 
lavere  : : 0 7,3 7,9 

 

Andelen elever med spesialundervisning i Snillfjord kommune er synkende og godt under 

landsgjennomsnittet i 2019. Skolene i kommunen opererer med synkende gruppestørrelse og 
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relativt få elever pr lærer, både sammenlignet med kostragruppen og landet for øvrig. 

Gjennomsnittlige grunnskolepoeng er høyere enn sammenlignbare kommuner og landet, 

mens resultatene fra de nasjonale prøvene i lesing og regning ikke er rapportert siste tre år. 

Lærerne i Snillfjord kommune kan synes å ha vesentlig svakere kompetanse enn 

sammenlignbare kommuner og landet for øvrig. 

Tabell 33. Oppvekst Snillfjord 

Nøkkeltall  
Snillfjord 

KOSTRA 
-gr 5 

Landet 
uten Oslo 

2017 2018 2019 2019 2019 

Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til 
innbyggere 1-5 år (prosent) 88 91,5 96,2 89,5 92,4 

Andel barnehagelærere i forhold til 
grunnbemanning (prosent) 43 32,3 32,7 41,9 41,5 

Andel barn, eksklusive minoritetsspråklige, 
som får ekstra ressurser, i forhold til alle barn 
i kommunale barnehager (prosent) 0 : : 3,7 3,9 

Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i 
forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent) : 83,3 116,7 85,3 86,3 

Netto driftsutgifter barnehager i prosent av 
kommunens totale netto driftsutgifter 
(prosent) 9,7 11,3 11,3 9,7 14,3 

Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 
1-5 år  (kr) 154940 170203 228396 177698 163025 

 

Det er økende andel barn i aldersgruppen 1-5 år som går i barnehage i Snillfjord, og to siste 

år har andelen vært høyere enn i sammenlignbare kommuner. Kompetansen i barnehagene i 

kommunen er vesentlig svakere enn snittet for sammenlignbare kommuner. Andelen 

minoritetsspråklige barn i barnehagene er usikker for 2019, men er trolig noe under 

landssnittet. Driftsutgiftene til barnehagene har økt og er i 2019 veldig mye høyere enn snittet 

for kostragruppen og landsgjennomsnittet. 

Harmonisering av Orkland kommunes gruppestørrelser (lærertetthet) i skolen vil kunne 

oppleves som en utfordring, da spesielt i skolene som ikke var en del av gamle Orkdal 

kommune. Høsten 2019 ble det innført egen norm for gruppestørrelser på småskoletrinnet, 

mellomtrinnet og ungdomsskoletrinnet. Her ser vi at det er skoler i enkelte områder kan bli 

utfordrende å tilfredsstille denne. Tallene kan også tyde på at Orkland kommune står i fare for 

å ligge under nasjonalt snitt for grunnskolepoeng (faglige resultater), hvor både Orkdal og 

Meldal lå under snittet i 2019.  
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Barnevern  

Orkdal har vært vertskommune for interkommunal barneverntjeneste for Orkdal, Meldal, 

Agdenes og Skaun. Orkland har nå barneverntjenesten som en ordinær tjeneste som også 

dekker den delen av Snillfjord som er innlemmet i kommunen. Tjenesten samarbeider med 

Trondheim om barnevernvakt. 

Tabell 34. Barnevern Orkdal 

Nøkkeltall  
Orkdal 

KOSTRA-
gr 7 

Landet 
uten 
Oslo 

2017 2018 2019 2019 2019 

Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per 
innbyggar 0-22 år (kr) 

5824 7610 7638 7042 8387 

Barn med melding ift, innbyggarar 0-17 år 
(prosent) 

3,5 2,8 4,3 4,4 4,6 

Barn med barnevernstiltak ift, innbyggarar 0-22 
år (prosent) 

3,8 4,2 4,0 3,7 3,8 

Barn med undersøking eller tiltak per årsverk 
(funksjon 244) (antall) 

20,8 21,6 23,6 20,3 19,2 

Stillinger med fagutdanning per 1 000 barn 0-17 
år  

3,2 3,1 3,1 4,2 5,0 

Andel meldinger i alt som behandles innen 7 
dager  

100,0 100,0 100,0 99,1 99,1 

Andel meldinger som går til undersøkelse innen 
7 dager 

92,7 81,5 75,6 83,1 79,4 

 

Andelen barn med melding til barnevernet varierer noe i Orkdal, men ligger under både 

kostragruppen og landet for øvrig. Andelen barn med tiltak fra barneverntjenesten er noe 

høyere enn sammenlignbare kommuner og resten av landet. Det er i snitt økende antall barn 

med undersøkelse/tiltak pr årsverk i tjenesten, og tjenesten håndterer i snitt flere 

undersøkelser/tiltak pr årsverk enn landet for øvrig. Det kan synes som barneverntjenesten 

har færre fagutdannede enn sammenlignbare kommuner og landet. Alle meldinger blir 

behandlet innen 7 dager, men det er en synkende andel meldinger som går til undersøkelse. 

Barneverntjenesten i Orkdal har økende driftsutgifter og noe høyere enn sammenlignbare 

kommuner, men lavere enn snittet for landet. 
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Tabell 35. Barnevern Meldal 

Nøkkeltall  
Meldal 

KOSTRA
-gr 2 

Landet 
uten 
Oslo 

2017 2018 2019 2019 2019 

Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per 
innbyggar 0-22 år (kr) 

9548 11116 .. 9334 8387 

Barn med melding ift, innbyggarar 0-17 år 
(prosent) 

5,9 4,7 5,1 4,1 4,6 

Barn med barnevernstiltak ift, innbyggarar 0-22 
år (prosent) 

4,9 5,1 5,0 4,4 3,8 

Barn med undersøking eller tiltak per årsverk 
(funksjon 244) (antall) 

20,8 20,6 20,3 17,3 19,2 

Stillinger med fagutdanning per 1 000 barn 0-17 
år 

4,3 4,3 4,5 5,1 5,0 

Andel meldinger i alt som behandles innen 7 
dager 

100,0 100,0 100,0 98,9 99,1 

Andel meldinger som går til undersøkelse innen 
7 dager 

89,4 78,6 71,7 82,8 79,4 

 

Andelen barn med melding til barnevernet varierer noe i Meldal, men ligger over både 

kostragruppen og landet for øvrig. Andelen barn med tiltak fra barneverntjenesten er noe 

høyere enn sammenlignbare kommuner og resten av landet. Det er i snitt stabilt antall barn 

med undersøkelse/tiltak pr årsverk i tjenesten, og tjenesten håndterer i snitt flere 

undersøkelser/tiltak pr årsverk enn landet for øvrig. Det kan synes som barneverntjenesten 

har færre fagutdannede enn sammenlignbare kommuner og landet. Alle meldinger blir 

behandlet innen 7 dager, men det er en synkende andel meldinger som går til undersøkelse. 

Barneverntjenesten i Meldal har vesentlig høyere driftsutgifter enn sammenlignbare kommuner 

og landet. 

 

Tabell 36. Barnevern Agdenes 

Nøkkeltall  
Agdenes 

KOSTRA
-gr 4 

Landet 
uten 
Oslo 

2017 2018 2019 2019 2019 

Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per 
innbyggar 0-22 år (kr) 

2435 2694 2769 6141 8387 

Barn med melding ift, innbyggarar 0-17 år 
(prosent) 

6,6 2,3 1,7 3,6 4,6 

Barn med barnevernstiltak ift, innbyggarar 0-22 
år (prosent) 

2,9 2,2 1,6 3,0 3,8 

Barn med undersøking eller tiltak per årsverk 
(funksjon 244) (antall) 

21,7 14,5 9,1 13,9 19,2 

Stillinger med fagutdanning per 1 000 barn 0-17 
år 

3,9 3,2 3,3 4,7 5,0 

Andel meldinger i alt som behandles innen 7 
dager 

100,0 100,0 100,0 100,0 99,1 

Andel meldinger som går til undersøkelse innen 
7 dager 

95,2 63,6 100,0 84,7 79,4 
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Andelen barn med melding til barnevernet varierer noe i Agdenes, men ligger under både 

kostragruppen og landet for øvrig siste to år. Andelen barn med tiltak fra barneverntjenesten 

er noe lavere enn sammenlignbare kommuner og resten av landet. Det er i snitt synkende 

antall barn med undersøkelse/tiltak pr årsverk i tjenesten, og tjenesten håndterer i snitt færre 

undersøkelser/tiltak pr årsverk enn landet for øvrig. Det kan synes som barneverntjenesten 

har færre fagutdannede enn sammenlignbare kommuner og landet. Alle meldinger blir 

behandlet innen 7 dager, og det er en varierende andel meldinger som går til undersøkelse. 

Barneverntjenesten i Agdenes har vesentlig lavere driftsutgifter enn sammenlignbare 

kommuner og landet. 

 

Tabell 37. Barnevern Snillfjord 

Nøkkeltall  
Snillfjord 

KOSTRA
-gr 5 

Landet 
uten 
Oslo 

2017 2018 2019 2019 2019 

Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per 
innbyggar 0-22 år (kr) 

10657 8008 8551 8631 8387 

Barn med melding ift, innbyggarar 0-17 år 
(prosent) 

3,9 3,4 2,8 4,6 4,6 

Barn med barnevernstiltak ift, innbyggarar 0-22 
år (prosent) 

6,3 6,2 4,4 4,5 3,8 

Barn med undersøking eller tiltak per årsverk 
(funksjon 244) (antall) 

10,7 12,3 7,1 18,7 19,2 

Stillinger med fagutdanning per 1 000 barn 0-17 
år 

8,4 7,3 8,0 5,6 5,0 

Andel meldinger i alt som behandles innen 7 
dager 

100,0 100,0 100,0 99,0 99,1 

Andel meldinger som går til undersøkelse innen 
7 dager 

77,8 33,3 71,4 83,0 79,4 

 

Andelen barn med melding til barnevernet varierer noe i Agdenes, men ligger under både 

kostragruppen og landet for øvrig siste to år. Andelen barn med tiltak fra barneverntjenesten 

er noe lavere enn sammenlignbare kommuner og resten av landet. Det er i snitt synkende 

antall barn med undersøkelse/tiltak pr årsverk i tjenesten, og tjenesten håndterer i snitt færre 

undersøkelser/tiltak pr årsverk enn landet for øvrig. Det kan synes som barneverntjenesten 

har færre fagutdannede enn sammenlignbare kommuner og landet. Alle meldinger blir 

behandlet innen 7 dager, og det er en varierende andel meldinger som går til undersøkelse. 

Barneverntjenesten i Agdenes har varierende driftsutgifter, og plasserer seg i 2019 mellom 

snittet for sammenlignbare kommuner og landet. 

Revisor mener det er krevende å trekke fram spesielle forhold som utfordrer 

barneverntjenesten på overordnet nivå. Det kan være grunn til å se nærmere på kompetansen 

i barneverntjenesten, all den tid det kan synes som de har noe færre stillinger med 
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fagutdanning enn sammenlignbare kommuner og landet for øvrig. Tjenesten er ikke omfattet 

av konkrete kompetansekrav pt, men dette diskuteres på nasjonalt nivå. Alle meldinger til 

barneverntjenesten ser ut til å bli behandlet innen en uke. Det kan se ut til at omfanget av 

meldinger som går til videre undersøkelse er synkende, altså flere meldinger blir henlagt, men 

det er vanskelig å si noe om hvorfor utviklingen er slik og om det er grunn til bekymring.    

Voksenopplæring  

Voksenopplæringa i Orkland holder til på Orkdal videregående skole. Den er samlokalisert 

med Orkdalstorget. Voksenopplæringa har også en avdeling på Meldal videregående 

skole. Det tilbys norskopplæring og grunnskoleopplæring for flyktninger og innvandrere i 

Orkland. Tjenesten forvalter Introduksjonsprogrammet i kommunen, og har som mål å 

kvalifisere deltakerne for arbeid eller videre utdanning. Tjenesten var gjenstand for 

forvaltningsrevisjon om introduksjonsprogrammet i 2011, og overgangen til arbeid og videre 

utdanning var da relativt god. God måloppnåelse på dette området er viktig mtp at flest mulig 

innbyggere bør være selvberget gjennom arbeid. Det er signalisert avtakende behov for 

bosetting av flyktninger, noe som også vil medføre et avtakende behov for 

Introduksjonsprogram. 

Kultur 

Orkland kommune synes å ha et variert tilbud av kulturaktiviteter og aktiviteter rette mot barn 

og unge. Det gis kulturskoletilbud, driftes en større ungdomsklubb og gis støtte til ulike frivillige 

lag og foreninger. Ungdomsklubben har økende pågang fra ungdommer og er tilgodesett med 

ekstra midler i 2020. Dessuten har man kinotilbud og kulturscenetilbud, og det er investert 

tungt i Orklandbadet (kommunalt foretak). Åpningen av det nye badeanlegget er utsatt på 

ubestemt tid pga Covid-19 pandemien.  

Enhet Kultur har utstrakt samhandling med mange ulike aktører, og forvalter de fleste 

tilskuddsordningene som Orkland har rettet mot frivillig sektor. Enheten har 48 faste ansatte i 

ulike stillingsstørrelser, samt mange fast ansatte på timelønn. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse 

i enheten er i underkant av 50 %, og minste faste stillingsstørrelse er 9,78%. Enheten har et 

driftsbudsjett på ca. 25 mill. kr. Det er signalisert budsjettreduksjoner i størrelsesorden 900.000 

årlig i periden. 
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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 

 

 

Økonomisk sosialhjelp  

Tabell 38. Økonomisk sosialhjelp Orkdal 

Nøkkeltall  
Orkdal 

KOSTRA- 
gr 7 

Landet 
uten Oslo  

2017 2018 2019 2019 2019 

Sosialhjelpsmottakere (antall) 356 343 327 8151 116032 

Antall barn i familier som mottok 
sosialhjelp (antall) 

204 199 188 4326 58573 

 

Tabell 39. Økonomisk sosialhjelp Meldal 

Nøkkeltall  
Meldal 

KOSTRA- 
gr 2 

Landet 
uten Oslo  

2017 2018 2019 2019 2019 

Sosialhjelpsmottakere (antall) 121 97 117 4764 116032 

Antall barn i familier som mottok 
sosialhjelp (antall) 

75 61 69 2630 58573 

 

Kommunal bolig

Økonomisk sosialhjelp

Bosetting av flyktninger
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Tabell 40. Økonomisk sosialhjelp Agdenes 

Nøkkeltall  
Agdenes 

KOSTRA- 
gr 4 

Landet 
uten Oslo  

2017 2018 2019 2019 2019 

Sosialhjelpsmottakere (antall) 39 22 30 259 116032 

Antall barn i familier som mottok 
sosialhjelp (antall) 

19 6 16 219 58573 

 

Tabell 41. Økonomisk sosialhjelp Snillfjord 

Nøkkeltall  
Agdenes 

KOSTRA- 
gr 5 

Landet 
uten Oslo  

2017 2018 2019 2019 2019 

Sosialhjelpsmottakere (antall) 12 10 11 1291 116032 

Antall barn i familier som mottok 
sosialhjelp (antall) 

.. .. .. 923 58573 

 

Omfanget av økonomisk sosialhjelp i de fire kommunene er noenlunde stabilt med hensyn til 

antall mottagere, trolig noe synkende totalt sett. Antallet barn i familier som mottar sosialhjelp 

varierer. Utviklingen i arbeidsmarkedet som følge av Covid-19 pandemien vil trolig også ha 

innvirkning på omfanget av økonomisk sosialhjelp. 

Bolig 

 

Tabell 42. Bolig Orkdal 

Nøkkeltall  
Orkdal 

KOSTRA-
gr 7 

Landet 
uten Oslo  

2017 2018 2019 2019 2019 

Totalt antall kommunalt disponerte boliger 
(antall) 

347 329 327 5810 95871 

Kommunalt disponerte boliger per 1000 
innbyggere  (antall) 

29 27 27 15 21 

Brutto investeringsutgifter til boligformål per 
innbygger i kroner (kr) 

4751 321 79 2260 1553 

Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) 562 2473 1996 7600 9535 

Andel nye søkere som har fått avslag på 
kommunal bolig (prosent) 

50 36 49 32 27 

Antall boliger godkjent av kommunen for 
finansiering med startlån, per 1000 innbyggere 
(antall) 

0,5 0,7 0,8 1,6 1,4 

Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra 
Husbanken per 1000 innbyggere (antall) 

14,7 14,4 12,4 12,6 13,4 

 

Orkdal kommune har et synkende antall kommunale boliger, og lave og synkende 

investeringsutgifter til boligformål. Det er ca halvparten av de som søker kommunal bolig som 
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får avslag. Ordningen med startlån brukes i mindre grad enn i sammenlignbare kommuner og 

landet for øvrig. Omfanget av husbankfinansiering er omtrent som ellers i landet. 

Tabell 43. Bolig Meldal 

Nøkkeltall  
Meldal 

KOSTRA-
gr 2 

Landet 
uten Oslo  

2017 2018 2019 2019 2019 

Totalt antall kommunalt disponerte boliger 
(antall) 

142 138 129 5028 95871 

Kommunalt disponerte boliger per 1000 
innbyggere  (antall) 

36 35 33 25 21 

Brutto investeringsutgifter til boligformål per 
innbygger i kroner (kr) 

487 145 .. 2132 1553 

Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) 3542 4892 .. 8856 9535 

Andel nye søkere som har fått avslag på 
kommunal bolig (prosent) 

26 41 103 27 27 

Antall boliger godkjent av kommunen for 
finansiering med startlån, per 1000 innbyggere 
(antall) 

1 : 1,5 1,6 1,4 

Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra 
Husbanken per 1000 innbyggere (antall) 

8,7 10,2 7,7 11,0 13,4 

 

Meldal kommune har et synkende antall kommunale boliger, og lave og synkende 

investeringsutgifter til boligformål. Av de som søker kommunal bolig så varierer det veldig hvor 

mange som får avslag. Ordningen med startlån brukes i noen grad som i sammenlignbare 

kommuner og landet for øvrig. Omfanget av husbankfinansiering er noe under 

sammenlignbare kommuner og landet. 

Tabell 44. Bolig Agdenes 

Nøkkeltall  
Agdenes 

KOSTRA-
gr 4 

Landet 
uten Oslo  

2017 2018 2019 2019 2019 

Totalt antall kommunalt disponerte boliger 
(antall) 

56 59 60 387 95871 

Kommunalt disponerte boliger per 1000 
innbyggere  (antall) 

33 35 36 26 21 

Brutto investeringsutgifter til boligformål per 
innbygger i kroner (kr) 

12791 19209 15556 4228 1553 

Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) 4964 3746 4083 5303 9535 

Andel nye søkere som har fått avslag på 
kommunal bolig (prosent) 

0 14 18 15 27 

Antall boliger godkjent av kommunen for 
finansiering med startlån, per 1000 
innbyggere (antall) 

2,4 3,5 : 3,9 1,4 

Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra 
Husbanken per 1000 innbyggere (antall) 

7,7 6,5 9,1 18,2 13,4 

 

Agdenes kommune har et stabilt antall kommunale boliger, og høye investeringsutgifter til 

boligformål sammenlignet med andre kommuner. Av de som søker kommunal bolig så varierer 
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det veldig hvor mange som får avslag. Ordningen med startlån brukes i noen grad som i 

sammenlignbare kommuner og landet for øvrig. Omfanget av husbankfinansiering er under 

sammenlignbare kommuner og landet. 

Tabell 45. Bolig Snillfjord 

Nøkkeltall  
Snillfjord 

KOSTRA
-gr 5 

Landet 
uten Oslo  

2017 2018 2019 2019 2019 

Totalt antall kommunalt disponerte boliger 
(antall) 

25 .. 30 1744 95871 

Kommunalt disponerte boliger per 1000 
innbyggere  (antall) 

25 .. 31 34 21 

Brutto investeringsutgifter til boligformål per 
innbygger i kroner (kr) 

8354 16272 8945 2431 1553 

Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) 24600 .. 14967 12029 9535 

Andel nye søkere som har fått avslag på 
kommunal bolig (prosent) 

.. .. 0 26 27 

Antall boliger godkjent av kommunen for 
finansiering med startlån, per 1000 innbyggere 
(antall) 

: : 4,1 2,8 1,4 

Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra 
Husbanken per 1000 innbyggere (antall) 

: : 4,1 13,3 13,4 

 

Snillfjord kommune har et økende antall kommunale boliger, og høye investeringsutgifter til 

boligformål sammenlignet med andre kommuner. Av de som søker kommunal bolig så er det 

ingen som får avslag. Ordningen med startlån brukes i større grad enn i sammenlignbare 

kommuner og landet for øvrig. Omfanget av husbankfinansiering er godt under 

sammenlignbare kommuner og landet. 

Revisor ser at det kan være et udekket behov for kommunal bolig i Orkland. Vi ser samtidig at 

det i enkelte områder (Agdenes og Snillfjord) er relativt høye investeringskostnader til 

kommunale boliger.  

Flyktninger 

Antallet nybosatte flyktninger er vesentlig redusert i alle de tidligere kommunene. Alle 

kommunene har tjenester og ansatte som er finansiert med integreringstilskudd. På grunn av 

den reduserte bosettingen signaliserer rådmannen at det er behov for å ta ned budsjettene 

som er finansiert med integreringstilskudd. Rådmannen har iverksatt et arbeid med dette våren 

2020, og det signaliseres driftsendringer.  
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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 
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Tabell 46. Helse og omsorg Orkdal 

Nøkkeltall  Orkdal Landet 
uten 
Oslo 

Landet 
uten 
Oslo 

2017 2018 2019 2018 2019 

Andel brukerrettede årsverk i 
omsorgstjenesten m/ helseutdanning 
(prosent) 

77 75 78 76 78 

Andel innbyggere 80 år og over som bruker 
hjemmetjenester (prosent) 

28 28 .. 32 .. 

Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år 
(prosent) 

39 38 .. 48 .. 

Andel innbyggere 80 år og over som er 
beboere på sykehjem (prosent) 

14 14 .. 12 .. 

Andel brukertilpassede enerom m/ eget 
bad/wc (prosent) 

49 40 46 90 91 

Andel innbyggere 67-79 år med 
dagaktivitetstilbud  (prosent) 

0,56 0,41 0 0.67 0 

Årsverk helse og omsorg per 10 000 
innbygger (årsverk) 

264 261 268 306 314 

Årsverk per bruker av omsorgstjenester 
(årsverk) 

0,56 0,57 .. 0.56 .. 

Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere 
(årsverk) 

11 10 10 11 11 

Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 
innbyggere (årsverk) 

10 10 10 10 10 

Avtalte årsverk i helsestasjons- og 
skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 
0-20 år (årsverk) 

42 36 42 42 44 

 

Orkdal kommune ligger på landsgjennomsnittet når det gjelder helsefaglig utdanning innen 

omsorgstjenesten. Andelen brukere av hjemmetjenester er noe under landsgjennomsnittet, og 

andelen brukere av sykehjem er noe høyere enn resten av landet. Andelen beboere med 

brukertilpassede enerom med tilgang til eget bad/WC er på ca halvparten av 

landsgjennomsnittet. Årsverk pr bruker av omsorgstjenester er likt med landsgjennomsnittet. 

Tilgangen på lege, fysioterapeut og helsestasjons-/skolehelsetjeneste er omtrent som landet 

for øvrig. 
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Tabell 47. Helse og omsorg Meldal 

Nøkkeltall  Meldal Landet 
uten 
Oslo 

Landet 
uten 
Oslo 

2017 2018 2019 2018 2019 

Andel brukerrettede årsverk i 
omsorgstjenesten m/ helseutdanning 
(prosent) 

81 80 82 76 78 

Andel innbyggere 80 år og over som bruker 
hjemmetjenester (prosent) 

46 46 .. 32 .. 

Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år 
(prosent) 

26 28 .. 48 .. 

Andel innbyggere 80 år og over som er 
beboere på sykehjem (prosent) 

13 15 .. 12 .. 

Andel brukertilpassede enerom m/ eget 
bad/wc (prosent) 

21 21 23 90 91 

Andel innbyggere 67-79 år med 
dagaktivitetstilbud  (prosent) 

0 0 0 0.67 0 

Årsverk helse og omsorg per 10 000 
innbygger (årsverk) 

457 455 467 306 314 

Årsverk per bruker av omsorgstjenester 
(årsverk) 

0,65 0,61 .. 0.56 .. 

Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere 
(årsverk) 

14 14 14 11 11 

Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 
innbyggere (årsverk) 

10 10 10 10 10 

Avtalte årsverk i helsestasjons- og 
skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 
0-20 år (årsverk) 

34 37 11 42 44 

 

Meldal kommune ligger over landsgjennomsnittet når det gjelder helsefaglig utdanning innen 

omsorgstjenesten. Andelen brukere av hjemmetjenester er noe over landsgjennomsnittet, og 

andelen brukere av sykehjem er litt høyere enn resten av landet. Andelen beboere med 

brukertilpassede enerom med tilgang til eget bad/WC er ca en fjerdedel av 

landsgjennomsnittet. Årsverk pr bruker av omsorgstjenester er høyere enn 

landsgjennomsnittet. Tilgangen på lege er noe høyere enn resten av landet, mens tilgangen 

på fysioterapeut er som i andre kommuner. Helsestasjons-/skolehelsetjeneste kan synes å 

være godt under landet for øvrig. 
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Tabell 48. Helse og omsorg Agdenes 

Nøkkeltall  Agdenes Landet 
uten 
Oslo 

Landet 
uten 
Oslo 

2017 2018 2019 2018 2019 

Andel brukerrettede årsverk i 
omsorgstjenesten m/ helseutdanning 
(prosent) 

68 73 70 76 78 

Andel innbyggere 80 år og over som bruker 
hjemmetjenester (prosent) 

43 44 .. 32 .. 

Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år 
(prosent) 

31 32 .. 48 .. 

Andel innbyggere 80 år og over som er 
beboere på sykehjem (prosent) 

18 14 .. 12 .. 

Andel brukertilpassede enerom m/ eget 
bad/wc (prosent) 

29 48 100 90 91 

Andel innbyggere 67-79 år med 
dagaktivitetstilbud  (prosent) 

0 0 0 0.67 0 

Årsverk helse og omsorg per 10 000 
innbygger (årsverk) 

504 502 512 306 314 

Årsverk per bruker av omsorgstjenester 
(årsverk) 

0,55 0,6 .. 0.56 .. 

Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere 
(årsverk) 

12 12 13 11 11 

Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 
innbyggere (årsverk) 

7 7 8 10 10 

Avtalte årsverk i helsestasjons- og 
skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 
0-20 år (årsverk) 

38 37 68 42 44 

 

Agdenes kommune noe under landsgjennomsnittet når det gjelder helsefaglig utdanning innen 

omsorgstjenesten. Andelen brukere av hjemmetjenester er godt over landsgjennomsnittet, og 

andelen brukere av sykehjem er noe høyere enn resten av landet. Andelen beboere med 

brukertilpassede enerom med tilgang til eget bad/WC er på 100 prosent i 2019, og dermed 

godt over landsgjennomsnittet. Årsverk pr bruker av omsorgstjenester er litt over 

landsgjennomsnittet. Tilgangen på lege er noe over landsgjennomsnittet, mens dekningen av 

fysioterapeut er noe under snittet. Helsestasjons-/skolehelsetjeneste har vært under 

landssnittet, men er for 2019 godt over landet for øvrig. 
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Tabell 49. Helse og omsorg Snillfjord 

Nøkkeltall  Snillfjord Landet 
uten 
Oslo 

Landet 
uten 
Oslo 

2017 2018 2019 2018 2019 

Andel brukerrettede årsverk i 
omsorgstjenesten m/ helseutdanning 
(prosent) 

77 72 87 76 78 

Andel innbyggere 80 år og over som bruker 
hjemmetjenester (prosent) 

25 34 .. 32 .. 

Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år 
(prosent) 

18 20 .. 48 .. 

Andel innbyggere 80 år og over som er 
beboere på sykehjem (prosent) 

21 29 .. 12 .. 

Andel brukertilpassede enerom m/ eget 
bad/wc (prosent) 

90 90 89 90 91 

Andel innbyggere 67-79 år med 
dagaktivitetstilbud  (prosent) 

0 0 0 0.67 0 

Årsverk helse og omsorg per 10 000 
innbygger (årsverk) 

448 484 497 306 314 

Årsverk per bruker av omsorgstjenester 
(årsverk) 

0,73 0,72 .. 0.56 .. 

Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere 
(årsverk) 

11 10 10 11 11 

Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 
innbyggere (årsverk) 

8 8 9 10 10 

Avtalte årsverk i helsestasjons- og 
skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 
0-20 år (årsverk) 

14 16 17 42 44 

 

Snillfjord kommune godt over landsgjennomsnittet når det gjelder helsefaglig utdanning innen 

omsorgstjenesten i 2019. Andelen brukere av hjemmetjenester er økende og i 2018 over 

landsgjennomsnittet. Andelen brukere av sykehjem er betydelig høyere enn resten av landet. 

Andelen beboere med brukertilpassede enerom med tilgang til eget bad/WC er likt med 

landsgjennomsnittet. Årsverk pr bruker av omsorgstjenester er godt over landsgjennomsnittet. 

Tilgangen på lege og fysioterapeut er noe under landsgjennomsnittet. Helsestasjons-

/skolehelsetjenesten er og har vært har vært under landssnittet over siste tre år. 

Sammenslåingen av kommunene vil forhåpentligvis kunne utjevne enkelte forskjeller mellom 

ulike områder, eksempelvis når det gjelder kompetanse og ressurser til eksempelvis 

helsestasjons- og skolehelsetjenesten. De fysiske forutsetningene for å drive 

institusjonsbasert omsorg vil derimot vedvare over noe tid, eksempelvis Orkdal helsetun som 

driver i det som av rådmannen karakteriseres som til dels gamle og uhensiktsmessige lokaler. 

Revisor kan ikke se at det er lagt inn investeringer knyttet til Orkdal helsetun kommende 

periode. 
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Psykiatri / psykisk helsevern og rus 

Tabell 50. Psykiatri og rusomsorg Orkdal 

Nøkkeltall  Orkdal KOSTR
A-gr 7 

Landet 
uten 
Oslo 

2017 2018 2019 2019 2019 

Andel netto driftsutgifter til tilbud til personer 
med rusproblemer (prosent) 

0,0 0,0 0,0 12,2 13,9 

Årsverk av psykiatriske sykepleiere per 10 000 
innbyggere (helse- og omsorg) (antall) 

0,8 1,7 2,4 3,5 4,9 

Årsverk av personer med videreutdanning i 
psykisk helsearbeid per 10 000 innbyggere 
(helse og sosial)  (antall) 

5,9 5,4 8,4 7,3 9,0 

Årsverk av personer med videreutdanning i 
rusarbeid per 10 000 innbyggere (helse og 
sosial)  (antall) 

4,9 3,7 3,8 2,5 3,2 

 

Orkdal kommune ser ikke til å ha driftsutgifter til personer med rusproblemer. Årsverk til 

psykiatrisk sykepleiere ligger godt under kostragruppen og landet for øvrig. Det kan se ut til at 

kommunen har styrket sitt psykiske helsearbeid og rusarbeid gjennom videreutdanning.  

Tabell 51. Psykiatri og rusomsorg Meldal 

Nøkkeltall  Meldal KOSTR
A-gr 2 

Landet 
uten 
Oslo 

2017 2018 2019 2019 2019 

Andel netto driftsutgifter til tilbud til personer 
med rusproblemer (prosent) 

1,8 1,0 0,0 5,0 13,9 

Årsverk av psykiatriske sykepleiere per 10 000 
innbyggere (helse- og omsorg) (antall) 

5,9 5,4 7,5 5,9 4,9 

Årsverk av personer med videreutdanning i 
psykisk helsearbeid per 10 000 innbyggere 
(helse og sosial)  (antall) 

5,9 5,4 7,5 9,6 9,0 

Årsverk av personer med videreutdanning i 
rusarbeid per 10 000 innbyggere (helse og 
sosial)  (antall) 

5,1 5,1 5,2 2,8 3,2 

 

Meldal kommune ser ikke til å ha driftsutgifter til personer med rusproblemer. Årsverk til 

psykiatrisk sykepleiere ligger litt over kostragruppen og landet for øvrig. Det kan se ut til at 

kommunen styrker sitt psykiske helsearbeid og rusarbeid gjennom videreutdanning.  
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Tabell 52. Psykiatri og rusomsorg Agdenes 

Nøkkeltall  Agdenes KOSTR
A-gr 4 

Landet 
uten 
Oslo 

2017 2018 2019 2019 2019 

Andel netto driftsutgifter til tilbud til personer 
med rusproblemer (prosent) 

0,0 0,0 0,0 2,5 13,9 

Årsverk av psykiatriske sykepleiere per 10 000 
innbyggere (helse- og omsorg) (antall) 

11,9 11,8 12,1 6,6 4,9 

Årsverk av personer med videreutdanning i 
psykisk helsearbeid per 10 000 innbyggere 
(helse og sosial)  (antall) 

17,8 17,7 18,1 12,0 9,0 

Årsverk av personer med videreutdanning i 
rusarbeid per 10 000 innbyggere (helse og 
sosial)  (antall) 

0,0 0,0 0,0 0,7 3,2 

 

Agdenes kommune ser ikke til å ha driftsutgifter til personer med rusproblemer. Årsverk til 

psykiatrisk sykepleiere ligger godt over kostragruppen og landet for øvrig. Det kan se ut til at 

kommunen satser på psykiske helsearbeid gjennom videreutdanning. Kommunen har ikke 

videreutdannet personer til rusarbeid. 

Tabell 53. Psykiatri og rusomsorg Snillfjord 

Nøkkeltall  Snillfjord KOSTR
A-gr 5 

Landet 
uten 
Oslo 

2017 2018 2019 2019 2019 

Andel netto driftsutgifter til tilbud til personer 
med rusproblemer (prosent) 

0,0 0,0 0,0 1,1 13,9 

Årsverk av psykiatriske sykepleiere per 10 000 
innbyggere (helse- og omsorg) (antall) 

0,0 0,0 0,0 9,3 4,9 

Årsverk av personer med videreutdanning i 
psykisk helsearbeid per 10 000 innbyggere 
(helse og sosial)  (antall) 

0,0 0,0 0,0 14,0 9,0 

Årsverk av personer med videreutdanning i 
rusarbeid per 10 000 innbyggere (helse og 
sosial)  (antall) 

0,0 0,0 10,3 5,3 3,2 

 

Snillfjord kommune oppgir for 2019 at de har dobbelt så mange årsverk med personer med 

videreutdanning innen rusfeltet enn landet for øvrig. Ut over dette er det ikke oppgitt at de har 

driftsutgifter til rus eller psykisk helse.  

Samlet sett kan det virke som kommunene har satset lite på utbygging av tilbud innen rus- og 

psykisk helse.  
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Funksjonshemmede og psykisk utviklingshemmede  

Rådmannen har igangsatt et arbeid med å kartlegge boliger og botilbud for funksjonshemmede 

i Orkland. Arbeidet skal sluttføres første halvår 2020. Det er hasteutredet ekstra 

avlastningsleilighet i Lensvik i april 2020.    

Legevakt 

Orkland inngår i legevaktsamarbeidet i Orkdalsregionen. Tilbudet er lokalisert ved Orkdal 

sykehus. Dette har vært en etablert ordning over mange år og inkluderer kommunene Skaun, 

Rennebu, Rindal, Surnadal, Heim, Hitra og Frøya. Selve tjenesten betjenes av fastleger i de 

enkelte kommunene, og hensiktsmessigheten vurderes løpende av de deltakende 

kommunene i samarbeidet. 
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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 

 

Planarbeid 

Hele plansystemet i Orkland kommune må utarbeides på nytt, dvs både kommuneplanens 

samfunnsdel og arealdel må utarbeides og vedtas. Dette er et omfattende arbeid som allerede 

er igangsatt av de fire kommunene. I tillegg vil det være behov for hovedplaner for veg, vann 

osv, og delplaner innen flere områder, eksempelvis klima og energi. En vurdering av 

kommunens totale planbehov vil aktualisere seg.  
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Byggesak  

Tabell 54. Byggesak Orkdal 

Nøkkeltall  
Orkdal 

KOSTR
A-gr 7 

Landet 
uten Oslo  

2017 2018 2019 2019 2019 

Byggesøknader i alt behandlet (antall) 294 276 284 6244 68029 

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for 
byggesaker med 3 ukers frist (dager) 

14 16 16 21 18 

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for 
byggesaker med 12 ukers frist (dager) 

39 42 37 42 33 

Andel av innvilgete byggesøknader som skjer 
gjennom vedtak om dispensasjon fra plan 
(prosent) 

11 10 10 18 17 

 

Orkdal kommune har et varierende omfang av byggesøknader. Saksbehandlingstiden synes 

å være i tråd med fristene i regelverket. For saker med tre ukers frist er kommunen godt under 

kostragruppen og landet for øvrig, mens de for 12-ukerfristen er under kostragruppen og over 

resten av landet. Kommunen har langt færre innvilgede dispensasjoner enn andre kommuner. 

Tabell 55. Byggesak Meldal 

Nøkkeltall  
Meldal 

KOSTR
A-gr 2 

Landet 
uten Oslo  

2017 2018 2019 2019 2019 

Byggesøknader i alt behandlet (antall) 120 132 137 5469 68029 

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for 
byggesaker med 3 ukers frist (dager) 

13 14 14 14 18 

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for 
byggesaker med 12 ukers frist (dager) 

43 34 27 28 33 

Andel av innvilgete byggesøknader som skjer 
gjennom vedtak om dispensasjon fra plan 
(prosent) 

13 7 10 19 17 

 

Meldal kommune har et stabilt økende omfang av byggesøknader. Saksbehandlingstiden 

synes å være i tråd med fristene i regelverket. For saker med tre ukers frist er kommunen likt 

med kostragruppen og under landet for øvrig, mens de for 12-ukerfristen er under snittet for 

andre kommuner. Kommunen har langt færre innvilgede dispensasjoner enn andre kommuner. 
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Tabell 56. Byggesak Agdenes 

Nøkkeltall  
Agdenes 

KOSTR
A-gr 4 

Landet 
uten Oslo  

2017 2018 2019 2019 2019 

Byggesøknader i alt behandlet (antall) 99 96 127 418 68029 

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for 
byggesaker med 3 ukers frist (dager) 

21 15 30 13 18 

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for 
byggesaker med 12 ukers frist (dager) 

25 60 .. .. 33 

Andel av innvilgete byggesøknader som skjer 
gjennom vedtak om dispensasjon fra plan 
(prosent) 

1 .. .. 4 17 

 

Agdenes kommune har et økende omfang av byggesøknader. For saker med tre ukers frist 

synes kommunen å ha en saksbehandlingstid i strid med regelverket. Det ser også ut til at 

saksbehandlingstiden for 12- ukers frist er økende, og at det kan være krevende å holde fristen 

i alle saker. Kommunen har færre innvilgede dispensasjoner enn andre kommuner. 

Tabell 57. Byggesak Snillfjord 

Nøkkeltall  
Snillfjord 

KOSTR
A-gr 5 

Landet 
uten Oslo  

2017 2018 2019 2019 2019 

Byggesøknader i alt behandlet (antall) 91 81 128 1594 68029 

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for 
byggesaker med 3 ukers frist (dager) 

16 21 24 16 18 

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for 
byggesaker med 12 ukers frist (dager) 

48 31 .. 24 33 

Andel av innvilgete byggesøknader som skjer 
gjennom vedtak om dispensasjon fra plan 
(prosent) 

14 43 28 12 17 

 

Snillfjord kommune har også et økende omfang av byggesøknader. For saker med tre ukers 

frist synes kommunen å ha en saksbehandlingstid i strid med regelverket. Kommunen har 

lengre saksbehandlingstid enn kostragruppen og landet for saker med 12 ukers frist. Det er 

ikke oppgitt gjennomsnittlig saksbehandlingstid for 2019 for disse sakene, men vi ser at 

kommunen strever med å overholde 3 ukersfristen det samme året. Kommunen har flere 

innvilgede dispensasjoner enn andre kommuner. 

Samlet ser det ut til at Orkland opplever en økende mengde byggesøknader. Forhåpentligvis 

vil en samling av fagmiljø/kompetanse utløse noen gevinster med tanke på saksbehandling, 

og at Agdenes/Snillfjord vil kunne ha en saksbehandlingstid som er innenfor regelverket. Det 

virker som kommunene har hatt en fornuftig praksis for behandling av dispensasjonssaker. 
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Dersom omfanget av innvilgede dispensasjonssøknader blir for høyt, så vil dette kunne 

undergrave planarbeidet som utføres i kommunen. 

Eiendomsforvaltning 

Tabell 58. Eiendomsforvaltning Orkdal 

Nøkkeltall  
Orkdal 

Kostra- 
gr 7 

Landet 
uten Oslo  

2017 2018 2019 2019 2019 

Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i 
prosent av samlede driftsutgifter (prosent) 

9,90 9,70 9,70 8,90 9,00 

Areal på formålsbygg per innbygger (m2) 4,46 4,78 4,57 4,43 4,91 

Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) 760 732 755 587 600 

Formålsbygg areal totalt 53279 57738 55935 
  

 

Orkdal kommune har noe høyere driftsutgifter til eiendomsforvaltning enn sammenlignbare 

kommuner. Kommunen har omtrent samme gjennomsnittlige areal formålsbygg som 

kostragruppen og landet for øvrig. Vedlikeholdskostnadene synes å være vesentlig høyere i 

Orkdal enn i sammenlignbare kommuner.   

Tabell 59. Eiendomsforvaltning Meldal 

Nøkkeltall  
Meldal 

Kostra- 
gr 2 

Landet 
uten Oslo  

2017 2018 2019 2019 2019 

Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i 
prosent av samlede driftsutgifter (prosent) 

8,30 8,20 . 8,90 9,00 

Areal på formålsbygg per innbygger (m2) 5,18 5,21 . 6,62 4,91 

Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) 673 687 . 562 600 

Formålsbygg areal totalt 20343 20343 20343  
 

 

Meldal kommune har noe lavere driftsutgifter til eiendomsforvaltning enn sammenlignbare 

kommuner. Kommunen har omtrent samme gjennomsnittlige areal formålsbygg som 

kostragruppen og landet for øvrig. Vedlikeholdskostnadene synes å være vesentlig høyere i 

Meldal enn i sammenlignbare kommuner. Meldal har foreløpig ikke rapportert tall for 2019.  
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Tabell 60. Eiendomsforvaltning Agdenes 

Nøkkeltall  
Agdenes 

Kostra- 
gr 4 

Landet 
uten Oslo  

2017 2018 2019 2019 2019 

Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i 
prosent av samlede driftsutgifter (prosent) 

10,10 10,40 9,80 9,90 9,00 

Areal på formålsbygg per innbygger (m2) 8,77 8,14 10,51 8,43 4,91 

Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) 607 668 555 595 600 

Formålsbygg areal totalt 14775 13775 17400  
 

 

Agdenes kommune har noe høyere driftsutgifter til eiendomsforvaltning enn sammenlignbare 

kommuner. Kommunen har høyere gjennomsnittlig areal formålsbygg enn kostragruppen og 

landet for øvrig. Vedlikeholdskostnadene synes å ligge på noenlunde samme nivå somi 

sammenlignbare kommuner.   

Tabell 61. Eiendomsforvaltning Snillfjord 

Nøkkeltall  
Snillfjord 

Kostra- 
gr 5 

Landet 
uten Oslo  

2017 2018 2019 2019 2019 

Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i 
prosent av samlede driftsutgifter (prosent) 

10,70 . 9,30 9,20 9,00 

Areal på formålsbygg per innbygger (m2) 8,95 . 9,12 7,62 4,91 

Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) 552 . 630 614 600 

Formålsbygg areal totalt 8829  8829  
 

 

Snillfjord kommune har driftsutgifter til eiendomsforvaltning på omtrent samme nivå som 

sammenlignbare kommuner. Kommunen har høyere gjennomsnittlig areal formålsbygg enn 

kostragruppen og landet for øvrig. Vedlikeholdskostnadene synes å ligge på noenlunde 

samme nivå som i sammenlignbare kommuner.   

Vurderer man kommunene samlet, så bør man være oppmerksom på vedlikeholdsutgiftene. 

Orkland investerer en god del i nye formålsbygg i tiden som kommer, og det vil påvirke 

kostnader til både drift og vedlikehold. 
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Vann og avløp 

Vann og avløp er en selvkosttjeneste og Orkland kommunestyre vedtok nytt gebyrregulativ for 

kommunen i møte 4.3.20. Det henvises i saken at kommunene har investert mye i vann og 

avløp i perioden før sammenslåing, og vi ser av handlingsplan med budsjett for Orkland at det 

også vil investeres i størrelsesorden 170 mill de neste tre årene. 

Tabell 62. Vann og avløp Orkdal 

Nøkkeltall  
Orkdal 

Kostra- 
gr 7 

Landet 
uten Oslo  

2017 2018 2019 2019 2019 

Årsgebyr for vannforsyning - ekskl, mva, 3662 3662 3662 3429 3739 

Andel fornyet kommunalt ledningsnett, 
gjennomsnitt for siste tre år (prosent) 

0,7 0,79 0,44 .. 0,65 

Andel av total kommunal vannleveranse til 
lekkasje (prosent) 

13 8 17,5 .. 29,8 

Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl, mva, 4550 4550 5091 4818 4142 

Andel fornyet kommunalt spillvannsnett, 
gjennomsnitt for siste tre år (prosent) 

0,49 0,18 0,62 .. 0,64 

Andel innbyggere tilknyttet anlegg der 
rensekrav er oppfylt  (prosent) 

2,1 2,5 .. .. .. 

 

Vi ser at vanngebyret for Orkdal har vært det samme siste tre år, og at dette er noe høyere 

enn for sammenlignbare kommuner, men lavere enn landet for øvrig. Orkdal har i snitt satset 

relativt bra på fornyelse av vannledningsnettet, selv om de for 2019 ligger under 

landsgjennomsnittet. Omfanget av brudd/lekkasjer har variert siste tre år. Årsgebyr for 

avløpstjenesten er noe høyere enn for kostragruppen og vesentlig høyere enn landet for øvrig. 

Tallene for tilknytning til renseanlegg tyder på at store deler av befolkningen i Orkdal ikke er 

koblet til anlegg hvor rensekrav er oppfylt.  

Tabell 63. Vann og avløp Meldal 

Nøkkeltall  
Meldal 

Kostra- 
gr 2 

Landet 
uten Oslo  

2017 2018 2019 2019 2019 

Årsgebyr for vannforsyning - ekskl, mva, 3648 3832 3832 4419 3739 

Andel fornyet kommunalt ledningsnett, 
gjennomsnitt for siste tre år (prosent) 

0,38 0,57 .. .. 0,65 

Andel av total kommunal vannleveranse til 
lekkasje (prosent) 

20 20 .. .. 29,8 

Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl, mva, 4895 4895 5042 4645 4142 

Andel fornyet kommunalt spillvannsnett, 
gjennomsnitt for siste tre år (prosent) 

.. 0,54 50,31 .. 0,64 

Andel innbyggere tilknyttet anlegg der 
rensekrav er oppfylt  (prosent) 

.. .. .. .. .. 
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Vi ser at vanngebyret for Meldal har vært stabilt siste tre år, og at dette er noe lavere enn for 

sammenlignbare kommuner, men høyere enn landet for øvrig. Det er vanskelig å si noe entydig 

om Meldal sin satsing på fornyelse av vannledningsnettet, da de for 2019 ikke har rapportert 

tall til Kostra. Omfanget av brudd/lekkasjer har vært stabilt og lavere enn landet forøvrig. 

Årsgebyr for avløpstjenesten er høyere enn for kostragruppen og landet for øvrig. Det er ikke 

rapportert hvor mange av kommunens innbyggere som er tilknyttet renseanlegg hvor 

rensekrav er oppfylt. 

Tabell 64. Vann og avløp Agdenes 

Nøkkeltall  
Agdenes 

Kostra- 
gr 4 

Landet 
uten Oslo  

2017 2018 2019 2019 2019 

Årsgebyr for vannforsyning - ekskl, mva, 4090 4090 4090 4141 3739 

Andel fornyet kommunalt ledningsnett, 
gjennomsnitt for siste tre år (prosent) 

0,21 0 .. .. 0,65 

Andel av total kommunal vannleveranse til 
lekkasje (prosent) 

9,7 9,7 .. .. 29,8 

Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl, mva, 3926 3926 3926 3814 4142 

Andel fornyet kommunalt spillvannsnett, 
gjennomsnitt for siste tre år (prosent) 

.. .. .. .. 0,64 

Andel innbyggere tilknyttet anlegg der 
rensekrav er oppfylt  (prosent) 

95,2 95,2 .. .. .. 

 

Vi ser at vanngebyret for Agdenes har vært stabilt siste tre år, og at dette er noe lavere enn 

for sammenlignbare kommuner, men høyere enn landet for øvrig. Det er vanskelig å si noe 

entydig om Agdenes sin satsing på fornyelse av vannledningsnettet, da de for 2019 ikke har 

rapportert tall til Kostra. Omfanget av brudd/lekkasjer har vært stabilt og vesentlig lavere enn 

landet forøvrig. Årsgebyr for avløpstjenesten er høyere enn for kostragruppen og noe lavere 

enn landet for øvrig. I Agdenes kan det synes som de fleste innbyggere er tilknyttet 

avløpsanlegg hvor rensekrav er oppfylt. 
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Tabell 65. Vann og avløp Snillfjord 

Nøkkeltall  
Snillfjord 

Kostra- 
gr 5 

Landet 
uten Oslo  

2017 2018 2019 2019 2019 

Årsgebyr for vannforsyning - ekskl, mva, 3908 4885 4885 4583 3739 

Andel fornyet kommunalt ledningsnett, 
gjennomsnitt for siste tre år (prosent) 

0,94 2,27 .. .. 0,65 

Andel av total kommunal vannleveranse til 
lekkasje (prosent) 

27 27,6 .. .. 29,8 

Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl, mva, 2856 2856 2912 4218 4142 

Andel fornyet kommunalt spillvannsnett, 
gjennomsnitt for siste tre år (prosent) 

.. 5,93 2,97 .. 0,64 

Andel innbyggere tilknyttet anlegg der 
rensekrav er oppfylt  (prosent) 

100 100 .. .. .. 

 

Vi ser at vanngebyret for Snillfjord har økt vesentlig siste tre år, og at dette er noe høyere enn 

for sammenlignbare kommuner, og vesentlig høyere enn landet for øvrig. Det er vanskelig å si 

noe entydig om Snillfjord sin satsing på fornyelse av vannledningsnettet, da de for 2019 ikke 

har rapportert tall til Kostra. Tallene for 2017 og 2018 tyder på at kommunen har satset 

betydelig på dette, og at dette speiles i økningen i gebyret. Omfanget av brudd/lekkasjer har 

vært stabilt og omtrent på nivå med landet forøvrig. Årsgebyr for avløpstjenesten er vesentlig 

lavere enn for kostragruppen og landet for øvrig. I Snillfjord kan det synes som alle innbyggere 

er tilknyttet avløpsanlegg hvor rensekrav er oppfylt. 

I det vedtatte gebyrregulativet er årsgebyr for vann og avløp slått sammen, men det indikeres 

at dette vil slå litt ulikt ut ift gebyrene i de gamle kommunene. Med tanke på investeringer i 

perioden framover, og at dette er selvkosttjenester, så er det grunn til å anta at dette vil påvirke 

gebyrutviklingen. Det synes rimelig at Orkland kommune skaffer seg en oversikt over hvor 

mange av innbyggerne som er tilknyttet anlegg der rensekrav er oppfylt, da det er økt fokus 

på lokale utslipp og forurensing av lokal fauna. 

Renovasjon  

Alle de fire kommunene får utført renovasjonstjenester gjennom det interkommunale selskapet 

ReMidt IKS (tidl Hamos IKS). Vi ser av tabellene under at dette gir lik gebyrbelastning for 

innbyggerne i regionen, og at gebyrene er lavere enn for landet for øvrig. Det ble i 2016 

gjennomført en selskapskontroll med Hamos. 
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Tabell 66. Renovasjon Orkdal 

Nøkkeltall  
Orkdal 

KOSTRA
-gr 7 

Landet 
uten Oslo  

2017 2018 2019 2019 2019 

Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl, mva, 
(gjelder rapporteringsåret+1) (kr) 

2450 2750 2750 2623 2851 

Andel levert til materialgjenvinning inkl, 
biologisk behandling (prosent) 

30,8 30,5 29,6 .. .. 

 

Tabell 67. Renovasjon Meldal 

Nøkkeltall  
Meldal 

KOSTRA
-gr 2 

Landet 
uten Oslo  

2017 2018 2019 2019 2019 

Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl, mva, 
(gjelder rapporteringsåret+1) (kr) 

2450 2750 2750 2690 2851 

Andel levert til materialgjenvinning inkl, 
biologisk behandling (prosent) 

30,8 30,6 29,6 .. .. 

 

Tabell 68. Renovasjon Agdenes 

Nøkkeltall  
Agdenes 

KOSTRA
-gr 4 

Landet 
uten Oslo  

2017 2018 2019 2019 2019 

Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl, mva, 
(gjelder rapporteringsåret+1) (kr) 

2450 2750 2750 3074 2851 

Andel levert til materialgjenvinning inkl, 
biologisk behandling (prosent) 

30,6 30,5 29,7 .. .. 

 

Tabell 69. Renovasjon Snillfjord 

Nøkkeltall  
Snillfjord 

KOSTRA
-gr 5 

Landet 
uten Oslo  

2017 2018 2019 2019 2019 

Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl, mva, 
(gjelder rapporteringsåret+1) (kr) 

2450 2750 2750 3267 2851 

Andel levert til materialgjenvinning inkl, 
biologisk behandling (prosent) 

30,8 30,5 29,7 .. .. 

 

Brann- og redningstjenester  

Enheten Orkland Brann og redning har seks brannstasjoner i nye Orkland og Skaun. Orkland 

har vertskommuneavtale med Skaun om drift av brann og redning. Tjenesten har ca 100 

ansatte og over 30 biler disponibelt. I handlingsplanen opplyses at det er elleve ansatte på 

vakt til enhver tid og at øvrige er disponible. Det er vedtatt større investeringer i brannstasjoner 

i perioden. Tjenesten utfører også feiertjenester og tilsyn med fyringsanlegg. 
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Tabell 70. Brann og redning 

Nøkkeltall Orkland 
inkl. Skaun 

Kostragr. 7 Landet Trøndelag 

Budsjett 
2020 

2018 2018 2018 

Netto kostnad pr. innbygger inkl. feiing 874 674 889 901 

Antall A-objekter med tilsyn pr. 1 000 

innbyggere 2018 
2,43  1,74 2,04 

 

Fra tabellen over ser vi at Orkland brann og redning budsjetterer med lavere kostnader til 

tjenesten enn landet og trønderske kommuner. 

Miljø og klima  

Handlingsplanen for Orkland signaliserer ambisjoner på områdene miljø og klima, blant annet 

gjennom utarbeidelse av klimabudsjett, kilmaregnskap og tiltak innen mange områder. Orkdal 

kommune gjennomførte en forvaltningsrevisjon i 2019 med tema klima og energi. Rapporten 

viste at det var behov for helhetlig planlegging på området og det ble etterlyst muligheter for å 

vurdere måloppnåelse på en bedre måte.    
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KILDER 
Handlingsplan 2020-2023 med budsjett 2020 – Orkland kommune 

Møteinnkallinger/protokoller Orkland kommunestyre 2019 – 2020 

ssb.no/kostra 

Årsrapporter 2018 (Orkdal, Meldal, Agdenes, Skaun) 
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VEDLEGG 1 METODE 

Datagrunnlag 

Kommunale dokumenter 

Årsmelding siste år 

Budsjettdokument 

Kommuneplanens samfunnsdel 

Tilstandsrapport for skolene 

Ansatte/bruker undersøkelser 

Statistikk 

Det er hentet inn statistikk fra SSB basert på kommunene sin rapportering til KOSTRA. Bruken 

av KOSTRA tall sikrer er likt grunnlag fra år til år og mellom kommuner. Dette forutsetter riktig 

rapportering fra kommunene. På noen variabler kan tallene avvike mellom KOSTRA og 

kommunenes egne tall. Dette kan skyldes at beregningsgrunnlaget kan være noe annerledes. 

De tallene som presenteres er hentet fra SSB sin KOSTRA-statistikk uten at det er gått 

nærmere inn på beregningene. 

Eksterne dokumenter 

Eksterne dokumenter omfatter eksempelvis beskrivelser av generelle risikoområder for 

kommunene, tilsynsrapporter og medieoppslag. 

Intervju i kommunene  

- Intervju med rådmannsgruppen Orkdal kommune 2018 

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 skala fra en 

til fem, og risiko beregnes som sannsynlighet X konsekvens. Tabell 17 gir en nærmere 

forklaring på bruk av skalaen for sannsynlighet og tabell 18 forklarer bruken av skalaen for 

konsekvens. 

1. Vurdering av sannsynligheten for at et forhold inntreffer:  
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• Kompleksitet på området (iboende risiko)  

• Risikoreduserende tiltak på området fra kommunen eller andre kontrollorgan vurderes 

ut fra hvor stort fokus det er på området / tjenesten.  

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

• Hvilke konsekvenser har en svakhet eller mangel på kvalitet ved området / tjenesten 

for innbyggerne. Hvor mange blir berørt og hvor alvorlige er konsekvensene.  

• Hvilke konsekvenser har en svakhet eller mangel på kvalitet ved området / tjenesten 

for kommunen som organisasjon. Konsekvensene kan være relatert til økonomi, 

omdømme eller eksterne rammebetingelser.  

Tabell 71. Beskrivelse av sannsynlighet 

Skala Sannsynlighet i % for at 

forholdet inntreffer 

Valideringsord Beskrivelse 

1 < 10 % Lite sannsynlig Svært tvilsomt 

2 10-40 % Mindre sannsynlig Tvilsomt 

3 40-60 % Sannsynlig Det er indikasjoner på 

4 60-90 % Meget sannsynlig Vi tror at 

5 >90 % Svært sannsynlig Vi er overbevist om  

 

Tabell 72. Beskrivelse av konsekvens 

Skala Valideringsord Beskrivelse Eksempel 

1 Ubetydelig 

konsekvenser 

Ufarlig Mindre feil, eller overtredelse av internt 

regelverk som på kort sikt ikke vesentlig truer 

kommunens produktivitet, måloppnåelse eller 

tjenester til borgerne. 

2 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. 

3 Alvorlige 

konsekvenser 

Kritisk/alvorlig Kun til dels alvorlige konsekvenser, men gjelder 

saker med prinsipiell eller stor betydning.  

Misligheter og lovbrudd 
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4 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 

5 Svært alvorlige 

konsekvenser 

Katastrofalt 

Svært alvorlig 

Fare for liv og helse 

Korrupsjon og lovbrudd med store konsekvenser 

 

Risiko- og vesentlighetsvurderingen graderes slik at verdiene en til seks angir lav eller 

akseptabel risiko, verdiene sju til ti har middels risiko og kan være aktuelle for 

forvaltningsrevisjon og 11-25 er høg og ikke akseptabel risiko og bør være aktuell for 

forvaltningsrevisjon. Risikovurderingene plasseres da i en figur, eksempelvis figur 8, hvor 

akseptabel risiko er grønn, middels risiko er gul og høg risiko er rød. 

Sannsynlighet Konsekvens 

 Ubetydelig 

konsekvenser 

Mindre 

alvorlig 

konsekvenser 

Alvorlige 

konsekvenser 

Meget 

alvorlige 

konsekvenser 

Svært 

alvorlige 

konsekvenser 

Svært 

sannsynlig 

5 10 15 20 25 

Meget 

sannsynlig 

4 8 12 16 20 

Sannsynlig 3 6 9 12 15 

Lite 

sannsynlig 

2 4 6 8 10 

Usannsynlig 1 2 3 4 5 

 

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 
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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 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.   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hovedkontor: Brugata 2, 7715 Steinkjer 

Tlf. 907 30 300 -  www.revisjonmidtnorge.no 

 


