
 
 
Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkland kommune 
Arkivsak: 20/251 

Møtedato/tid: 05.05.2020 Kl 09:00 

Møtested: Fjernmøte via Microsoft Teams 

 
Møtedeltakere: 
Mads Løkeland-Stai, leder 
Grethe Gravrokk Sand, nestleder 
Aud Inger Kalseth 
Roald Furuli 
Joar Syrstadeng 

 
Forfall: 

 
Andre møtende: 
Rådmann (sak 10,11,12,14,15) 
Geir Mule, daglig leder Orklandbadet KF (sak 13) 
Ann Katharine Gardner, Revisjon Midt-Norge SA (sak 13,14,15) 
Eva J. Bekkavik, Konsek Trøndelag IKS  

 
 
Tidsplan for møtet: 
09:00 - 09:30 Orienteringer fra rådmannen 
09:30 - 10:30  Rådmann med kommunalsjefer 
10:30 - 11:30  Ordfører, varaordfører, ledere hovedutvalg m.fl. 
11:30 -             Saksbehandling 
 
 
MERK: Møtet avvikles som fjernmøte, i tråd med midlertidig forskrift om gjennomføring av 
fjernmøter i folkevalgte organer mv. av 13.3.2020 fastsatt av KMD med hjemmel i 
kommuneloven § 11-7 fjerde ledd. 
Det vil legges til rette for tilhørere fra publikum og presse via KommuneTV. 
 
Eventuelle forfall, eller spørsmål om habilitet, meldes til Konsek Trøndelag IKS  
v/ Eva J. Bekkavik på telefon 468 51 950, eller e-post: eva.bekkavik@konsek.no   
 
Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. 
 
Trondheim, 28.04.2020 
 
 
Mads Løkeland-Stai (sign.) 
Leder av kontrollutvalget 

Eva J. Bekkavik 
seniorrådgiver  
Konsek Trøndelag 

 
 
Kopi: Varamedlemmer, ordfører, rådmann og Revisjon Midt-Norge SA  
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Saksbehandling i folkevalgte organer - orientering til 
kontrollutvalget  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Orkland kommune 05.05.2020 10/20 
 
Saksbehandler Eva J. Bekkavik 
Arkivkode FE - 033 
Arkivsaknr 20/254 - 4 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 
 
Vedlegg 
Orientering til kontrollutvalget om saksbehandling i folkevalgte organer 
 
Saksopplysninger 
Midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter i folkevalgte organer i kommuner og 
fylkeskommuner for å begrense spredning av Covid-19 trådte i kraft 13.03.2020 
Forskriften gjelder for gjennomføringen av fjernmøter i folkevalgte organer etter 
kommuneloven § 5-1 og § 5-2. 
 
På bakgrunn av denne midlertidige forskriften så har kontrollutvalget bedt om en kort 
orientering om hvordan Orkland kommune håndterer kommunelovens bestemmelser om 
saksbehandling i folkevalgte organer. 
 
Kontrollutvalgets sekretariat har i brev av 08.04.2020 bedt ordfører og rådmann om å gi 
kontrollutvalget en orientering om saksbehandling i folkevalgte organer. 
 
Konklusjon 
Kontrollutvalgets sekretariat viser til ordfører og rådmannen sin orientering i møtet og anbefaler 
kontrollutvalget å ta redegjørelsen til orientering. 
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Postadresse: 
Postboks 2564 
7735 Steinkjer 

Fakturaadresse: 
Postboks 1258 Torgarden 
7462 Trondheim 
post@konsek.no  

Bank: 8601.13.04038 
Org.nr: 988 799 475  

 

Ordfører og rådmann 
Orkland kommune 
 

Vår saksbehandler: Eva J. Bekkavik, tlf.  468 51 950 
E-post: eva.bekkavik@konsek.no  

Deres ref.:   
Vår ref.: 20/254-3     

Oppgis ved alle henvendelser  
Vår dato: 08.04.2020 

 

 
 
Orientering til kontrollutvalget om saksbehandling i folkevalgte organer  
Midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter i folkevalgte organer i kommuner og 
fylkeskommuner for å begrense spredning av Covid-19 trådte i kraft 13.03.2020 
Forskriften gjelder for gjennomføringen av fjernmøter i folkevalgte organer etter 
kommuneloven § 5-1 og § 5-2. 
 
På bakgrunn av denne midlertidige forskriften så ønsker kontrollutvalget en kort orientering 
om hvordan Orkland kommune håndterer kommunelovens bestemmelser om 
saksbehandling i folkevalgte organer. 
 
 
Kontrollutvalget har berammet sitt møte til tirsdag 28.04.2020 kl. 09:00. 
Orienteringen vil bli lagt til starten av møtet. 
 
 
 
 
Med hilsen 
Konsek Trøndelag IKS 
 
Eva J. Bekkavik 
seniorrådgiver 
 
 
Dette brevet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur. 
 
 
 
 

 
Kopi til: 

Kontrollutvalgets leder 
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Utlån av kommunalt utstyr - orientering til kontrollutvalget  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Orkland kommune 05.05.2020 11/20 

 
Saksbehandler Eva J. Bekkavik 
Arkivkode FE - 033 
Arkivsaknr 20/254 - 2 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 

 
Vedlegg 
Orientering til kontrollutvalget - Utlån av kommunalt utstyr 

 
Saksopplysninger 
På kontrollutvalgets møte 11. februar 2020 ble det under sak 08/20 Eventuelt, vedtatt å be 
rådmannen om en orientering om utlån av kommunalt utstyr. 
 
Kontrollutvalget fattet enstemmig følgende vedtak: 
 
Kontrollutvalget ønsker en orientering fra rådmannen på følgende: 
• Hvilket regelverk gjelder for utlån av utstyr til kommunalt ansatte ? 
• Hvem kontrollerer at retningslinjene håndheves ? 
• Jf. regelverket om skatt på personalrabatter, hvordan gjøres dette i Orkland kommune ? 
 
Kontrollutvalgets sekretariat har i brev av 03.03.2020 bedt rådmannen om å gi 
kontrollutvalget en orientering om utlån av kommunalt utstyr. 
 
Konklusjon 
Kontrollutvalgets sekretariat viser til rådmannen sin orientering i møtet og anbefaler 
kontrollutvalget å ta redegjørelsen til orientering. 
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Postadresse: 
Postboks 2564 
7735 Steinkjer 

Fakturaadresse: 
Postboks 1258 Torgarden 
7462 Trondheim 
post@konsek.no  

Bank: 8601.13.04038 
Org.nr: 988 799 475  

 

Orkland kommune 
Postboks 83 
7301 ORKANGER 

Vår saksbehandler: Eva J. Bekkavik, tlf.  468 51 950 
E-post: eva.bekkavik@konsek.no  

Deres ref.:   
Vår ref.: 20/254-1     

Oppgis ved alle henvendelser  
Vår dato: 03.03.2020 

 

 
 
Orientering til kontrollutvalget - Utlån av kommunalt utstyr  
På kontrollutvalgets møte 11. februar 2020 ble det under sak 08/20 Eventuelt, vedtatt å be rådmannen 
om en orientering om utlån av kommunalt utstyr. 
 
Kontrollutvalget fattet enstemmig følgende vedtak: 
 
Kontrollutvalget ønsker en orientering fra rådmannen på følgende: 

• Hvilket regelverk gjelder for utlån av utstyr til kommunalt ansatte ? 

• Hvem kontrollerer at retningslinjene håndheves ? 

• Jf. regelverket om skatt på personalrabatter, hvordan gjøres dette i Orkland kommune ? 
 
Orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 05.05.2020. 

 
 
 
Kontrollutvalget har berammet sitt møte til tirsdag 05.05.2020 kl. 09:00 på rådhuset. 
Orienteringen fra rådmannen vil bli lagt til starten av møtet. 
 
Under henvisning til kontrollutvalgets vedtak i sak 08/20, ber vi herved om at rådmannen i Orkland 
kommune orienterer på kontrollutvalgets møte 05.05.2020.  

 

 

Med hilsen 
Konsek Trøndelag IKS 
 
 
Eva J. Bekkavik 
seniorrådgiver 
 
 
 
 
Kopi til: 
Kontrollutvalgets leder 
Ordfører 
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Kontrollutvalgets arbeid med risiko- og vesentlighetsvurderinger  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Orkland kommune 05.05.2020 12/20 
 
Saksbehandler Eva J. Bekkavik 
Arkivkode FE - 217, TI - &30 
Arkivsaknr 20/13 - 4 
 
Forslag til vedtak 
1. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram et utkast til plan for forvaltningsrevisjon til 

neste møte, basert på revisors risiko- og vesentlighetsvurdering  og de innspill som er 
kommet frem i møtet. 

2. Kontrollutvalget vil prioritere følgende områder/tema: 
• xxxxxxx 
• xxxxxxx 

 
Vedlegg 
Revisors risiko- og vesentlighetsvurderinger 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget skal ifølge kommuneloven utarbeide en plan for forvaltningsrevisjon i løpet 
av det første året etter at nytt kommunestyre er konstituert. Planen skal baseres på risiko- og 
vesentlighetsvurderinger av kommunes virksomhet og virksomheten i kommunens selskaper.  
 
Kontrollutvalget gjorde et vedtak om bestilling av risiko- og vesentlighetsvurderinger på sitt 
møte 11.02.2020 (sak 3/20). Kontrollutvalget fattet følgende vedtak: 
 
1. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt Midt-Norge SA utarbeide risiko- og 

vesentlighetsvurderinger for Orkland kommune. 
2. Arbeidet gis en ressursramme på inntil 60 timer, risiko- og vesentlighetsvurderingene skal 

leveres kontrollutvalgets sekretariat innen 15.04.2020 
3. Kontrollutvalget ber sekretariatet iverksette øvrige tiltak som er nødvendig for å 

gjennomføre den skisserte prosessen med plan for forvaltningsrevisjon. 
 
Revisors risiko- og vesentlighetsvurderinger følger med som vedlegg til saken. 
Revisor opplyser om at Meldal kommune ikke har avlevert regnskap for 2019 enda, noe som 
preger deler av datamaterialet som er tilgjengelig (Kostra). 
Revisor opplyser videre om at rapporten ikke inneholder kapittelet om eierskap. Dette 
begrunnes med at det vanskeliggjør mulighetene for oppdatert/korrekt informasjon når fire 
kommuner nå har slått seg sammen. Revisor vil sende over kapittelet om eierskap så snart 
de har fått ferdigstilt dette. 
 
Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for 
forvaltningsrevisjon. I tillegg til revisor sine vurderinger er sentrale aktører i kommunen 
invitert til å gi ytterligere innspill til risikoområder, for dermed å ha et bredere grunnlag til 
utarbeidelse av planen. 
 
De sentrale aktørene er invitert inn gruppevis i kontrollutvalgets møte, hovedtillitsvalgte og 
hovedverneombud er invitert til å gi skriftlig innspill til kontrollutvalget.  
 
Følgende tidsplan er lagt: 
09:30 - 10:30  Rådmann med kommunalsjefer 
10:30 - 11:30  Ordfører, varaordfører, ledere hovedutvalg m.fl. 
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De inviterte er bedt om å forberede seg på følgende: 
1. På hvilke områder mener du det er risiko for at kommunen ikke:  

a. når politisk vedtatte målsettinger 
b. oppfyller lovkrav 
c. driver effektivt 

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

 
Etter at kontrollutvalget har fått innspill fra samtlige deltakere skal utvalget komme fram til 
hvor det ønsker å gjennomføre forvaltningsrevisjon.  
 
Vurdering 
Kontrollutvalget må vurdere de innkomne innspillenes risiko, og hvordan disse skal vektes i 
forhold til revisors risiko og vesentlighetsvurderinger.  
På bakgrunn av dette må kontrollutvalget peke på områder/temaer de finner aktuelle å ta inn 
i planen. 
 
Det er lagt opp til at forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 behandles på 
kontrollutvalgets møte 9. juni 2020, planen oversendes deretter til kommunestyret  
som vedtar den endelige prioriteringen av forvaltningsrevisjonsarbeidet for den kommende 
perioden. 
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Revisors risiko- og vesentlighetsvurdering 

Orkland kommune 

pr 28.04.2020 
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Revisjon Midt-Norge SA 

 - Revisors risiko- og vesentlighetsvurdering – Orkland kommune - 7 

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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Revisjon Midt-Norge SA 

 - Revisors risiko- og vesentlighetsvurdering – Orkland kommune - 8 

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) 
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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. 

 

 

 

 

 

46



Revisjon Midt-Norge SA 

 - Revisors risiko- og vesentlighetsvurdering – Orkland kommune - 40 

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. 

 

 

 

 

57



Revisjon Midt-Norge SA 

 - Revisors risiko- og vesentlighetsvurdering – Orkland kommune - 51 

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.  

 

 

 

 

 

Planarbeid

Byggesak
Eiendomsforvaltning
Vann og avløp
Brann og redning
Klima og energi

Renovasjon
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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.  

 

 

 

 

65



Revisjon Midt-Norge SA 

 - Revisors risiko- og vesentlighetsvurdering – Orkland kommune - 59 

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) 

 

72



Revisjon Midt-Norge SA 

 - Revisors risiko- og vesentlighetsvurdering – Orkland kommune - 66 

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.   
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Kontrollutvalgets uttalelse om Orkdalbadet KF sitt årsregnskap 
2019  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Orkland kommune 05.05.2020 13/20 

 
Saksbehandler Eva J. Bekkavik 
Arkivkode FE - 216 
Arkivsaknr 20/61 - 18 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Orkdalbadet KF sitt årsregnskap for 2019 
oversendes kommunestyret. Kopi sendes formannskapet før de foretar innstilling i 
regnskapssaken. 

 
Vedlegg 
Kontrollutvalgets uttalelse om årsregnskap 2019 - Orkdalbadet KF 
Revisjonsberetning 2019 - Orkdalbadet KF 
Årsregnskap 2019 - Orkdalbadet KF 
Årsberetning 2019 - Orkdalbadet KF 

 
Saksopplysninger 
Det er formannskapet som innstiller til kommunestyret i regnskapssaken. Kontrollutvalget 
skal i henhold til kommuneloven og forskrift om kontrollutvalg avgi en uttalelse om 
årsregnskapet til kommunestyret. Kopi av kontrollutvalgets uttalelse skal være 
formannskapet i hende tidsnok til at formannskapet kan ta hensyn til den før de avgir 
innstilling til kommunestyret.  
 
Geir Mule, daglig leder Orkdalbadet KF, er invitert til møtet i kontrollutvalget for å orientere 
om regnskap og årsmelding, samt å svare på eventuelle spørsmål fra utvalget. 
 
Revisjon Midt-Norge SA har gjennomført årsrevisjonen for Orkdalbadet KF for 2019 i 
samsvar med kommuneloven, tilhørende forskrifter og i henhold til god kommunal 
revisjonsskikk og vedtatte revisjonsstandarder.  
Revisjonsberetning er avgitt 24.04.2020. Revisor konkluderer med at regnskapet er avgitt i 
samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt vesentlige en dekkende fremstilling av den 
finansielle stillingen per 31. desember 2019.  
 
Regnskapet for Orkdalbadet KF viser et mindreforbruk i overkant av 3,9 millioner kroner. 
Resultat før finanstransaksjoner (brutto driftsresultat) viser et positivt resultat i overkant av 
3,9 millioner kroner. Resultatet før regnskapsmessig bruk og avsetninger til fond (netto 
driftsresultat) viser et positivt resultat i overkant av 3,9 millioner kroner. 
 
Kontrollutvalgets sekretariat viser for øvrig til revisors beretning, årsregnskap og 
årsberetning 2019 for Orkdalbadet KF. 
 
Konklusjon 
Under henvisning til forholdene som er omtalt ovenfor er kontrollutvalgets sekretariat av 
den oppfatning at årsregnskap og årsberetning for Orkdalbadet KF gir et forsvarlig uttrykk 
for Orkdalbadet KF sin virksomhet i 2019 og Orkdalbadet KF sin økonomiske stilling pr.  
31.12.2019. 
Kontrollutvalgets sekretariat anbefaler kontrollutvalget å avgi en uttalelse til årsregnskap 
2019 for Orkdalbadet KF som det fremgår av vedlegget ”Kontrollutvalgets uttalelse om 
årsregnskap 2019 - Orkdalbadet KF”. 
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Til kommunestyret i Orkland kommune 

 
 
 
 

Kontrollutvalgets uttalelse om regnskap 2019 - Orkdalbadet KF  
 
 
Kontrollutvalget har i møte 05.05.2020, sak 13/2020 behandlet Orkdalbadet KF sitt 
årsregnskap for 2019. 
 
Årsregnskapet består av driftsregnskap, balanseregnskap og noteopplysninger. 
Regnskapet er avgitt av selskapets styre 20.04.2020. 
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, årsberetningen og 
revisjonsberetning datert 24.04.2020. I tillegg har daglig leder og oppdragsansvarlig revisor 
supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle problemstillinger under 
behandlingen i kontrollutvalget. 
 
Årsregnskapet for Orkdalbadet KF for 2019 er avlagt i samsvar med lov og forskrifter og viser 
et regnskapsmessig mindreforbruk på kroner 3.966.470. 
 
Under henvisning til utvalgets egen gjennomgang av regnskapsdokumentene og 
revisjonsberetningen for 2019, mener kontrollutvalget at årsregnskapet og 
årsberetningen for 2019 totalt sett gir et forsvarlig uttrykk for resultatet av 

Orkdalbadet KF sin virksomhet for 2019 og for den økonomiske stillingen pr. 
31.12.2019.  
 

Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å godkjenne regnskapet for 2019 slik det 
er avlagt. 
 
 
 
Orkanger 05.05.2020 
 
 
 
Mads Løkeland-Stai 
Leder, kontrollutvalget 
 
 
 
Kopi: Formannskapet 
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Bidrar til forbedring

Rev¡s¡on Midt-Norge SA

Brugatd 2

7715 Steinkjer

Org nr: 919 902 310 mva
Bank: 4270 18 38658

M post@revisjonmidtnorge.no

T +47 907 30 300

Til kommunestyret i Orkland kommune

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjonen av særregnskapet
Konklusjon
Vi har revidert særregnskapet for Orkdalbadet KF som viser et netto driftsresultat på kr 3 966 470 og et
regnskapsmessig mindreforbruk på kr 3 966 470. Særregnskapet består av balanse per 31. desember
2019, driftsregnskap og investeringsregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til
særreg nskapet, herunder et sammend rag av vi ktige reg nskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende særregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det
alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Orkdalbadet KF per 31. desember
2019, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov forskrift
og god kommunal regnskapsskikk i Norge.

G ru n n I ag for ko n kl u sjon e n
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge,
herunder de internasjonale revisjonsstandardene (lSA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse
standardene er beskrevet i Revrsors oppgaver og plikter ved revisjon av særregnskapef. Vi er
uavhengige av foretaket slik det kreves i lov og forskrift, og har oppñ7lt våre øvrige etiske plikter i samsvar
med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som
grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon
Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av informasjon i foretakets
årsberetn ing, men i n kluderer i kke særreg nskapet og revisjonsberetn in gen.

Vår uttalelse om revisjonen av særregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den
øvrige informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av særregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det
formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og
særregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende
inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen
inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så
henseende. Vihenviserfor øvrig tilavsnittet <Konklusjon om årsberetningen> under uttalelse om øvrige
lovmessige krav.

Styret og daglig leders ansvarfor særregnskapet
Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide særregnskapet i samsvar med lov og forskrifter,
herunder for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal
regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll han finner nødvendig for å
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kunne utarbeide et særregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av
misligheter eller utilsiktede feil.

Revrsors oppgaver og plikter ved revisjonen av særregnskapet
Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at særregnskapet som helhet ikke
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet,
men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk
i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon
kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig
dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som
brukerne foretar basert på særregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver vises det til
www. n krf. no/revisionsberetnin ger

Uttalelse om øvrige lovmessige krav
Kon kl u sjo n om sæ rb udsjett
Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger
til grunn for særregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene
i særreg nskapet stemmer med regu lert særbudsjett.

Ko n kl u sjo n o m à rsbe retn i n gen
Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i

årsberetningen om særregnskapet er konsistente med særregnskapet og er i samsvar med lov og
forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE)3000
<Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell
informasjon>, mener vi at ledelsen har oppfflt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering
og dokumentasjon av foretakets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i

Norge.

W
Oppdragsansvarlig revisor

Kopi:
Kontrollutvalget
Formannskapet
Kommunedirektøren
Styret
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Kontrollutvalgets uttalelse om Agdenes kommunes årsregnskap 
2019  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Orkland kommune 05.05.2020 14/20 
 
Saksbehandler Eva J. Bekkavik 
Arkivkode FE - 216 
Arkivsaknr 20/61 - 16 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Agdenes kommunes årsregnskap for 2019 
oversendes kommunestyret. Kopi sendes formannskapet før de foretar innstilling i 
regnskapssaken. 
 
Vedlegg 
Kontrollutvalgets uttalelse om årsregnskap 2019 - Agdenes kommune 
Revisjonsberetning 2019 -  Agdenes kommune 
Årsregnskap 2019 - Agdenes kommune 
Årsberetning 2019 - Agdenes kommune 
 
Saksopplysninger 
Det er formannskapet som innstiller til kommunestyret i regnskapssaken. Kontrollutvalget 
skal i henhold til kommuneloven og forskrift om kontrollutvalg avgi en uttalelse om 
årsregnskapet til kommunestyret. Kopi av kontrollutvalgets uttalelse skal være 
formannskapet i hende tidsnok til at formannskapet kan ta hensyn til den før de avgir 
innstilling til kommunestyret.  
 
Administrasjonen er invitert til møtet i kontrollutvalget for å orientere om regnskap og 
årsmelding og svare på spørsmål. 
 
Revisjon Midt-Norge SA har gjennomført årsrevisjonen for Agdenes kommune for 2019 i 
samsvar med kommuneloven, tilhørende forskrifter og i henhold til god kommunal 
revisjonsskikk og vedtatte revisjonsstandarder.  
Revisjonsberetning er avgitt 15.04.2020. Revisor konkluderer med at regnskapet er avgitt i 
samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt vesentlige en dekkende fremstilling av den 
finansielle stillingen per 31. desember 2019.  
 
Regnskapet for Agdenes kommune viser et mindreforbruk i overkant av 3,4 millioner kroner. 
Resultat før finanstransaksjoner (brutto driftsresultat) viser et negativt resultat i overkant av 
9,9 millioner kroner. Resultatet før regnskapsmessig bruk og avsetninger til fond (netto 
driftsresultat) viser et positivt resultat i overkant av 1,6 millioner kroner. 
 
Kontrollutvalgets sekretariat viser for øvrig til revisors beretning og årsregnskapet for 
Agdenes kommune for 2019. 
 
Konklusjon 
Under henvisning til forholdene som er omtalt ovenfor er kontrollutvalgets sekretariat av den 
oppfatning at årsregnskapet og årsrapporten for Agdenes kommune gir et forsvarlig uttrykk 
for kommunen sin virksomhet i 2019 og Agdenes kommunes økonomiske stilling pr.  
31.12.2019. 
Kontrollutvalgets sekretariat anbefaler kontrollutvalget å avgi en uttalelse til årsregnskapet for 
Agdenes kommune for 2019 som det fremgår av vedlegget ”Kontrollutvalgets uttalelse om 
årsregnskap 2019 - Agdenes kommune”. 
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Til kommunestyret i Orkland kommune 
 
 

 
 
 

Kontrollutvalgets uttalelse om Agdenes kommunes årsregnskap for 2019 
 

Kontrollutvalget har i møte 05.05.2020, sak 14/20 behandlet Agdenes kommunes 
årsregnskap for 2019. 
 

Årsregnskapet består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap, 
økonomiske oversikter, noteopplysninger og pliktige budsjettopplysninger. 
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, 

revisjonsberetningen, datert 15.04.2020 og rådmannens årsberetning. I tillegg har 
oppdragsansvarlig revisor og administrasjonen supplert kontrollutvalget med muntlig 
informasjon om aktuelle problemstillinger under behandlingen i kontrollutvalget. 

 
Årsregnskapet er gjort opp med et regnskapsmessig mindreforbruk på  
kr. 3.405.783,70 

Under henvisning til utvalgets egen gjennomgang av regnskapsdokumentene og 
revisjonsberetningen for 2019, mener kontrollutvalget at årsregnskapet og 
årsberetningen for 2019 totalt sett gir et forsvarlig uttrykk for resultatet av Agdenes 

kommunes virksomhet for 2019 og for kommunens økonomiske stilling pr. 
31.12.2019.  
 

Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å godkjenne regnskapet for 2019 slik det 
er avlagt. 
 

 
 

Orkanger 05.05.2020 

 
 
 

Mads Løkeland-Stai 
Kontrollutvalgets leder 
 

 
 
Kopi: Formannskapet 
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RøRevisjon
Midt-Norge -

Bidrar tilforbedring

Revis¡on M¡dt.Norge SA

Brugata 2
7715 Steinkjer

Org nr: 919 902 310 mva

Bank: 4270 18 38658

M post@revisjonmidtnorge.no

T +47 907 30 300

Til kommunestyret i Orkland kommune

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet
Konklusjon
Vi har revidert Agdenes kommunes årsregnskap som viser kr 139 898 466 til fordeling drift og et
regnskapsmessig mindreforbruk på kr 3 405783. Arsregnskapet består av balanse per 31. desember
2019, driftsregnskap, investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret avsluttet per
denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det
alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Agdenes kommune per 31.
desember 2019, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med
lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge,
herunder de internasjonale revisjonsstandardene (lSA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse
standardene er beskrevet i Revrsors oppgaver og plikter ved revisjon av àrsregnskapef. Vi er
uavhengige av kommunen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske
forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig
og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon
Kommunedirektøren er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av informasjon i

kommunens årsrapport, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den
øvrige informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det
formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og
årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende
inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen
inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så
henseende. Vi henviser for øvrig til avsnittet <Konklusjon om årsberetningen> under uttalelse om øvrige
lovmessige forhold.

Kom m u nedirektørens a nsvar for àrsreg nskapet
Kommunedirektøren er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter,
herunder for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal
regnskapsskikk i Norge. Kommunedirektøren er også ansvarlig for slik intern kontroll som finnes
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nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken
som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Revrsors oppgaver og plikter ved revisjonen av àrsregnskapet
Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet,
men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk
i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon
kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig
dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som
brukerne foretar basert på årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver vises det til
www. nkrf. no/revisjonsberetninqer

Uttalelse om øvrige lovmessige krav
Konklusjon om budsjett
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger
til grunn for årsregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene
i årsreg nskapet stemmer med reg u lert budsjett.

Ko n kl u sjo n o m ârsberetn i nge n
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i

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

Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger"vi har funnet
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000
<Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell
informasjon>, mener vi at ledelsen har oppfolt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering
og dokumentasjon av kommunens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i

Norge.

m 15. april 2020

Oppdragsansvarlig rev¡sor

Kopi:
Kontrollutvalget
Formannskapet
Kommunedirektøren
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Agdenes kommune 
Årsregnskap 

2019 

 
 
 
 
 
Årsberetning 
 
 
Hovedoversikt 
 Regnskapsskjema 1A og 1B, driftsregnskap 
 Regnskapsskjema 2A og 2B, investeringsregnskapet 
 Balanseregnskapet 
 Økonomisk oversikt drift 
 Økonomisk oversikt investering 
 
 
Noter 
 
 
Revisjonsberetning 
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 Økonomiske oversikter 
 
 
 

 1 
 

 

 Note Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor 
 
 
Regnskapsskjema 1A - drift     
 
 
Skatt på inntekt og formue  39.470.619,42 37.900.000,00 37.900.000,00 36.629.747,99 
Ordinært rammetilskudd  95.456.336,00 94.650.000,00 93.100.000,00 91.882.985,00 
Skatt på eiendom  0,00 0,00 0,00 0,00 
Andre direkte eller indirekte skatter  0,00 0,00 0,00 0,00 
Andre generelle statstilskudd  2.559.537,86 3.171.000,00 3.008.000,00 10.164.644,41 
Sum frie disponible inntekter  137.486.493,28 135.721.000,00 134.008.000,00 138.677.377,40 
 
 
Renteinntekter og utbytte  3.257.028,13 2.589.000,00 1.649.000,00 2.918.694,78 
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) 10 2.387.496,44 2.560.000,00 300.000,00 2.003.605,00 
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.  1.713.073,48 1.768.000,00 1.768.000,00 1.438.963,11 
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 10 458.834,10 450.000,00 0,00 2.451.004,00 
Avdrag på lån 12 2.816.750,00 3.257.000,00 3.257.000,00 3.898.200,00 
Netto finansinnt./utg.  655.866,99 -326.000,00 -3.076.000,00 -2.865.867,33 
 
 
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk  0,00 0,00 0,00 0,00 
Til ubundne avsetninger 7 14.499.949,73 12.226.000,00 7.778.000,00 12.968.237,19 
Til bundne avsetninger 7 117.035,00 582.000,00 582.000,00 1.541.893,26 
Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk 13 5.920.798,39 5.920.000,00 0,00 2.315.993,98 
Bruk av ubundne avsetninger 7 7.949.125,73 5.887.000,00 4.699.000,00 4.532.316,38 
Bruk av bundne avsetninger 7 2.503.166,74 215.000,00 215.000,00 2.611.617,31 
Netto avsetninger  1.756.106,13 -786.000,00 -3.446.000,00 -5.050.202,78 
 
 
Overført til investeringsregnskapet 7 0,00 1.331.000,00 0,00 0,00 
Til fordeling drift  139.898.466,40 133.278.000,00 127.486.000,00 130.761.307,29 
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)  136.492.682,70 132.619.000,00 127.486.000,00 124.840.508,90 
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 13 3.405.783,70 659.000,00 0,00 5.920.798,39 
 
 
 
 
Regnskapsskjema 1B - drift 
Til fordeling fra drift (fra regnskapsskjema 1A) 
Fordelt slik på rammeområder 
 
  Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor 
 
1. Sentrale styringsorganer  17.005.975,25 16.729.000,00 16.049.000,00 16.558.917,43 
Utgifter  18.708.886,62 17.198.000,00 16.518.000,00 17.691.487,72 
Inntekter  -1.702.911,37 -469.000,00 -469.000,00 -1.132.570,29 
 
 
2. Oppvekst og kultur  40.055.953,71 41.077.000,00 38.257.000,00 36.513.331,00 
Utgifter  50.261.115,53 49.502.500,00 44.975.000,00 48.552.039,84 
Inntekter  -10.205.161,82 -8.425.500,00 -6.178.000,00 -12.038.708,84 
 
3. Helse og omsorg  58.800.748,90 56.714.000,00 51.597.000,00 54.756.438,34 
Utgifter  77.016.169,31 69.846.000,00 63.248.000,00 73.187.253,57 
Inntekter  -18.215.420,41 -13.132.000,00 -11.651.000,00 -18.430.815,23 
 
4. Næring og drift  31.490.354,75 29.161.000,00 24.980.000,00 26.490.330,35 
Utgifter  50.523.593,11 45.228.000,00 39.975.000,00 41.429.520,95 
Inntekter  -19.033.238,36 -16.067.000,00 -14.995.000,00 -14.939.190,60 
 
6. Skatt, rammetilskudd, lån og fond  -10.860.349,91 -11.062.000,00 -3.397.000,00 -9.478.508,22 
Utgifter  74.375,00 5.000,00 6.299.000,00 0,00 
Inntekter  -10.934.724,91 -11.067.000,00 -9.696.000,00 -9.478.508,22 
 
Sum fordelt  136.492.682,70 132.619.000,00 127.486.000,00 124.840.508,90 
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 Økonomiske oversikter 
 
 
 

 2 
 

 

 Note Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor 
 
 
Regnskapsskjema 2A - investering     
 
 
Investeringer i anleggsmidler 11 92.530.430,13 91.747.000,00 83.750.000,00 77.641.250,31 
Utlån og forskutteringer  2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 9.100.000,00 
Kjøp av aksjer og andeler 5 531.636,00 500.000,00 0,00 540.190,00 
Avdrag på lån 12 2.281.420,64 2.000.000,00 0,00 2.519.346,75 
Dekning av tidligere års udekket  0,00 0,00 0,00 0,00 
Avsetninger 7 930.000,00 930.000,00 0,00 12.586.712,39 
Årets finansieringsbehov  98.973.486,77 97.877.000,00 83.750.000,00 102.387.499,45 
 
 
Finansiert slik:     
Bruk av lånemidler  62.319.706,63 67.613.000,00 57.000.000,00 15.100.000,00 
Inntekter fra salg av anleggsmidler  1.130.000,00 1.130.000,00 0,00 4.882.632,60 
Tilskudd til investeringer  4.420.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 51.806.500,00 
Kompensasjon for merverdiavgift  17.588.230,57 17.003.000,00 16.350.000,00 13.587.032,04 
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner  2.256.490,46 2.000.000,00 0,00 2.758.939,33 
Andre inntekter  0,00 0,00 0,00 0,00 
Sum ekstern finansiering  87.714.427,66 91.946.000,00 77.550.000,00 88.135.103,97 
 
 
Overført fra driftsregnskapet 7 0,00 831.000,00 0,00 0,00 
Bruk av tidligere års udisponert  0,00 0,00 0,00 0,00 
Bruk av avsetninger 7 11.259.059,11 5.100.000,00 6.200.000,00 14.252.395,48 
Sum finansiering  98.973.486,77 97.877.000,00 83.750.000,00 102.387.499,45 
 
 
Udekket/udisponert  0,00 0,00 0,00 0,00 
 
 
 
Regnskapsskjema 2B - investering     
Spesifikasjon av investeringer i anleggsmidler, jfr skjema 2A 
 
  Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett  
 
2210 Barnehagelokaler  14.763.078,75 15.000.000,00 15.000.000,00  
2220 Skolelokaler  3.162.050,30 2.900.000,00 0,00  
2610 Institusjonslokaler  40.615.859,23 39.000.000,00 39.000.000,00  
2655 Utleieboliger (helse- og sosialformål)  25.743.187,51 25.000.000,00 25.000.000,00 
3030 Kart og oppmåling  14.078,00 25.000,00 0,00  
3254 Industriområder  197.091,25 200.000,00 0,00  
3320 Kommunale veier  805.151,50 815.000,00 750.000,00  
3350 Eiendomsdrift  993.603,50 2.000.000,00 2.000.000,00  
3390 Brannvern/oljevern   3.769.536,49 3.768.000,00 0,00 
3391 Brannstasjoner   847.712,58 1.039.000,00 0,00 
3450 Distribusjon av vann   533.623,00 700.000,00 700.000,00 
3530 Kloakknett   1.085.458,02 1.300.000,00 1.300.000,00 
  
Sum investering i anleggsmidler 92.530.430,13 91.747.000,00 83.750.000,00 
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 Økonomiske oversikter 
 
 
 

 4 
 

 

Økonomisk oversikt - drift Note Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor 
 
 
Driftsinntekter     
Brukerbetalinger  6.590.664,38 6.735.000,00 7.585.000,00 7.241.867,14 
Andre salgs- og leieinntekter  13.354.371,07 13.032.000,00 11.960.000,00 11.521.652,88 
Overføringer med krav til motytelse  27.322.412,21 16.506.500,00 12.468.000,00 25.873.580,75 
Rammetilskudd  95.456.336,00 94.650.000,00 93.100.000,00 91.882.985,00 
Andre statlige overføringer  2.559.537,86 3.171.000,00 3.008.000,00 10.164.644,41 
Andre overføringer  152.490,00 50.000,00 50.000,00 209.324,05 
Skatt på inntekt og formue  39.470.619,42 37.900.000,00 37.900.000,00 36.629.747,99 
Eiendomsskatt  0,00 0,00 0,00 0,00 
Andre direkte og indirekte skatter  0,00 0,00 0,00 0,00 
Sum driftsinntekter  184.906.430,94 172.044.500,00 166.071.000,00 183.523.802,22 
 
 
Driftsutgifter     
Lønnsutgifter  108.844.407,63 103.690.000,00 96.227.000,00 105.234.233,62 
Sosiale utgifter  25.774.321,60 24.872.000,00 24.250.000,00 24.781.866,47 
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon  29.443.902,56 24.865.000,00 20.038.000,00 24.530.383,26 
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon  8.006.768,81 7.133.000,00 6.783.000,00 7.837.919,53 
Overføringer  14.543.514,06 11.044.500,00 13.913.000,00 9.017.390,98 
Avskrivninger 9 9.934.724,91 10.070.000,00 9.699.000,00 9.428.508,22 
Fordelte utgifter  -1.675.527,30 -1.665.000,00 -1.665.000,00 -1.598.528,95 
Sum driftsutgifter  194.872.112,27 180.009.500,00 169.245.000,00 179.231.773,13 
 
 
Brutto driftsresultat  -9.965.681,33 -7.965.000,00 -3.174.000,00 4.292.029,09 
 
 
Finansinntekter     
Renteinntekter og utbytte  3.257.028,13 2.589.000,00 1.649.000,00 2.918.694,78 
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 10 2.387.496,44 2.560.000,00 300.000,00 2.003.605,00 
Mottatte avdrag på utlån  1.061.267,00 1.105.000,00 105.000,00 146.331,19 
Sum eksterne finansinntekter  6.705.791,57 6.254.000,00 2.054.000,00 5.068.630,97 
 
 
Finansutgifter     
Renteutgifter og låneomkostninger  1.713.073,48 1.768.000,00 1.768.000,00 1.438.963,11 
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 10 458.834,10 450.000,00 0,00 2.451.004,00 
Avdrag på lån  2.816.750,00 3.257.000,00 3.257.000,00 3.898.200,00 
Utlån  36.500,00 105.000,00 105.000,00 30.000,00 
Sum eksterne finansutgifter  5.025.157,58 5.580.000,00 5.130.000,00 7.818.167,11 
 
 
Resultat eksterne finanstransaksjoner  1.680.633,99 674.000,00 -3.076.000,00 -2.749.536,14 
 
 
Motpost avskrivninger  9.934.724,91 10.067.000,00 9.696.000,00 9.428.508,22 
Netto driftsresultat  1.649.677,57 2.776.000,00 3.446.000,00 10.971.001,17  
 
Interne finanstransaksjoner     
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk 13 5.920.798,39 5.920.000,00 0,00 2.315.993,98 
Bruk av disposisjonsfond 7 7.949.125,73 5.887.000,00 4.699.000,00 4.532.316,38 
Bruk av bundne fond 7 2.503.166,74 215.000,00 215.000,00 2.611.617,31 
Sum bruk av avsetninger  16.373.090,86 12.022.000,00 4.914.000,00 9.459.927,67 
 
 
Overført til investeringsregnskapet 7 0,00 1.331.000,00 0,00 0,00 
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk  0,00 0,00 0,00 0,00 
Avsatt til disposisjonsfond 7 14.499.949,73 12.226.000,00 7.778.000,00 12.968.237,19 
Avsatt til bundne fond 7 117.035,00 582.000,00 582.000,00 1.541.893,26 
Sum avsetninger  14.616.984,73 14.139.000,00 8.360.000,00 14.510.130,45 
 
 
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk  3.405.783,70 659.000,00 0,00 5.920.798,39 
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 Økonomiske oversikter 
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Økonomisk oversikt - investering Note Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor 
 
 
Inntekter     
Salg av driftsmidler og fast eiendom  1.130.000,00 1.130.000,00 0,00 4.857.632,60 
Andre salgsinntekter  0,00 0,00 0,00 0,00 
Overføringer med krav til motytelse  175.704,00 0,00 0,00 0,00 
Kompensasjon for merverdiavgift  17.588.230,57 17.003.000,00 16.350.000,00 13.587.032,04 
Statlige overføringer  4.420.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 50.370.000,00 
Andre overføringer  0,00 0,00 0,00 1.436.500,00 
Renteinntekter og utbytte  0,00 0,00 0,00 0,00 
Sum inntekter  23.313.934,57 22.333.000,00 20.550.000,00 70.251.164,64 
 
 
Utgifter     
Lønnsutgifter  637.600,00 0,00 0,00 328.600,00 
Sosiale utgifter  103.420,00 0,00 0,00 74.647,60 
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon  72.363.904,55 74.744.000,00 67.400.000,00 63.216.235,67 
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon  0,00 0,00 0,00 0,00 
Overføringer  17.588.230,57 17.003.000,00 16.350.000,00 13.587.032,04 
Renteutgifter og omkostninger  1.837.275,01 0,00 0,00 434.735,00 
Fordelte utgifter  0,00 0,00 0,00 0,00 
Sum utgifter 11 92.530.430,13 91.747.000,00 83.750.000,00 77.641.250,31 
 
 
Finanstransaksjoner     
Avdrag på lån 12 2.281.420,64 2.000.000,00 0,00 2.519.346,75 
Utlån  2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 9.100.000,00 
Kjøp av aksjer og andeler 5 531.636,00 500.000,00 0,00 540.190,00 
Dekning av tidligere års udekket  0,00 0,00 0,00 0,00 
Avsatt til ubundne investeringsfond 7 930.000,00 930.000,00 0,00 5.937.632,60 
Avsatt til bundne investeringsfond  0,00 0,00 0,00 6.649.079,79 
Sum finansieringstransaksjoner  6.443.056,64 6.130.000,00 0,00 24.746.249,14 
 
 
Finansieringsbehov  75.659.552,20 75.544.000,00 63.200.000,00 32.136.334,81 
 
 
Dekket slik:     
Bruk av lån  62.319.706,63 67.613.000,00 57.000.000,00 15.100.000,00 
Salg av aksjer og andeler  0,00 0,00 0,00 25.000,00 
Mottatte avdrag på utlån  2.080.786,46 2.000.000,00 0,00 2.758.939,33 
Overført fra driftsregnskapet  0,00 831.000,00 0,00 0,00 
Bruk av tidligere års udisponert  0,00 0,00 0,00 0,00 
Bruk av disposisjonsfond  3.417.899,50 5.100.000,00 6.200.000,00 685.000,00 
Bruk av bundne driftsfond  94.080,02 0,00 0,00 0,00 
Bruk av ubundne investeringsfond  200.000,00 0,00 0,00 13.567.395,48 
Bruk av bundne investeringsfond  7.547.079,59 0,00 0,00 0,00 
 
 
Sum finansiering  75.659.552,20 75.544.000,00 63.200.000,00 32.136.334,81 
 
 
Udekket/udisponert  0,00 0,00 0,00 0,00 
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Noter til regnskapet 
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NOTE nr. 1 Regnskapsprinsipper

Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk. 

Regnskapsprinsipper

All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører kommunens og fylkeskommunens virksomhet fremgår av 
driftsregnskapet eller investeringsregnskapet. Regnskapsføring av tilgang og bruk av midler bare i balanseregnskapet 
gjøres ikke. 

Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført brutto. Dette gjelder også interne 
finansieringstransaksjoner. Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året er tatt med i årsregnskapet, 
enten de er betalt eller ikke. For lån er kun den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året ført i 
investeringsregnskapet. Den delen av lånet som ikke er brukt, er registrert som memoriapost.

I den grad enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunktet for 
regnskapsavleggelsen, registreres et anslått beløp i årsregnskapet. 

Klassifisering av anleggsmidler og omløpsmidler

I balanseregnskapet er anleggsmidler eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for kommunen. Andre eiendeler er 
omløpsmidler. Fordringer knyttet til egen vare- og tjenesteproduksjon, samt markedsbaserte verdipapirer som inngår i 
en handelsportefølje er omløpsmidler. Andre markedsbaserte verdipapirer er klassifisert som omløpsmidler med 
mindre kommunen har foretatt investeringen ut fra næringspolitiske eller samfunnsmessige hensyn. I slike tilfeller er 
verdipapirene klassifisert som anleggsmidler.

Andre fordringer er omløpsmidler dersom disse forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet. Ellers er 
de klassifisert som anleggsmidler.

Kommunen følger KRS (F) nr 4 Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet. Standarden har 
særlig betydning for skille mellom vedlikehold og påkostning i forhold til anleggsmidler. Utgifter som påløper for å 
opprettholde anleggsmiddelet kvalitetsnivå utgiftsføres i driftsregnskapet. Utgifter som representerer en standardheving 
av anleggsmiddelet utover standarden ved anskaffelsen utgiftsføres i investeringsregnskapet og aktiveres på 
anleggsmiddelet i balansen.

Klassifisering av gjeld

Langsiktig gjeld er knyttet til formålene i kommunelovens § 50 med unntak av likviditetstrekkrettighet/ likviditetslån jfr kl 
§ 50 nr 5. All annen gjeld er kortsiktig gjeld.

Neste års avdrag på utlån inngår i anleggsmidler og neste års avdrag på lån inngår i langsiktig gjeld.
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NOTE nr. 1 Regnskapsprinsipper  -forts.

Vurderingsregler

Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Markedsbaserte finansielle omløpsmidler 
er vurdert til virkelig verdi. 

Utestående fordringer er vurdert til pålydende med fradrag for forventet tap

Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives med like store 
årlige beløp over levetiden til anleggsmiddelet. Avskrivningene starter året etter at anleggsmidlet er anskaffet / tatt i 
bruk av virksomheten. Avskrivningsperiodene er i tråd med § 8 i forskrift om årsregnskap og årsberetning. 

Anleggsmidler som har hatt verdifall som forventes ikke å være forbigående er nedskrevet til virkelig verdi i balansen.

Vurderingene for eiendeler gjelder tilsvarende for kortsiktig og langsiktig gjeld. Opptakskost utgjør gjeldspostens 
pålydende i norske kroner på det tidspunkt som gjelden oppstår. Låneomkostninger (gebyrer, provisjoner mv.), samt 
over- og underkurs er finansutgifter og inntekter. Over- og underkurs periodiseres over lånets løpetid som kortsiktig 
fordring/gjeld etter samme prinsipp som gjelder for obligasjoner som holdes til forfall.

 Selvkostberegninger

Innefor de rammer der selvkost er satt som den rettslige rammen for hva kommunen kan kreve av brukerbetalinger 
beregner kommunen selvkost etter retningslinjer gitt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet i dokument H-
3/14, februar 2014. 

For de tjenestene kommunen selv har valgt å kreve brukerbetalinger etter selvkostprinsippet følges samme 
retningslinjer.

Mva-plikt og mva-kompensasjon

Kommunen følger reglene mva-loven for de tjenesteområdene som er omfattet av loven. For kommunens øvrige 
virksomhet krever kommunen mva-kompensasjon. Mottatt kompensasjon for betalt mva er finansiert av kommunen 
gjennom redusert statstilskudd i inntektssystemet. 
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Renovasjonstjenester er lagt til Hamos Forvaltning IKS
Revisjonstjenester er lagt til Revisjon Midt-Norge SA
Sekretærtjenester for kontrollutvalget er lagt til KonSek Trøndelag IKS
Deponi av eldre arkiv samt rådgivning på området er lagt til Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS

Barnevern
Skatteinnkreving
Arbeidsgiverkontroll
Legevakten i Orkdalsregionen (LiO)
Samhandlingsreformen i Orkdalsregionen (SiO)
Voksenopplæring
Brannvern (110-sentral)
Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)
Strategisk næringsplan
Senter mot incest og seksuelle overgrep - SMISO
Krisesenter
Veterinærvakt
Sosialtjeneste/NAV
Kompetansesamarbeid oppvekst i Orkdal/Øy-regionen
Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensning (IUA), Trondheim

Agdenes kommune samarbeider med andre kommuner i regionen på følgende områder:

NOTE nr. 2 Organisering av kommunens virksomhet utenfor kommuneregnskapet

Tjenester som løses i egne selskap/foretak:
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Regnskap 2019 Regnskap 2018
SUM(600:670;
700:780;800:895) 
SUM(600:670;
700:770;800:895) 

Innbetalinger ved eksterne 
finanstransaksjoner SUM(900:929) -71 106 284,66 -22 952 570,30
Sum anskaffelse av midler S -279 326 650,17 -276 727 537,16

Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) 
SUM(010:285;300:480) -
690 184 937 387,36 169 803 264,91

Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) 
SUM(010:285;300:480) -
690 90 693 155,12 77 206 515,31

Utbetalinger ved eksterne 
finanstransaksjoner SUM(500:529) 12 375 489,23 20 412 438,86
Sum anvendelse av midler 288 006 031,71 267 422 219,08
Anskaffelse - anvendelse av midler U=W 8 679 381,54 -9 305 318,08
Endring i ubrukte lånemidler Bal: 2.91(Rt) - 2.91(Rt-1) -7 680 293,37 100 000,00
Endring i arbeidskapital V -999 088,17 9 205 318,08

Tekst Konto Regnskap 2019 Regnskap 2018
Omløpsmidler 2.1 168 090 585,28 140 874 427,61
Endring kortsiktige fordringer 2.13 - 2.17 -49 716 888,00 51 041 810,93
Endring aksjer og andeler 2.18 -42 923 070,00 -447 399,00
Premieavvik 2.19 3 441 815,00 346 466,00
Endring sertifikater 2.12 0,00 0,00
Endring obligasjoner 2.11 0,00 0,00
Endring betalingsmidler 2.10 116 414 300,67 -1 567 944,40
Endring omløpsmidler 27 216 157,67 49 372 933,53
Kortsiktig gjeld 2.3
Endring kassekredittlån 2.31 17 525 000,00 48 762 500,00
Endring annen kortsiktig gjeld 2.32 - 2.38 10 830 720,24 -8 735 359,55
Premieavvik 2.39 -140 475,00 140 475,00
Endring arbeidskapital -999 087,57 9 205 318,08

Arbeidskapitalen er et utrykk for kommunens likviditet. Med likviditet menes evne til å betale forpliktelsene etter 
hvert som de forfaller.

NOTE nr. 3 Endring i arbeidskapital

Del 1 Endring i arbeidskapital driftsregnskapet

Inntekter driftsdel                                              
(kontoklasse 1) -184 906 430,94 -183 523 802,22

Anskaffelse av midler 

Arbeidskapital i driftsregnskapet = omløpsmidler - kortsiktig gjeld

Arbeidskapital i balansen = egenkapital + langsiktig gjeld - anleggsmidler

Del 2 Endring i arbeidskapital balansen

Inntekter investeringsdel                                    
(kontoklasse 0) -23 313 934,57 -70 251 164,64

Anvendelse av midler 
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Regnskap 2019
17 993 394
11 969 382
-6 024 012 

0

2 912 062
-127 013 
-343 330 

-3 582 293 

Regnskap 2018
14 135 491
11 350 441
-2 912 062 

127 012

2 598 802
0

-19 742 
-205 990 

Netto utgiftsføring på årets regnskap
Netto arbeidsgiveravgift på  årets og tidligere års premieavvik 
Årets andel av tidligere års negativ premieavvik (inntektsført)
Årets andel av tidligere års positive premieavvik (utgiftsført)

Årets positive premieavvik (inntektsført)
Årets negative premieavvik (utgiftsført)

Netto inntekstsføring på årets regnskap
Netto arbeidsgiveravgift på  årets og tidligere års premieavvik 
Årets andel av tidligere års negativ premieavvik (inntektsført)
Årets andel av tidligere års positive premieavvik (utgiftsført)

Årets positive premieavvik (inntektsført)
Netto pensjonskostnad
Innbetalt premie

Årets negative premieavvik (utgiftsført)

Dersom pensjonspremien er større enn pensjonskostnaden får vi et positiv premieavvik. Er 
pensjonspremien mindre enn pensjonskostnaden får vi et negativt premieavvik.

er det beløpet kommunen har spart opp gjennom årene til dekning av pensjoner

NOTE nr. 4 Pensjonsforpliktelse

Regnskapsføring av premieavvik og senere amortisering av dette fremstår dermed som et unntak fra 
arbeidskapitalprinsippet og anordningsprinsippet.

Pensjonsforpliktelse:
viser det beløpet vi må betale hvis alle ansatte går av med pensjon i dag (31.12)

Pensjonsmidler:

Pensjonskostnaden er hva som blir belastet i kommunenes regnskap og budsjett, mens 
pensjonspremien er hva kommunene faktisk betaler til pensjonsforsikringsselskapene for dekning av 
fremtidige pensjonsforpliktelser. 

Den regnskapsmessige håndteringen av premieavvik finner vi i Regnskapsforskriften. Et positivt 
premieavvik skal føres til inntekt i årsregnskapet og bokføres under omløpsmidler som en kortsiktig 
fordring. Tilsvarende skal et negativt premieavvik utgiftsføres i årsregnskapet og bokføres som en 
kortsiktig gjeld. Premieavvik blir således en form for korreksjonspost til den betalte pensjonspremien 
slik at nettoen av disse to posteringene blir lik pensjonskostnaden.

Det er så opp til den respektive kommune eller fylkeskommune å velge hvordan de vil håndtere 
elimineringen av premieavviket i regnskapet. De har da valget mellom å hvert år avsette for full 
dekning av premieavviket eller å amortisere over 15 år (for premieavvik oppstått i perioden 2002 - 
2010), 10 år (for premieavvik oppstått i perioden 2011 -2013) og 7 år (for premieavvik oppstått i 
perioden 2014 og senere).

Netto pensjonskostnad
Innbetalt premie
Del 1 Premieavvikets påvirkning på driftsregnskapet

Netto pensjonsforpliktelse:
er differansen mellom pensjonsforpliktelse og pensjonsmidler, og viser hva kommunen har måttet 
dekke over driftsregnskapet hvis alle ansatte hadde gått av med pensjon i dag (31.12)

Agdenes kommune har vedtatt å føre premieavviket over 1 år (amortiseringstid)
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Regnskap 2019
0
0
0

-3 582 293 
2

Regnskap 2019
6 662 556

0

0
0

Regnskap 2019

6 013 407
373

7 965 690

Regnskap 2019
226 653 489

10 173 450
17 993 394
-7 735 910 
-3 296 996 

243 787 427

Regnskap 2019
249 214 461

11 803 516
10 339 317
-7 735 910 
2 976 575

266 597 959
2 417 916

269 015 875

Del 6 Beregningsforutsetninger KLP SPK
Diskonteringsrente 4,00 % 4,00 %
Forventet lønnsvekst 2,97 % 2,97 %
G-regulering 2,97 % 2,97 %
Pensjonsregulering 2,20 % 0,00 %
Forventet avkastning 4,50 % 4,00 %
Amortiseringstid 1 1

NOTE nr. 4 Pensjonsforpliktelse - forts.

Del 2 Gjenstående premieavvik som vil påvirke senere års regnskap

I % av kortisiktig gjeld
Gjenstående negativt premieavvik som skal inntektsføres senere år
I % av omløpsmidler
Gjenstående positivt premieavvik som skal utgiftsføres senere år

I % av netto driftsresultat
Sum netto påvirkning premieavvik i forhold til netto driftsresultat
Netto negativt premieavvvik
Netto arbeidsgiveravgift av endret amortiseringsperiode
Netto virkning av endret amortiseringsperiode

Del 3 Premiefond

Gjenstående premiefond
Bruk i årets regnskap

Innstående premiefond i livselskapet til dekning av kommende 
pensjonspremier

Del 4 Pensjonsmidler

Årets forventede avkastning
Pensjonsmidler pr. 01.01

Netto arbeidsgiveravgift mellom pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser
Samlet pensjonforpliktelse inkludert netto arbeidsgiveravgift

Brutto pensjonsforpliktelse pr. 31.12
Estimatavvik
Utbetalte pensjoner
Renteutgifter av påløpt pensjonsforpliktelse
Årets pensjonsopptjening
Pensjonsforpliktelse pr. 01.01
Del 5 Pensjonsforpliktelser

Brutto pensjonsmidler pr. 31.12
Estimatavvik
Årets utbetaling av pensjon
Årets premieinnbetaling eks. adm. utg.
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Selskapets navn IB 01.01
Endring fra 
forrige år UB 31.12

Eier-
andeler %-andel

Egenkapitalinnskudd KLP 5 310 216,00 499 636,00 5 809 852,00
Trønderenergi AS 1 392 300,00 1 392 300,00 120 870 1,18 
KonSek Trøndelag IKS 25 000,00 25 000,00 1
Hamos Forvaltning IKS 58 600,00 58 600,00 3,4
Torghatten ASA 126 806,40 126 806,40 252 0,03 
Norske Skogindustrier ASA 21 271,25 21 271,25 550 
Rosenvik Produkter AS 5 000,00 5 000,00 20 0,90 
Næringshagen i Orkdalsregionen AS 14 518,00 14 518,00 100 0,90 
Fosenvegene AS Ei tim' te by'n 32 500,00 32 500,00 50 3,80 
Interkommunalt Arkiv Trøndelag IKS 0,00 0,00 1,55 
Midt-Norge 100-sentral IKS 0,00 0,00 0,56 
Revisjon Midt-Norge SA 15 000,00 15 000,00 0,54 
Allskog SA 0,00 32 000,00 32 000,00
Sum 7 001 211,65 531 636,00 7 532 847,65 121 842 

Garanti gitt til Garantibeløp
Garantien 

utløper
Hamos Forvaltning IKS 2 884 900 

Sum garantier 2 884 900 
Totalt garantibeløp alle garantier 2 884 900 

Garantier gitt av kommunen – nedkvittert per 31.12

Hamos Forvaltning IKS er et interkommunalt selskap og garantiforpliktelsen vil derfor ikke opphøre 
så lenge Agdenes kommune er med i dette samarbeidet.

NOTE nr. 5 Aksjer og andeler

NOTE nr. 6 Garantier gitt av kommunen
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 Alle fond
Regnskap 
2019

Regnskap 
2018

Avsetninger til fond 18 952 768,43 33 017 641,23
Bruk av avsetninger -27 632 149,97 -23 712 323,15
Til avsetning senere år 0,00 0,00
Netto avsetninger -8 679 381,54 9 305 318,08

Disposisjonsfond
Kostra art/   
balanse

Regnskap 
2019

Regnskap 
2018

IB 01.01 2.56 35 817 159,23 28 066 238,42
Avsetninger driftsregnskapet 540 14 499 949,73 12 968 237,19
Bruk av avsetninger - drift 940 -7 949 125,73 -4 532 316,38
Bruk av avsetninger - investering 940 -3 417 899,50 -685 000,00
UB 31.12 2.56 38 950 083,73 35 817 159,23

Overføring
Kostra art/   
balanse

Regnskap 
2019

Regnskap 
2018

Overført fra drift til 
investeringsregnskapet 570/970 0,00 0,00

Bundet driftsfond
Kostra art/ 
balanse

Regnskap 
2019

Regnskap 
2018

IB 01.01 2.51 4 010 047,51 5 079 771,56
Avsetninger 550 117 035,00 1 541 893,26
Bruk av avsetninger 950 -2 597 246,76 -2 611 617,31
UB 31.12 2.51 1 529 835,75 4 010 047,51

Ubundet investeringsfond
Kostra art/ 
balanse

Regnskap 
2019

Regnskap 
2018

IB 01.01 2.53 9 306 882,79 16 936 645,67
Avsetninger 548 930 000,00 5 937 632,60
Bruk av avsetninger 948 -200 000,00 -13 567 395,48
UB 31.12 2.53 10 036 882,79 9 306 882,79

Bundet investeringsfond
Kostra art/ 
balanse

Regnskap 
2019

Regnskap 
2018

IB 01.01 2.55 7 833 894,10 1 184 814,31
Avsetninger 550 0,00 6 649 079,79
Bruk av avsetninger 958 -7 547 079,59 0,00
UB 31.12 2.55 286 814,51 7 833 894,10

Vesentlige avsetninger til bundet investeringsfond (1000 kr)

Formål Beløp

NOTE nr. 7 Avsetninger og bruk av avsetninger

SUM(530:560)+ 580 
KOSTRA-art 

Vedtak sak/dato

980
SUM(930:960) 

UB 31.12 viser saldoen på disposisjonsfondet. Fondet er til kommunestyrets frie disposisjon til drifts- 
og investeringsformål. Kr 14 151 009,- er bundet opp til bestemte formål. Disponering til andre formål 
krever nytt vedtak av kommunestyret. For den resterende del av fondets midler kr 24 799 074,- er det 
ikke gjort vedtak om disponering til konkrete formål.

UB 31.12 viser saldoen på bundet investeringsfond. Bruk av fondets midler er bundet til bestemte 
investeringsformål og kan ikke endres av kommunestyret. 

UB 31.12 viser saldoen på ubundet investeringsfond. 

UB 31.12 viser saldoen på bundet driftsfond. Bruk av fondets midler er bundet til bestemte formål og 
kan ikke endres av kommunestyret. 
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01.01.2019 Balanse 258 508 647,96 

Kreditposteringer i året: Debetposteringer i året:

Avskriving av fast eiendom og 
anlegg 6 490 105,79 

Aktivering av fast eiendom og 
anlegg 82 554 559,70 

Nedskrivning/salg fast 
eiendom og anlegg 267 112,00 Oppskriving av fast eiendom 0,00 

Avskrivninger av utstyr, 
maskiner og transportmidler 2 906 820,04 

Aktivering av utstyr, maskiner 
og transportmidler 9 975 870,43 

Nedskrivning/salg av aksjer og 
andeler 0,00 

Oppskrivning av aksjer og 
andeler 0,00 

Bruk av midler fra eksterne lån 62 319 706,63 Kjøp av aksjer og andeler 531 636,00 

Avdrag på utlån 3 142 053,46 Utlån 2 736 500,00 

Tap på utlån 4 271,81 Avdrag på eksterne lån 5 098 170,64 

Pensjonsforpliktelse 17 409 951,00 Pensjonsmidler 17 133 938,00 

Balanse 31.12.2019 283 999 302,00 

376 539 322,73 376 539 322,73 

NOTE nr. 8 Kapitalkonto

2.5990.100 

KAPITALKONTO 
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Tekst Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5 Gruppe 6

Anskaffelseskost
22 549 119 20 699 531 192 554 217 196 703 446 6 806 330

Akkumulerte 
avskrivninger -10 245 063 -12 145 133 -63 379 754 -36 941 766

Tilgang i 
regnskapsåret 6 087 664 4 777 218 20 147 374 61 399 504 0

Avgang i 
regnskapsåret 0 -267 112 0 0

Avskrivninger i 
regnskapsåret -1 679 933 -311 216 -4 432 798 -1 901 967

Nedskrivninger 
0 0

Reverserte 
nedskrivninger

Bokført verdi 16 711 787 13 020 400 144 621 927 219 259 217 6 806 330

NOTE nr. 9 Anleggsmidler

Eiendeler

EDB-utstyr, kontormaskiner og lignende

Anleggsmaskiner, maskiner, inventar og utstyr, verktøy og transportmidler og 
lignende

Brannbiler, parkeringsplasser, trafikklys, tekniske anlegg (VAR), renseanlegg, 
pumpestasjoner, forbrenningsanlegg og lignende

Boliger, skoler, barnehager, idrettshaller, veier og ledningsnett og lignende

Forretningsbygg, lagerbygg, administrasjonsbygg, sykehjem og andre 
institusjoner, kulturbygg, brannstasjoner og lignende

Ikke avskrivbare eiendeler (tomter mv.)

Anleggsmiddel-gruppe Avskrivningsplan

Gruppe 1

-10 351 201

118 670

13 732 511

2 428 967

5 år

Gruppe 6

Gruppe 5

Gruppe 4

Gruppe 3

Gruppe 2

Gruppe 1

0 år

50 år

40 år

20 år

10 år

-1 071 013
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Aktiva klasse Markedsverdi
Bokført verdi      
Per  31.12

Årets 
resultatførte 
verdiendring

Anskaffelses-     
kost

Aksjer og obligasjoner 0,00 0,00 1 928 662,00 0,00 

Sum 0,00 0,00 1 928 662,00 0,00 

Tekst Bevilgninger
Regnskapsført 
tidligere år

Regnskapsført                             
i år

Sum 
regnskapsført

Eiendomsadressering 254 900 212 695,25 14 078,00 226 773,25
Sikring Sandabekken 4 798 500 3 918 373,85 0,00 3 918 373,85
Industriområde Berganeset 587 700 597 052,00 0,00 597 052,00
Industriområde Selva 7 808 600 5 912 079,51 197 091,25 6 109 170,76
Ny tannklinikk rådhuset 1 869 100 1 981 283,89 0,00 1 981 283,89
Nytt sykehjem 103 396 200 56 906 537,36 40 615 859,23 97 522 396,59
Omsorgsbase Blekkan 11 508 800 11 113 260,22 0,00 11 113 260,22
Flyktningeboliger 14 048 700 13 368 150,55 0,00 13 368 150,55
Ny Lensvik skole 4 523 300 1 691 665,00 3 162 050,30 4 853 715,30
Omsorgsfellesskap 64 420 000 34 032 214,40 25 743 187,51 59 775 401,91
Oppgradering bruer 1 533 600 635 092,80 805 151,50 1 440 244,30
Ny vannkilde Ytre Agdenes 48 100 48 079,51 0,00 48 079,51
Servicebil vann og avløp 391 000 390 932,80 0,00 390 932,80
Ny brannbil 4 000 000 232 803,90 3 769 536,49 4 002 340,39
Promenade Hamnabukta 2 189 400 304 704,50 1 005 603,50 1 310 308,00
Sanitærbygg Storvatnet 623 100 623 067,00 0,00 623 067,00
Gapahuk Øyangen 0 23 912,51 0,00 23 912,51
Nye Mølnbukt barnehage 16 044 600 1 044 492,87 14 763 078,75 15 807 571,62
VA Hamnabukta/Lenvik sentrum 2 104 600 112 862,80 1 607 081,02 1 719 943,82
Slottet brannstasjon 300 000 0,00 313 508,77 313 508,77
Lensvik brannstasjon 739 000 0,00 534 203,81 534 203,81
Summer 241 189 200 133 149 260,72 92 530 430,13 225 679 690,85

NOTE nr. 11 Investeringer i Nybygg og nyanlegg 

NOTE nr. 10 Finansielle omløpsmidler 

Kommunens eksponering i markedet og fordeling av plasseringen på aktivaklasser er innenfor de 
vedtatte rammer i henhold til kommunens finansreglement. 

Markedsverdi skal normalt være lik bokført verdi fordi regelverket krever at finansielle omløpsmidler 
skal bokføres til markedsverdi. Dersom markedsverdien har endret seg i perioden 31.12 til 15.02 vises 
endringen som forskjell mellom markedsverdi og bokført verdi. Dette forholdet blir eventuelt bokført i 
neste års regnskap hvis endringen blir stående. 

Anskaffelseskost viser hva det ble betalt for omløpsmiddelet da det ble kjøpt. Forskjellen mellom 
anskaffelseskost og markedsverdi viser den urealiserte avkastning kommunen har oppnådd hittil på 
plasseringen. 

Bokført verdi viser verdien av beholdningen og hva man kan forvente å motta ved et salg.

Årets resultatførte verdiendring er forskjellen mellom IB bokført verdi per 01.01 i regnskapsåret og 
UB bokført verdi per 31.12. Dette beløpet er ført i driftsregnskapet med resultatvirkning.

Alle aksjene ble solgt i løpet av 2019.
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Regnskap 2019 Regnskap 
2018

Gjenværende 
løpetid (gj.snitt)

148 791 958 83 890 128 

9 035 900 10 031 200 9
5 552 000 5 725 500 32

12 250 000 12 600 000 35
83 509 540 19 682 490 19

4 750 000 4 875 000 38
33 694 518 30 975 938 11

Regnskap 2019 Regnskap 
2018

148 791 958 83 890 128 

20 293 317 17 017 068 
14 20 

0 0 
0 0 

128 498 641 66 873 060 
86 80 

Regnskap 2019 Regulert 
budsjett

Opprinnelig 
budsjett

Regnskap 
2018

Betalt avdrag driftsregnskap 2 816 750,00 3 257 000 3 257 000 3 898 200,00
Beregnet minste lovlige avdrag 1 553 932,00 1 729 002,00 
Differanse 1 262 818,00 2 169 198,00
(kommunen har benyttet forenklet modell inkl. tomteverdi i beregningene)

Regnskap 2019
Regulert 
budsjett

Opprinnelig 
budsjett

Regnskap 
2018

Betalte avdrag lån utlån i investering 2 281 420,64 2 000 000 0 2 519 346,75
Mottatte avdrag fra videreutlån og 
forskotteringer -2 080 786,46 -2 000 000 0 -2 758 939,33

Bruk av midler på bundet investeringsfond 200 634,18 0 0 -239 592,58

Regnskap 2019 Regnskap 2018
Utlån 38 408 650,88 38 818 476,75
Memoriakonti ubrukte lånemidler knyttet til 
utlån 3 397 800,00 1 097 800,00
Bundet investeringsfond utlån -234 173,51 -434 807,69
Sum A 41 572 277,37 39 481 469,06

Kommunalbanken flytende gj.snittlig rente på 2,1%

Tekst

Samlet gjeld øvrig kommunal virksomhet i kr
Andel knyttet til øvrig kommunal virksomhet
Øvrige selvkostområder i %
Øvrige selvkostområder i kr
Vann, avløp og renovasjon andel i %

Kommunens samlede lånegjeld

Avdrag på gjeld

Langsiktig lånegjeld knyttet til videreutlån og forskotteringer.
Differanse (dersom sum A er mindre enn langsiktig gjeld har kommunen betalt for lite i avdrag).

Kommunens utgifter til gjeld knyttet til selvkostområdet finansieres gjennom de brukerbetalinger kommunen 
krever inn fra brukerne. Kommunens utgifter til gjeld knyttet til øvrig virksomhet finansieres gjennom 
kommunens øvrige inntekter (frie inntekter)

Samlet gjeld øvrig kommunal virksomhet i %

Kommunen betaler mer enn kommuneloven § 50 nr 7's krav til minste avdrag.

KLP Kreditt fast rente på 1,75%

NOTE nr. 12 Langsiktig gjeld og avdrag på lån

Gjeldsforpliktelser fordelt på selvkostområdet og øvrig virksomhet

Vann, avløp og renovasjon andel i kr
Andel knyttet til selvkostområder

Tekst

Kommunens samlede lånegjeld

Fordelt på følgende kreditorer:
KLP Kreditt flytende gjennomsnittlig rente på 2,08%
KLP Kreditt fast rente på 4,16%

Kommunalbanken fast rente på 1,76%
Husbanken flytende gjennomsnittlig rente på 1,85%
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Regnskap 2019 Tidligere år
0,00 0,00 

Regnskap 2019 Tidligere år
0,00 913 688,18 

Regnskapsmessig mindreforbruk Regnskap 2019 Regulert budsjett
 Opprinnelig 
budsjett Tidligere år

Tidligere opparbeidet mindreforbruk 5 920 798,39 0 0 2 315 993,98 
Årets disponering av mindreforbruk -5 920 798,39 5 920 000 0 -2 315 993,98 
Nytt mindreforbruk i regnskapsåret 3 405 783,70 659 000 0 5 920 798,39 
Totalt mindreforbruk til disponering 3 405 783,70 

Regnskapsmessig merforbruk Regnskap 2019 Regulert budsjett
 Opprinnelig 
budsjett Tidligere år

Tidligere opparbeidet merforbruk 0,00 0 0 0,00 
Årets avsetning til inndekking 0,00 0 0 0,00 
Nytt merforbruk i regnskapsåret 0,00 0 0 0,00 
Totalt merforbruk til inndekking 0,00 
Resterende antall år for inndekking

Type avtale Arlig driftsutgift Avtalen utløper
Leasingavtale transportmidler 537 433 31.12.2019

Vesentlige overføringer som kommunen har mottatt til finansiering av investeringer

Fra Gjelder Beløp

Husbanken Tilskudd 52 220 000 

NOTE nr. 14 Vesentlige forpliktelser

Vesentlige overføringer

Hamnahaugen helse og omsorgssenter

Anlegg

Spesifikasjon over regnskapsmessig merforbruk
 (underskudd) investering

2.580

Spesifikasjon over regnskapsmessig mindreforbruk
 (overskudd) drift

NOTE nr. 13 Spesifikasjon egenkapitalkonti

Endring i regnskapsprinsipp som påvirker arbeidskapitalen 
(drift)
2.581

Endring i regnskapsprinsipp som påvirker arbeidskapitalen 
(investering)
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NOTE nr. 15 Selvkosttjenester

Selvkostområde VANN Budsjett Regnskap 2019 Regnskap 2018

Brukerbetalinger/salgsinntekt 5 152 000 5 021 960,33 5 008 109,99 

Direkte kostnader 3 502 000 4 117 096,76 2 857 966,50

Indirekte kostnader 1 016 000 1 264 363,26 1 154 159,92 

Netto kapitalkostnader 634 000 504 567,14 512 486,87 

Underskudd 0 -864 066,83 483 496,70 

Selvkostandel 100 % 85 % 111 %

Bruk av bundet selvkostfond 0 -600 478,96 483 496,70 

(alle beregninger eks mva)

Selvkostområde AVLØP Budsjett Regnskap 2019 Regnskap 2018

Brukerbetalinger/salgsinntekt 1 171 000 1 022 569,52 996 704,15 

Direkte kostnader 665 000 700 796,95 629 907,01 

Indirekte kostnader 500 000 583 691,70 562 019,71 

Netto kapitalkostnader 6 000 33 231,94 7 951,05 

Underskudd 0 -295 151,07 -203 173,62 

Selvkostandel 100 % 78 % 83 %

Bruk av bundet selvkostfond 0 -81 480,87 -203 173,62

(alle beregninger eks mva)

Selvkostområde FEIING Budsjett Regnskap 2019 Regnskap 2018

Brukerbetalinger/salgsinntekt 535 000 467 683,62 473 910,26 

Direkte kostnader 401 000 419 244,87 406 050,81

Indirekte kostnader 134 000 303 594,93 306 306,90 

Netto kapitalkostnader 0 0,00 0,00 

Underskudd 0 -255 156,18 -238 447,45 

Selvkostandel 100 % 65 % 67 %

Bruk av bundet selvkostfond 0 0,00 -238 447,45 

(alle beregninger eks mva)

Selvkostområde SLAMOPPSAMLING Budsjett Regnskap 2019 Regnskap 2018

Brukerbetalinger/salgsinntekt 0 0,00 4 840,00 

Direkte kostnader 0 0,00 9 902,83 

Indirekte kostnader 0 0,00 0,00 

Netto kapitalkostnader 0 0,00 0,00 

Underskudd 0 0,00 -5 062,83 

Selvkostandel 0 % 0 % 49 %

Bruk av bundet selvkostfond 0 0,00 0,00 

(alle beregninger eks mva)

Hamos Forvaltning IKS overtok slamtjenester fra 01.01.2018

Saldo på fond pr 31.12. er kr 0,-

Saldo på fond pr 31.12. er kr 0,-

218

Saldo på fond pr 31.12. er kr 0,-

Saldo på fond pr 31.12. er kr 0,-
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NOTE nr. 15 Selvkosttjenester - forts.

Selvkostområde RENOVASJON Budsjett Regnskap 2019 Regnskap 2018

Brukerbetalinger/salgsinntekt 0 3 421 2 952 

Direkte kostnader 0 2 999 2 799 

Indirekte kostnader 0 591 523 

Netto kapitalkostnader 0 96 95 
Underskudd 0 -265 -465 

Selvkostandel 0 % 93 % 86 %

Bruk av bundet selvkostfond 0 0 -180 

Del 1 Godtgjørelse til rådmann og ordfører

Tekst Regnskap 2019 Regnskap 2018
Lønn og annen godtgjørelse til ny rådmann inkludert 
pensjonsavtale 1 086 034 960 332 

Lønn og annen godtgjørelse til rådmann for verv i 
kommunal sammenheng (AS, KF, IKS, stiftelser etc.) 0 0 

Lønn og annen godtgjørelse til ordfører inkludert 
pensjonsavtale 907 593 879 444 

Lønn og annen godtgjørelse til ordfører for verv i 
kommunal sammenheng (AS, KF, IKS, stiftelser etc.) 0 0 

Det er ikke inngått etterlønnsavtale med rådmannen.
Det er inngått en 3-årig servicepensonsavtale med ordfører, til sammen kr 660 000,- for årene 2020-2022

Hamos Forvaltning IKS
Samarbeidskomiteen for Orkdalsregionen
Orkdal Sparebank's næringsfond
Orkdal og omegn krisesenter
Storvask Agdenes AS
Fellesnemda for nye Orkland kommune

Del 2 Revisjonshonorar

Tekst Regnskap 2019 Regnskap 2018
Honorar for regnskapsrevisjon 482 998 382 998 
Honorar for sekretærtjenester (kontrollutvalg) 138 233 125 660 
Honorar for rådgivning 0 0 

Agdenes kommune betaler ikke lønn eller annen godtgjørelse til ordføreren for ovenfornevnte verv

NOTE nr. 16 Ytelse til ledende personer og revisor

Rådmann har styreverv i følgende selskaper:
Rådmannen har ingen styreverv

Ordfører har styreverv i følgende selskaper:

Saldo på fond pr 31.12. er kr 0

Tall fra Hamos Forvaltning IKS. Beløp i 1000 kr
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Kontrollutvalgets uttalelse om Orkdal kommunes årsregnskap 2019  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Orkland kommune 05.05.2020 15/20 

 
Saksbehandler Eva J. Bekkavik 
Arkivkode FE - 216 
Arkivsaknr 20/61 - 17 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Orkdal kommunes årsregnskap for 2019 
oversendes kommunestyret. Kopi sendes formannskapet før de foretar innstilling i 
regnskapssaken  

 
Vedlegg 
Kontrollutvalgets uttalelse om årsregnskap 2019 - Orkdal kommune 
Revisjonsberetning 2019 - Orkdal kommune 
Nummerert brev  nr. 1 - Vesentlig budsjettavvik 
Årsregnskap 2019 - Orkdal kommune 
Årsberetning 2019 - Orkdal kommune 

 
Saksopplysninger 
Det er formannskapet som innstiller til kommunestyret i regnskapssaken. Kontrollutvalget 
skal i henhold til kommuneloven og forskrift om kontrollutvalg avgi en uttalelse om 
årsregnskapet til kommunestyret. Kopi av kontrollutvalgets uttalelse skal være 
formannskapet i hende tidsnok til at formannskapet kan ta hensyn til den før de avgir 
innstilling til kommunestyret.  
 
Administrasjonen er invitert til møtet i kontrollutvalget for å orientere om regnskap og 
årsmelding og svare på spørsmål. 
 
Revisjon Midt-Norge SA har gjennomført årsrevisjonen for Orkdal kommune for 2019 i 
samsvar med kommuneloven, tilhørende forskrifter og i henhold til god kommunal 
revisjonsskikk og vedtatte revisjonsstandarder.  
Revisjonsberetning er avgitt 15.04.2020. Revisor konkluderer med at regnskapet er avgitt i 
samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt vesentlige en dekkende fremstilling av den 
finansielle stillingen per 31. desember 2019.  
 
Revisor har i sin beretning tatt et forbehold knyttet til budsjett, dette er nærmere omtalt i 
nummerert brev nr. 1 til kontrollutvalget (vedlegg). 
Revisor har gjennom revisjonen avdekket at det er vesentlig budsjettavvik i 
investeringsregnskapet knyttet til tjeneste 3250 Tilrettelegging og bistand for næringslivet. 
 
Regnskapet for Orkdal kommune viser et mindreforbruk i overkant av 16,6 millioner kroner. 
Resultat før finanstransaksjoner (brutto driftsresultat) viser et negativt resultat i overkant av 
50,5 millioner kroner. Resultatet før regnskapsmessig bruk og avsetninger til fond (netto 
driftsresultat) viser et negativt resultat i overkant av 15,5 millioner kroner. 
 
Kontrollutvalgets sekretariat viser for øvrig til revisors beretning, nummerert brev nr. 1, 
årsregnskap og årsberetning for Orkdal kommune for 2019. 
 
Konklusjon 
Under henvisning til forholdene som er omtalt ovenfor er kontrollutvalgets sekretariat av 
den oppfatning at årsregnskapet og årsrapporten for Orkdal kommune gir et forsvarlig 
uttrykk for kommunen sin virksomhet i 2019 og Orkdal kommunes økonomiske stilling pr.  
31.12.2019. 
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Kontrollutvalgets sekretariat anbefaler kontrollutvalget å avgi en uttalelse til årsregnskapet 
for Orkdal kommune for 2019 som det fremgår av vedlegget ”Kontrollutvalgets uttalelse om 
årsregnskap 2019 - Orkdal kommune”. 
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Til kommunestyret i Orkland kommune 

 
 
 
 
 

Kontrollutvalgets uttalelse om Orkdal kommunes årsregnskap for 2019 
 
Kontrollutvalget har i møte 05.05.2020, sak 15/20 behandlet Orkdal kommunes årsregnskap 
for 2019. 
 
Årsregnskapet består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap, 
økonomiske oversikter, noteopplysninger og pliktige budsjettopplysninger. 
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, revisjonsberetningen, 
datert 15.04.2020 og rådmannens årsberetning. I tillegg har oppdragsansvarlig revisor og 
administrasjonen supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle 
problemstillinger under behandlingen i kontrollutvalget. 
 
Revisor har i sin beretning under avsnittet «Uttalelser om øvrige lovmessige krav»  tatt et 
forbehold knyttet til budsjett. Revisor har gjennom revisjonen avdekket at regnskapsskjema 
2B viser vesentlig budsjettavvik knyttet til investeringer på tjeneste 3250 Tilrettelegging og 
bistand for næringslivet. 
 
Årsregnskapet er gjort opp med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 16.617.266 
 
Under henvisning til utvalgets egen gjennomgang av regnskapsdokumentene og 
revisjonsberetningen for 2019, mener kontrollutvalget at årsregnskap og årsberetning for 
2019 totalt sett gir et forsvarlig uttrykk for resultatet av Orkdal kommunes virksomhet for 
2019 og for kommunens økonomiske stilling pr. 31.12.2019.  
 
Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å godkjenne regnskapet for 2019 slik det er avlagt. 
 

 
 

Orkanger 05.05.2020 
 
 
 
Mads Løkeland-Stai 
Kontrollutvalgets leder 
 
 
 
Kopi: Formannskapet 
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F,øRevisjon
Midt-Norge -

Bidrar til forbedring

Revis¡on Mldt-Norge SA

Brugata 2

7715 Steink¡er

Org nr: 919 902 310 mva

Bank: 4270 18 38658

M post@revisjonmidtnorge.no

T +47 907 30 300

Til kommunestyret i Orkland kommune

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet
Konklusjon
Vi har revidert Orkdal kommunes årsregnskap som viser kr 642373 248 til fordeling drift og et
regnskapsmessig mindreforbruk på kr 16 617 265. Arsregnskapet består av balanse per 31. desember
2019, driftsregnskap, investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret avsluttet per
denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det
alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Orkdal kommune per 31. desember
2019, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov forskrift
og god kommunal regnskapsskikk i Norge.

G ru n n I ag for ko n kl u sjon e n
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge,
herunder de internasjonale revisjonsstandardene (lSA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse
standardene er beskrevet i Revrsors oppgaver og plikter ved revisjon av àrsregnskapet. Yi er
uavhengige av kommunen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske
forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig
og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon
Kommunedirektøren er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av informasjon i

kommunens årsrapport, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den
øvrige informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det
formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og
årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende
inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen
inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så
henseende. Vi henviser for øvrig til avsnittet <Konklusjon om årsberetningen>r under uttalelse om øvrige
lovmessige forhold.

Kom mu nedirektøre ns ansvar for årsregnskapet
Kommunedirektøren er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter,
herunder for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal
regnskapsskikk i Norge. Kommunedirektøren er også ansvarlig for slik intern kontroll han finner
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nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken
som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Revrsors oppgaver og plikter ved revisjonen av àrsregnskapet
Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet,
men ingen garantifor at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk
i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon
kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig
dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som
brukerne foretar basert på årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver vises det til:
www. n krf. no/revis ionsberetn inqer

Uttalelse om øvrige lovmessige krav
Konklusjon om budsjeft
Regnskapsskjema 2B viser vesentlig budsjettavvik knyttet til investeringer på tjeneste 3250
Tilrettelegging og bistand for næringslivet. Avviket er omtalt i årsberetningen kap. 1.4.6.

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi, med unntak av forholdet
beskrevet i avsnittet ovenfor, at de disposisjoner som ligger til grunn for regnskapet i det alt vesentlige
er i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene i årsregnskapet stemmer med regulert
budsjett.

Ko n kl u sjo n o m àrsbe retn i n ge n
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i

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

Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000
<Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell
informasjon)), mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering
og dokumentasjon av kommunens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i

Norge.

15 2020

n Katharine
Oppdragsansvarlig revisor

Kopi:
Kontrollutvalget
Formannskapet
Kommunedirektøren
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F,øRevisjon
Midt-Norge -

Kontaktperson:

Ann Katharine Gardner

Dato og referanse:

15. april 2020

Bidrar til forbedring

Rev¡s¡on Midt-Norge SA

Brugata 2

7715 Ste¡nkjer

Org nr: 919 902 310 mva
Bank: 4270 18 38658

M post@revisjonmidtnorge.no

T +47 907 30 300

Kontrollutvalget i Orkland kommune

Brev nr. I

Vesentl ig budsjettawik i i nvesteri n gsreg nskapet

Vesentlig budsjettavvik
Etter $ 5 i forskrift om revisjon i kommuner og fflkeskommuner skal revisor uttale seg om de
disposisjoner som ligger til grunn for regnskapet er i samsvar med budsjettvedtak, og om beløpene i

den revisjonspliktiges årsregnskap stemmer med regulert budsjett. Ved vesentlig avvik mellom regulert
budsjett og faktiske disposisjoner, skal dette kommenteres i revisjonsberetningen under avsnittet om
budsjett.

lnvesteringsregnskapet skjema 2B viser at regnskapsførte"investeringsutgifter knyttet til tjeneste 3250
Tilrettelegging og bistand for næringslivet kr 15,5 mill. høyere enn regulert budsjett. Avviket anses å
være så vesentlig at revisor har valgt å ta forbehold om forholdet i revisjonsberetningen.

Kommunedirektøren har redegjort for budsjettawiket og årsaken til dette i årsberetningens kapittel
1.4.6.

hilsen

Ann Katharine
Oppdragsansvarlig revisor

Direkte t 909 97 765eller X ann.kathari@

Kopi:
Kommunedirektøren
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Referatsaker  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Orkland kommune 05.05.2020 16/20 
 
Saksbehandler Eva J. Bekkavik 
Arkivkode FE - 033, TI - &17 
Arkivsaknr 20/251 - 3 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering. 
 
Vedlegg 
Kemnerens årsrapport 2019 - Agdenes kommune 
Kemnerens årsrapport 2019 - Meldal kommune 
Kemnerens årsrapport 2019 - Orkdal kommune 
Kemnerens årsrapport 2019 - Snillfjord kommune 
Kontrollrapport 2019 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Agdenes kommune 
Kontrollrapport 2019 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Meldal kommune 
Kontrollrapport 2019 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Orkdal kommune 
Kontrollrapport 2019 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Snillfjord kommune 
Resultater og styringsinformasjon vedrørende arbeidsgiverkontroll 
Politiske saker må være tilstrekkelig opplyst og utredet 
Hva er et folkevalgt organ ? 
Slutt for oppgaveutvalg ? 
Utvalg er ikke bundet av administrasjonen 
Kan fritak lovlighetskontrolleres ? 
Hvem er kommunens leder når kommunedirektøren går på dagen ? 
Folkehelsearbeidet har knapt kommet i gang 
Ansatte krever innsyn i varsel - kommunen offentliggjør varslers navn 
Vide fullmakter til å begrense sammenkomster 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget har fått følgende dokumenter som referatsaker: 
1. Kemnerens årsrapport 2019 – Agdenes, Meldal, Orkdal og Snillfjord kommuner 
2. Kontrollrapport 2019 vedr. skatteoppkreverfunksjonen for Agdenes, Meldal, Orkdal og 

Snillfjord kommuner. 
3. Resultater og styringsinformasjon vedrørende arbeidsgiverkontroll. 
4. Når politikerne skal diskutere en sak på sakslista, hvor vide er da rammene for hva man 

kan diskutere og ta stilling til? Og hva med saker som ikke har funnet veien til sakslista? 
5. Kommuner kan gå sammen om å løse felles oppgaver. Vil styret for slike 

samarbeidsorganer være et folkevalgt organ og er representantskapet i et kommunalt 
oppgavefellesskap et folkevalgt organ? 

6. Er det ikke lenger mulig, jf. ny kommunelov, å ha et oppgaveutvalg? 
7. På samme måte som kommunestyret selv, er et utvalg ikke bundet av administrasjonens 

faglige vurdering. 
8. Kan et vedtak om å gi en folkevalgt fritak i en enkeltsak lovlighetskontrolleres? 
9. Kommunedirektøren gikk på dagen, hvem sitter nå med det juridiske ansvaret? 
10. Det er lite samarbeid om folkehelse mellom kommuner og fastleger. Det kommer fram i 

en ny rapport. 
11. Etter krav om innsyn i varslingssaken fra to ansatte, offentliggjorde Eidskog kommune 

navnet på varsleren. Brudd på taushetsplikten, mener professor. 
12. Smittevernloven gir kommunene vide fullmakter til å forby sammenkomster. 
 
Kontrollutvalgets sekretariat viser til de vedlagte dokumentene som legges frem som 
referatsaker. 
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Vedlegg til skatteetatens kontrollrapport for 2019 (tabell og kommentar)

Skatteoppkrevernes egenrapportert resultater. pr. kommune

Kommune 
nummer

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

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

Generelt om skatteetatens styring og kontroll av arbeidsgiverkontrollen:

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

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

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

244



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

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

0237  Eidsvoll Øvre Romerike AGK Eidsvoll kemnerkontor                   5,1 %

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

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

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

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

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

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

0423  Grue Kongsvinger kemnerkontor Grue skatteoppkreverkontor              5,5 %

0425  Åsnes Innlandet Øst Åsnes skatteoppkreverkontor             5,1 %

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

0427  Elverum Innlandet Øst Elverum skatteoppkreverkontor           5,1 %

0428  Trysil Innlandet Øst Trysil skatteoppkreverkontor            5,1 %

0429  Åmot Innlandet Øst Åmot skatteoppkreverkontor              5,1 %

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

0432  Rendalen Fjellregionen Rendalen skatteoppkreverkontor          1,8 %

0434  Engerdal Innlandet Øst Engerdal skatteoppkreverkontor          5,1 %

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

0437  Tynset Fjellregionen Tynset skatteoppkreverkontor            1,1 %

0438  Alvdal Fjellregionen Alvdal skatteoppkreverkontor            0,0 %

0439  Folldal Fjellregionen Folldal skatteoppkreverkontor           0,0 %

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

0511  Dovre Nord-Gudbrandsdal Dovre skatteoppkreverkontor             5,9 %

0512  Lesja Nord-Gudbrandsdal Lesja kommunekassererkontor             6,3 %

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

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

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

0517  Sel Nord-Gudbrandsdal Skatteoppkrevjaren i Ottadalen          4,8 %
0519  Sør-Fron SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Ringebu skatteoppkreverkontor           4,3 %
0520  Ringebu SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Ringebu skatteoppkreverkontor           4,3 %
0521  Øyer SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Sør-Gudbrandsdal kemnerkontor           4,7 %
0522  Gausdal SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Sør-Gudbrandsdal kemnerkontor           4,7 %
0528  Østre Toten SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Østre Toten skatteoppkreverkontor       5,3 %
0529  Vestre Toten SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren for Søndre Land og Vestre Toten 5,5 %
0532  Jevnaker SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren for Hadeland          4,8 %
0533  Lunner SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren for Hadeland          4,8 %
0534  Gran SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren for Hadeland          4,8 %
0536  Søndre Land SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren for Søndre Land og Vestre Toten 5,5 %
0538  Nordre Land SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Nordre Land skatteoppkreverkontor       5,1 %
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0540  Sør-Aurdal SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren for Valdres           2,6 %
0541  Etnedal SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren for Valdres           2,6 %
0542  Nord-Aurdal SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren for Valdres           2,6 %
0543  Vestre Slidre SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren for Valdres           2,6 %
0544  Øystre Slidre SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren for Valdres           2,6 %
0545  Vang SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren for Valdres           2,6 %
0602  Drammen SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kemneren i Drammensregionen             4,8 %

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

0621  Sigdal Eiker Sigdal kommunekassererkontor            4,9 %

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

0624  Øvre Eiker Eiker Eiker skatteoppkreverkontor             5,6 %

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

0631  Flesberg Kongsbergregionen Skatteoppkreveren i Kongsbergregionen   4,4 %

0632  Rollag Kongsbergregionen Skatteoppkreveren i Kongsbergregionen   4,4 %

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

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

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

0807  Notodden Kongsbergregionen Notodden skatteoppkreverkontor          5,3 %

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

0814  Bamble Arbeidsgiverkontrollen i Grenland Bamble skatteoppkreverkontor            5,2 %

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

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

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

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

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

0826  Tinn Kongsbergregionen Skatteoppkreveren i Kongsbergregionen   4,4 %

0827  Hjartdal Kongsbergregionen Skatteoppkreveren i Kongsbergregionen   4,4 %

0828  Seljord Midt- Telemark Arbeidsgiverkontroll Seljord skatteoppkrevjarkontor          4,4 %
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0829  Kviteseid Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA) Kviteseid skatteoppkrevjarkontor        5,2 %

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1102  Sandnes Sandnes og Strand Sandnes kemnerkontor                    5,0 %

1103  Stavanger Stavanger Kemneren i Stavanger                    5,5 %

1106  Haugesund Haugaland IKS Haugesund kemnerkontor                  5,1 %

1111  Sokndal Stavanger Sokndal kommunekassererkontor           5,5 %

1112  Lund Stavanger Lund skatteoppkreverkontor 5,5 %

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

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

1127 Randaberg Stavanger Kemneren i Stavanger                    5,5 %
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1129  Forsand Stavanger Kemneren i Stavanger                    5,5 %

1130  Strand Sandnes og Strand Strand skatteoppkreverkontor            5,1 %

1133  Hjelmeland Stavanger Strand skatteoppkreverkontor            5,5 %

1134  Suldal Haugaland IKS Suldal skatteoppkrevjarkontor           5,1 %

1135  Sauda Haugaland IKS Sauda skatteoppkreverkontor             5,1 %

1141  Finnøy Stavanger Kemneren i Stavanger                    5,5 %

1142  Rennesøy Stavanger Kemneren i Stavanger                    5,5 %

1144  Kvitsøy Stavanger Kemneren i Stavanger                    5,5 %

1145  Bokn Haugaland IKS Haugesund kemnerkontor                  5,1 %

1146  Tysvær Haugaland IKS Haugesund kemnerkontor                  5,1 %

1149  Karmøy Haugaland IKS Karmøy kemnerkontor                     5,1 %

1151  Utsira Haugaland IKS Haugesund kemnerkontor                  5,1 %

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

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

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

1216  Sveio Haugaland IKS Sveio skatteoppkrevjarkontor            5,1 %

1219  Bømlo Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Bømlo skatteoppkrevjarkontor            5,2 %

1221  Stord Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Stord skatteoppkrevjarkontor            5,1 %

1222  Fitjar Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Fitjar skatteoppkrevjarkontor           5,2 %

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

1224  Kvinnherad Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Kvinnherad skatteoppkrevjarkontor       4,9 %

1227  Jondal Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Jondal kommunekasserarkontor            5,2 %

1228  Odda Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Odda skatteoppkreverkontor              5,0 %

1231  Ullensvang Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Ullensvang skatteoppkrevjarkontor       4,9 %

1232  Eidfjord Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Eidfjord skatteoppkrevjarkontor         5,7 %

1233  Ulvik Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Ulvik heradskasserarkontor              5,7 %

1234  Granvin Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Granvin skatteoppkrevjarkontor          4,2 %

1235  Voss Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Voss skatteoppkrevjarkontor             3,4 %

1238  Kvam Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Kvam skatteoppkrevjarkontor             4,1 %

1241  Fusa Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Fusa kommunekasserarkontor              5,3 %

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

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

1244  Austevoll Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Austevoll skatteoppkrevjarkontor        1,5 %

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

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

1247  Askøy Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Askøy kemnerkontor                      5,0 %

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

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

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

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

1266  Masfjorden Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Masfjorden skatteoppkrevjarkontor       5,6 %
1401  Flora SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Flora kemnerkontor                      5,0 %
1411  Gulen SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Gulen skatteoppkrevjarkontor            4,8 %
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1412  Solund SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Solund skatteoppkrevjarkontor           5,6 %

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

1416  Høyanger Indre Sogn Arbeidsgiverkontroll Høyanger skatteoppkrevjarkontor         1,3 %

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

1418  Balestrand Indre Sogn Arbeidsgiverkontroll Balestrand kommunekasserarkontor        1,4 %

1419  Leikanger Indre Sogn Arbeidsgiverkontroll Leikanger kommunekasserarkontor         0,0 %

1420  Sogndal Indre Sogn Arbeidsgiverkontroll Sogndal skatteoppkrevjarkontor          3,8 %

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

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

1424  Årdal Indre Sogn Arbeidsgiverkontroll Årdal skatteoppkrevjarkontor            1,3 %

1426  Luster Indre Sogn Arbeidsgiverkontroll Luster skatteoppkrevjarkontor           3,1 %

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

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

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

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

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

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

1502  Molde Romsdal Romsdal kemnerkontor                    2,5 %

1504  Ålesund Nordre Sunnmøre Nordre Sunnmøre kemnerkontor            4,1 %

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

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

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

1516  Ulstein Nordre Sunnmøre Ulstein skatteoppkrevjarkontor          4,5 %

1517  Hareid Nordre Sunnmøre Hareid skatteoppkrevjarkontor           4,9 %

1519  Volda Nordre Sunnmøre Volda skatteoppkrevjarkontor            6,9 %

1520  Ørsta Nordre Sunnmøre Ørsta skatteoppkrevjarkontor            3,3 %

1523  Ørskog Nordre Sunnmøre Nordre Sunnmøre kemnerkontor            4,1 %

1524  Norddal Nordre Sunnmøre Nordre Sunnmøre kemnerkontor            4,1 %

1525  Stranda Nordre Sunnmøre Stranda skatteoppkrevjarkontor          3,2 %

1526  Stordal Nordre Sunnmøre Nordre Sunnmøre kemnerkontor            4,1 %

1528  Sykkylven Nordre Sunnmøre Nordre Sunnmøre kemnerkontor            4,1 %

1529  Skodje Nordre Sunnmøre Nordre Sunnmøre kemnerkontor            4,1 %

1531  Sula Nordre Sunnmøre Sula skatteoppkrevjarkontor             4,1 %

1532  Giske Nordre Sunnmøre Nordre Sunnmøre kemnerkontor            4,1 %

1534  Haram Nordre Sunnmøre Nordre Sunnmøre kemnerkontor            4,1 %

1535  Vestnes Romsdal Romsdal kemnerkontor                    2,5 %

1539  Rauma Nordmøre kemnerkontor Rauma skatteoppkreverkontor             5,0 %

1543  Nesset Romsdal Romsdal kemnerkontor                    2,5 %

1545  Midsund Romsdal Romsdal kemnerkontor                    2,5 %

1546  Sandøy Nordre Sunnmøre Nordre Sunnmøre kemnerkontor            4,1 %
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1547  Aukra Romsdal Romsdal kemnerkontor                    2,5 %

1548  Fræna Romsdal Hustadvika skatteoppkreverkontor        4,0 %

1551  Eide Nordmøre kemnerkontor Hustadvika skatteoppkreverkontor        4,7 %

1554  Averøy Nordmøre kemnerkontor Nordmøre kemnerkontor                   5,1 %

1557  Gjemnes Nordmøre kemnerkontor Nordmøre kemnerkontor                   4,8 %

1560  Tingvoll Nordmøre kemnerkontor Nordmøre kemnerkontor                   5,2 %

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

1571  Halsa Nordmøre kemnerkontor Nordmøre kemnerkontor                   5,3 %

1573  Smøla Nordmøre kemnerkontor Smøla kemnerkontor                   4,8 %

1576  Aure Nordmøre kemnerkontor Nordmøre kemnerkontor                   4,8 %
1804  Bodø SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Bodø kemnerkontor                       4,7 %
1805  Narvik SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kemneren i Narvik                       3,5 %
1811  Bindal SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Bindal skatteoppkreverkontor            0,0 %
1812  Sømna SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Sømna kommunekassererkontor             5,0 %
1813  Brønnøy SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Brønnøy kemnerkontor                    5,4 %
1815  Vega SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Vega skatteoppkreverkontor              3,7 %
1816  Vevelstad SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kemneren i Helgelandregionen            3,2 %
1818  Herøy (Nordl.) SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren i Hald                5,1 %
1820  Alstahaug SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren i Hald                5,1 %
1822  Leirfjord SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren i Hald                5,1 %
1824  Vefsn SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kemneren i Helgelandregionen            3,2 %
1825  Grane SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Grane skatteoppkreverkontor             4,3 %
1826  Hattfjelldal SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kemneren i Helgelandregionen            3,2 %
1827  Dønna SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren i Hald                5,1 %
1828  Nesna SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kemneren i Helgelandregionen            3,2 %
1832  Hemnes SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Hemnes skatteoppkreverkontor            4,7 %
1833  Rana SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Rana skatteoppkreverkontor              5,0 %
1834  Lurøy SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kemneren i Helgelandregionen            3,2 %
1835  Træna SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kemneren i Helgelandregionen            3,2 %
1836  Rødøy SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Bodø kemnerkontor                       4,7 %
1837  Meløy SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Meløy skatteoppkreverkontor             3,4 %
1838  Gildeskål SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Bodø kemnerkontor                       2,2 %
1839  Beiarn SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Bodø kemnerkontor                       2,2 %
1840  Saltdal SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Saltdal skatteoppkreverkontor           2,2 %
1841  Fauske – Fuossko SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Fauske skateoppkreverkontor 2,2 %
1845  Sørfold SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Nord-Salten skatteoppkreverkontor       2,2 %
1848  Steigen SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Nord-Salten skatteoppkreverkontor       1,4 %
1849  Hamarøy – Hábmer SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Nord-Salten skatteoppkreverkontor       1,4 %
1850  Divtasvuodna – Tysfjord SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Nord-Salten skatteoppkreverkontor       1,4 %
1851  Lødingen SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Sortland og Lødingen skatteoppkreverkontor          3,4 %
1852  Tjeldsund SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Evenes og Tjeldsund kemnerkontor        0,0 %
1853  Evenes SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Evenes og Tjeldsund kemnerkontor        0,0 %
1854  Ballangen SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Nord-Salten skatteoppkreverkontor       1,4 %
1856  Røst SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Bodø kemnerkontor                       2,2 %
1857  Værøy SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Vågan og Værøy skatteoppkreverkontor 3,2 %
1859  Flakstad SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Flakstad skatteoppkreverkontor          4,6 %
1860  Vestvågøy SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren i Vestvågøy kommune   5,2 %
1865  Vågan SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Vågan og Værøy skatteoppkreverkontor 2,4 %
1866  Hadsel SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Hadsel skatteoppkreverkontor            2,8 %
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1867  Bø (Nordl.) SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Bodø kemnerkontor                       4,7 %
1868  Øksnes SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Øksnes skatteoppkreverkontor            2,2 %
1870  Sortland SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Sortland og Lødingen skatteoppkreverkontor          3,4 %
1871  Andøy SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Andøy skatteoppkreverkontor             5,0 %
1874  Moskenes SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Moskenes skatteoppkreverkontor          5,7 %
1902  Tromsø SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Tromsø kemnerkontor                     5,0 %
1903  Harstad SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Harstad kemnerkontor                    4,9 %
1911  Kvæfjord SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kvæfjord skatteoppkreverkontor          4,1 %
1913  Skånland SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skånland skatteoppkreverkontor          2,5 %
1917 Ibestad SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Ibestad kommunekassererkontor           0,0 %
1919  Gratangen SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Astafjord kemnerkontor                  4,5 %
1920  Loabák – Lavangen SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Astafjord kemnerkontor                  4,5 %

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

1924  Målselv Midt-Troms Målselv skatteoppkreverkontor 1,2 %

1925  Sørreisa Midt-Troms Sørreisa skatteoppkreverkontor          1,2 %

1926  Dyrøy Midt-Troms Dyrøy skatteoppkreverkontor 1,2 %

1927  Tranøy Midt-Troms Tranøy skatteoppkreverkontor 1,2 %

1928  Torsken Midt-Troms Torsken skatteoppkreverkontor 1,2 %

1929  Berg Midt-Troms Berg skatteoppkreverkontor 1,2 %

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

1938  Lyngen Kåfjord  Lyngen kommunekassererkontor            1,3 %

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

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

1941  Skjervøy Kåfjord  Skjervøy skatteoppkreverkontor          1,6 %

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

5001 Trondheim Trondheimsregionen og Fosen Kemneren i Trondheimsregionen           5,6 %
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5004 Steinkjer SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Inntrøndelag skatteoppkreverkontor 3,8 %

5005 Namsos Midtre Namdal Midtre Namdal skatteoppkreverkontor     5,6 %

5011 Hemne Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag Hemne kemnerkontor                      5,3 %

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5022 Rennebu Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag Rennebu skatteoppkreverkontor           5,0 %

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

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

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

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

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

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

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

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

5031 Malvik Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag Værnesregionen skatteoppkreverkontor    4,7 %

5032 Selbu Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag Værnesregionen skatteoppkreverkontor    4,7 %

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

5035 Stjørdal Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag Værnesregionen skatteoppkreverkontor    4,7 %

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

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

5042 Lierne Midtre Namdal Midtre Namdal skatteoppkreverkontor     5,6 %

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

5046 Høylandet Midtre Namdal Midtre Namdal skatteoppkreverkontor     5,6 %

5047 Overhalla Midtre Namdal Midtre Namdal skatteoppkreverkontor     5,6 %

5048 Fosnes Midtre Namdal Midtre Namdal skatteoppkreverkontor     5,6 %

5049 Flatanger Midtre Namdal Midtre Namdal skatteoppkreverkontor     5,6 %

5050 Vikna Midtre Namdal Ytre Namdal skatteoppkreverkontor       1,3 %

5051 Nærøy Midtre Namdal Ytre Namdal skatteoppkreverkontor       1,3 %

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

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

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

422
Antall SKO-kontor

422

Antall 
kommuner i 
AGK-ordning

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

Antall 
kommuner med 
egen AGK

187
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Vår dato Deres dato Saksbehandler   
17.02.2020  

    
John Østhus 

  800 80 000 Deres referanse Telefon 

 Skatteetaten.no  97970450 

 
 

   
Org.nr Vår referanse Postadresse   
974761076 2019/6816838 Postboks 9200 Grønland 

    0134 OSLO 

Kommunestyret i Orkland kommune 
postmottak@orkland.kommune.no 
  
 
 

 

 

 

 

Kontrollrapport 2019 vedrørende skatteoppkreveren for Agdenes 
kommune 

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

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

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

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

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

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

regelverk 
 om utførelsen av arbeidsgiverkontrollen er i samsvar med gjeldende regelverk 

 

2. Om skatteoppkreveren 
Skatteoppkreverkontoret omfatter kommunene Orkdal, Snillfjord, Hitra, Frøya, Agdenes, Meldal og Rindal.  
 
Sum årsverk i henhold til skatteoppkreverens årsrapport for Agdenes kommune: 

Antall årsverk 2019 Antall årsverk 2018 Antall årsverk 2017 

0,4 0,4 0,4 
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3. Måloppnåelse 

Skatte- og avgiftsinngang 

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

Årsregnskapet for Agdenes kommune viser per 31. desember 2019 en endelig skatte- og avgiftsinngang1 til 
fordeling mellom skattekreditorene (etter fradrag for avsetning til margin) og videresending plassering 
mellom kommuner på kr 156 347 037 og utestående restanser2 på kr 5 896 247, herav berostilte krav på 
kr 1 160 230.   

Innkrevingsresultater 

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

  Resultatkrav 
2019 (i %)  

Innbetalt av 
sum krav 2019 
(i %) 

Innbetalt av 
sum krav 2018 
(i %) 

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

Restskatt personlige skattytere 2017 96,50 % 91,62 % 91,22 % 96,26 % 
Forskuddstrekk 2018 99,90 % 100,00 % 100,00 % 99,95 % 
Forskuddsskatt personlige skattytere 2018 99,40 % 98,87 % 98,92 % 99,40 % 
Forskuddsskatt upersonlige skattytere 2018 99,90 % 100,00 % 100,00 % 99,91 % 
Restskatt upersonlige skattytere 2017 99,40 % 100,00 % 37,92 % 98,97 % 
Arbeidsgiveravgift 2018 99,80 % 100,00 % 100,00 % 99,84 % 

Skatteoppkreveren opplyser i sin årsrapport at de er meget fornøyd med å ha nådd fire resultatkrav. Det 
ble et stort avvik på restskatt person, som skyldes restanser relatert til svekket betalingsevne. Det samme 
gjelder negativt avvik på forskuddsskatt person. 
 

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

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

Det er ikke gjennomført stedlig kontroll i 2019.  

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

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

Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av årsregnskap 

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

Arbeidsgiverkontroll  

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

 

5. Skatteetatens oppfølging av skatteoppkreveren 
Det er siste år kommunestyret vil motta en kontrollrapport som denne for skatteoppkrevingen i kommunen. 
Stortinget vedtok 13. desember 2019 at skatteoppkreverfunksjonen overføres til Skatteetaten fra 
1. juni 2020.  

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

 
 

Med hilsen 

 
Marita Ryeng 
underdirektør 
Innkreving, Oppfølging skatteoppkrevere 
Skatteetaten 
 Else-Gunn Polland Halvorsen 
  
 
 
 
 

256



 

Side 4 / 4 

 

For ettertiden kan spørsmål til Skatteetaten om oppfølging av skatteoppkreverne rettes til:  
 oppfolging-skatteoppkrever@skatteetaten.no for skatteregnskaps- og innkrevingsområdet 
 SKOstyringAGK@skatteetaten.no for arbeidsgiverkontrollområdet 

 
 
Kopi til:  Skatteoppkreveren for Orkland kommune 

Kontrollutvalget for Orkland kommune 
Rådmann/administrasjonssjef for Orkland kommune 
Riksrevisjonen 

 
 
 
Vedlegg:  

 
 
 
Resultater og styringsinformasjon vedrørende arbeidsgiverkontroll 
 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer.
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Vår dato Deres dato Saksbehandler   
17.02.2020  

    
John Østhus 

  800 80 000 Deres referanse Telefon 

 Skatteetaten.no  97970450 

 
 

   
Org.nr Vår referanse Postadresse   
974761076 2019/6816838 Postboks 9200 Grønland 

    0134 OSLO 

Kommunestyret i Orkland kommune 
postmottak@orkland.kommune.no 
  
 
 

 

 

 

 

Kontrollrapport 2019 vedrørende skatteoppkreveren for Meldal 
kommune 

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

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

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

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

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

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

regelverk 
 om utførelsen av arbeidsgiverkontrollen er i samsvar med gjeldende regelverk 

 

2. Om skatteoppkreveren 
Skatteoppkreverkontoret omfatter kommunene Orkdal, Snillfjord, Hitra, Frøya, Agdenes, Meldal og Rindal.  
 
Sum årsverk i henhold til skatteoppkreverens årsrapport for Meldal kommune: 

Antall årsverk 2019 Antall årsverk 2018 Antall årsverk 2017 

0,6 0,7 0,7 
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3. Måloppnåelse 

Skatte- og avgiftsinngang 

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

Årsregnskapet for Meldal kommune viser per 31. desember 2019 en endelig skatte- og avgiftsinngang1 til 
fordeling mellom skattekreditorene (etter fradrag for avsetning til margin) og videresending plassering 
mellom kommuner på kr 340 450 274 og utestående restanser2 på kr 5 893 421 , herav berostilte krav på 
kr 11 058.   

Innkrevingsresultater 

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

  Resultatkrav 
2019 (i %)  

Innbetalt av 
sum krav 2019 
(i %) 

Innbetalt av 
sum krav 2018 
(i %) 

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

Restskatt personlige skattytere 2017 96,50 % 96,30 % 96,34 % 96,26 % 
Forskuddstrekk 2018 99,90 % 100,00 % 100,00 % 99,95 % 
Forskuddsskatt personlige skattytere 2018 99,40 % 100,00 % 100,00 % 99,40 % 
Forskuddsskatt upersonlige skattytere 2018 99,90 % 100,00 % 100,00 % 99,91 % 
Restskatt upersonlige skattytere 2017 99,40 % 100,00 % 98,02 % 98,97 % 
Arbeidsgiveravgift 2018 99,80 % 100,00 % 99,86 % 99,84 % 

Skatteoppkreveren sier seg meget fornøyd med å ha nådd alle resultatkravene med unntak av restskatt 
person. 

  

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

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

Det er ikke gjennomført stedlig kontroll i 2019.  

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

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

Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av årsregnskap 

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

Arbeidsgiverkontroll  

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

 

5. Skatteetatens oppfølging av skatteoppkreveren 
Det er siste år kommunestyret vil motta en kontrollrapport som denne for skatteoppkrevingen i kommunen. 
Stortinget vedtok 13. desember 2019 at skatteoppkreverfunksjonen overføres til Skatteetaten fra 
1. juni 2020.  

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

 

 

Med hilsen 

 
Marita Ryeng 
underdirektør 
Innkreving, Oppfølging skatteoppkrevere 
Skatteetaten 
 Else-Gunn Polland Halvorsen 
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For ettertiden kan spørsmål til Skatteetaten om oppfølging av skatteoppkreverne rettes til:  
 oppfolging-skatteoppkrever@skatteetaten.no for skatteregnskaps- og innkrevingsområdet 
 SKOstyringAGK@skatteetaten.no for arbeidsgiverkontrollområdet 

 
Kopi til:  Skatteoppkreveren for Orkland kommune 

Kontrollutvalget for Orkland kommune 
Rådmann/administrasjonssjef for Orkland kommune 
Riksrevisjonen 

 
 
 
Vedlegg:  

 
 
 
Resultater og styringsinformasjon vedrørende arbeidsgiverkontroll 
 

 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer.
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Vår dato Deres dato Saksbehandler   
17.02.2020  

    
John Østhus 

  800 80 000 Deres referanse Telefon 

 Skatteetaten.no  97970450 

 
 

   
Org.nr Vår referanse Postadresse   
974761076 2019/6816838 Postboks 9200 Grønland 

    0134 OSLO 

Kommunestyret i Orkland kommune 
postmottak@orkland.kommune.no 
  
 
 

 

 

 

 

Kontrollrapport 2019 vedrørende skatteoppkreveren for Orkdal 
kommune 

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

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

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

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

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

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

regelverk 
 om utførelsen av arbeidsgiverkontrollen er i samsvar med gjeldende regelverk 

 

2. Om skatteoppkreveren 
Skatteoppkreverkontoret omfatter kommunene Orkdal, Snillfjord, Hitra, Frøya, Agdenes, Meldal og Rindal. 
 
Sum årsverk i henhold til skatteoppkreverens årsrapport for Orkdal kommune: 

Antall årsverk 2019 Antall årsverk 2018 Antall årsverk 2017 
2,0 2,1 2,2 
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3. Måloppnåelse 

Skatte- og avgiftsinngang 

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

Årsregnskapet for Orkdal kommune viser per 31. desember 2019 en endelig skatte- og avgiftsinngang1 til 
fordeling mellom skattekreditorene (etter fradrag for avsetning til margin) og videresending plassering 
mellom kommuner på kr 1 358 440 656 og utestående restanser2 på kr 22 745 277, herav berostilte krav 
på kr 2 531.   

Innkrevingsresultater 

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

  Resultatkrav 
2019 (i %)  

Innbetalt av 
sum krav 2019 
(i %) 

Innbetalt av 
sum krav 2018 
(i %) 

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

Restskatt personlige skattytere 2017 96,50 % 96,17 % 93,31 % 96,26 % 
Forskuddstrekk 2018 99,90 % 99,95 % 99,98 % 99,95 % 
Forskuddsskatt personlige skattytere 2018 99,40 % 99,78 % 99,87 % 99,40 % 
Forskuddsskatt upersonlige skattytere 2018 99,90 % 100,00 % 99,98 % 99,91 % 
Restskatt upersonlige skattytere 2017 99,40 % 99,92 % 99,66 % 98,97 % 
Arbeidsgiveravgift 2018 99,80 % 99,94 % 99,94 % 99,84 % 

Skatteoppkreveren sier i sin årsrapport at de er svært fornøyde med å ha nådd alle resultatkrav unntatt for 
restskatt person. Dette forklares med flere skattytere med gjeldsordning samt at mange har manglende 
betalingsevne. 

 

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

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

 
 
1 Sum innbetalt og fordelt til skattekreditorene 
2 Sum åpne (ubetalte) forfalte debetkrav 
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Det er ikke gjennomført stedlig kontroll i 2019.  

Skatteoppkrevers overordnede internkontroll 

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

Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av årsregnskap 

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

Arbeidsgiverkontroll  

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

 

5. Skatteetatens oppfølging av skatteoppkreveren 
Det er siste år kommunestyret vil motta en kontrollrapport som denne for skatteoppkrevingen i kommunen. 
Stortinget vedtok 13. desember 2019 at skatteoppkreverfunksjonen overføres til Skatteetaten fra 
1. juni 2020.  

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

 
 

Med hilsen 

 
Marita Ryeng 
underdirektør 
Innkreving, Oppfølging skatteoppkrevere 
Skatteetaten 
 Else-Gunn Polland Hlavorsen 
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For ettertiden kan spørsmål til Skatteetaten om oppfølging av skatteoppkreverne rettes til:  
 oppfolging-skatteoppkrever@skatteetaten.no for skatteregnskaps- og innkrevingsområdet 
 SKOstyringAGK@skatteetaten.no for arbeidsgiverkontrollområdet 

 
Kopi til:  Skatteoppkreveren for Orkland kommune 

Kontrollutvalget for Orkland kommune 
Rådmann/administrasjonssjef for Orkland kommune 
Riksrevisjonen 

 
 
 
Vedlegg:  

 
 
 
Resultater og styringsinformasjon vedrørende arbeidsgiverkontroll 
 

 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer.
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Vår dato Deres dato Saksbehandler   
17.02.2020  

    
John Østhus 

  800 80 000 Deres referanse Telefon 

 Skatteetaten.no  97970450 

 
 

   
Org.nr Vår referanse Postadresse   
974761076 2019/6816838 Postboks 9200 Grønland 

    0134 OSLO 

Kommunestyret i Hitra kommune 
postmottak@hitra.kommune.no  
 
 

 

 

 

 

 

Kontrollrapport 2019 vedrørende skatteoppkreveren for Snillfjord 
kommune 

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

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

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

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

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

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

regelverk 
 om utførelsen av arbeidsgiverkontrollen er i samsvar med gjeldende regelverk 

 

2. Om skatteoppkreveren 
Skatteoppkreverkontoret omfatter kommunene Orkdal, Snillfjord, Hitra, Frøya, Agdenes, Meldal og Rindal. 
 
Sum årsverk i henhold til skatteoppkreverens årsrapport for Snillfjord kommune: 

Antall årsverk 2019 Antall årsverk 2018 Antall årsverk 2017 

0,25 0,3 0,3 
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3. Måloppnåelse 

Skatte- og avgiftsinngang 

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

Årsregnskapet for Snillfjord kommune viser per 31. desember 2019 en skatte- og avgiftsinngang1 til 
fordeling mellom skattekreditorene etter fradrag for avsetning til margin på kr 100 204 031 og utestående 
restanser2 på kr 766 743. 

Innkrevingsresultater 

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

  Resultatkrav 
2019 (i %)  

Innbetalt av 
sum krav 2019 
(i %) 

Innbetalt av 
sum krav 2018 
(i %) 

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

Restskatt personlige skattytere 2017 96,50 % 100,00 % 99,51 % 96,26 % 
Forskuddstrekk 2018 99,90 % 99,99 % 100,00 % 99,95 % 
Forskuddsskatt personlige skattytere 2018 99,40 % 99,70 % 99,79 % 99,40 % 
Forskuddsskatt upersonlige skattytere 2018 99,90 % 100,00 % 100,00 % 99,91 % 
Restskatt upersonlige skattytere 2017 99,40 % 100,00 % 100,00 % 98,97 % 
Arbeidsgiveravgift 2018 99,80 % 100,00 % 100,00 % 99,84 % 

Skatteoppkreveren sier i sin årsrapport at de er meget fornøyd med å ha nådd alle resultatkrav med god 
margin. 

 

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

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

Det er ikke gjennomført stedlig kontroll i 2019. 

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

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

Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av årsregnskap 

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

Arbeidsgiverkontroll  

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

 

5. Skatteetatens oppfølging av skatteoppkreveren 
Det er siste år kommunestyret vil motta en kontrollrapport som denne for skatteoppkrevingen i kommunen. 
Stortinget vedtok 13. desember 2019 at skatteoppkreverfunksjonen overføres til Skatteetaten fra 1. juni 
2020.  

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

 

 
 

Med hilsen 

 
Marita Ryeng 
underdirektør 
Innkreving, Oppfølging skatteoppkrevere 
Skatteetaten 
 Else-Gunn Polland Halvorsen 
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For ettertiden kan spørsmål til Skatteetaten om oppfølging av skatteoppkreverne rettes til:  

 oppfolging-skatteoppkrever@skatteetaten.no for skatteregnskaps- og innkrevingsområdet 
 SKOstyringAGK@skatteetaten.no for arbeidsgiverkontrollområdet 

 
Kopi til:  Kommunestyret i Heim kommune 

Kommunestyret i Orkland kommune 
Skatteoppkreveren for Hitra kommune 
Kontrollutvalget for Hitra kommune 
Rådmann/administrasjonssjef for Hitra kommune 
Riksrevisjonen 

 
 
 
Vedlegg:  

 
 
 
Resultater og styringsinformasjon vedrørende arbeidsgiverkontroll 
 

 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer.
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Politiske saker må være tilstrekkelig opplyst og utredet 
Kommunal Rapport 17.02.2020  
 
Når politikerne skal diskutere en sak på sakslista, hvor vide er da rammene for hva man kan 
diskutere og ta stilling til? Og hva med saker som ikke har funnet veien til sakslista? 
 
SPØRSMÅL: Hva menes med «en sak som ikke er oppført på saklisten»? 
 
I kommunelovens § 11–3 første avsnittet, andre setning, står det at «En sak skal settes på 
sakslisten hvis minst en tredel av organets medlemmer krever det», og i siste avsnitt står det 
at «Et folkevalgt organ kan fatte vedtak i en sak som ikke er oppført på sakslisten, hvis ikke 
møtelederen eller en tredel av de møtende medlemmene motsetter seg det.» 
 
Hva menes med en sak som ikke er oppført på saklista i denne sammenhengen? 
 
SVAR: Utgangspunktet er her saklisten slik den ser ut i innkallingen. Denne er det i 
utgangspunktet ordfører eller fylkesordfører som fastsetter. Bestemmelsen om rett for en 
tredel av medlemmer til å kreve en ny sak ført opp, innebærer at disse kan pålegge ordfører 
å sette den inn der. 
 
Normalt er dette presist nok som angivelse av og ramme for det som skal behandles og tas 
stilling til i møtet. Problemet om hva som er samme sak, kan imidlertid oppstå hvis det blir 
tatt opp nye spørsmål eller satt fram nye forslag som det hevdes er en del av samme saken, 
men som utvider rammen for denne vesentlig. 
 
Dette er ikke noe problem så langt ingen protesterer mot en slik utvidelse av rammen for 
saken. Innlegg som tar opp andre temaer eller synspunkter enn de som ligger i 
saksforelegget til saken, vil normalt være uproblematiske, og det er ikke mulig å avskjære 
slike synspunkter hvis den som tar opp disse, hevder at det er nødvendig å se saken som 
behandles i sammenheng med disse. 
 
Det samme gjelder som alminnelig utgangspunkt forslag som ikke er omtalt i saksforelegget, 
så langt de med rimelighet kan sies å angå samme spørsmål som det som står på saklisten. 
 
Men her er det to begrensninger: Den ene er kravet om at saken skal være tilstrekkelig 
opplyst og utredet. Det er det i første hånd et ansvar for kommunedirektøren, eller den som 
møter på hennes vegne, å ta stilling til og eventuelt uttale seg om, se kommunelovens § 
13 tredje avsnitt: «Kommunedirektøren skal påse at saker som legges fram for folkevalgte 
organer, er forsvarlig utredet. Utredningen skal gi et faktisk og rettslig grunnlag for å treffe 
vedtak», og fjerde avsnitt andre setning: «Hvis kommunedirektøren blir oppmerksom på 
faktiske eller rettslige forhold som har sentral betydning for iverksettingen av vedtaket, skal 
han eller hun gjøre det folkevalgte organet oppmerksom på dette på en egnet måte». 
 
Et langt stykke på vei er det opp til det folkevalgte organet om det vil ta hensyn til en slik 
innvending. Det folkevalgte organet avgjør som utgangspunkt selv når det synes det vet nok 
om et saksforhold. Det kan – men har ikke plikt til å – utsette saken til et senere møte for å få 
en tilleggsutredning. Men hvis det treffes vedtak og det viser seg at det var en alvorlig svikt 
eller mangel i grunnlaget for dette, vil det kunne bli kjent ugyldig – ved lovlighetskontroll eller 
ved dom. 
 
Den andre begrensningen ligger i de folkevalgtes behov for å være beskyttet mot 
«overrumpling» i kraft av ny informasjon eller nye forslag som går utenfor rammen av det de 
hadde grunnlag for å vente i forkant av møtet. Her kommer så bestemmelsen i § 11–3 første 
setning inn i bildet. Møteleder har kompetanse til å stoppe votering over et forslag som går 
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utenfor en rimelig forståelse av hva som er «samme sak» som den som er oppført i 
innkallingen, og det samme kan opposisjonen hvis den kan mønstre en tredel av 
medlemmene av det folkevalgte organet. 
 
I tillegg har vi nå også fått en viktig, ny regel i bestemmelsens første avsnitt, andre setning, 
om at alle saksdokumenter skal sendes samtidig med innkallingen. Også hvis det sendes ut 
eller dukker opp andre saksdokumenter etter dette, kan møteleder eller en tredel av 
medlemmene motsette seg at det treffes vedtak i saken. 
 
Ikke noe av dette trekker i seg selv en presis grense for hva som er «samme sak», og i 
praksis er det innen vide grenser opp til det folkevalgte organet selv å avgjøre dette. Med de 
ulike typer for sperrer som er skissert ovenfor, vil imidlertid dette ikke så lett komme på 
spissen, men i prinsippet kan dette gjøres til tema for lovlighetsklage eller lovlighetskontroll 
av eget tiltak etter kap. 27. 
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Hva er et folkevalgt organ? 
Kommunal Rapport 09.03.2020 
 
Kommuner kan gå sammen om å løse felles oppgaver. Vil styret for slike samarbeidsorganer 
være et folkevalgt organ som omfattes av kommunelovens bestemmelser om 
møteoffentlighet? 
Er representantskapet i et kommunalt oppgavefellesskap et folkevalgt organ? 
 
SPØRSMÅL: Etter kommunelova skal alle møte i «folkevalde organ» vera opne. Er 
representantskapet i eit kommunalt oppgåvefellesskap eit folkevald organ? 
Og vil styret oppgåvefellesskapet, som representantskapet har valt, vera eit folkevald organ? 
 
SVAR: Kommunale oppgavefellesskap er interkommunale samarbeid som opprettes etter 
kommuneloven § 19-1 «for å løse felles oppgaver». Det øverste organet i et slikt 
oppgavefellesskap er et representantskap sammensatt etter reglene i § 19-3 Dette 
representantskapet er nevnt i listen over folkevalgte organer i § 5-1 andre avsnitt, noe som 
betyr at de generelle reglene for slike, herunder bestemmelsene i § 11-5 om 
møteoffentlighet, gjelder her. 
 
Styret for slikt oppgavefellesskap er ikke nevnt i loven, og heller ikke i listen over «andre 
kommunale organer» som § 5-2 fastsetter at loven også gjelder for. Men her har vi en 
bestemmelse i § 19-3 siste avsnitt om at «Representantskapet kan selv opprette andre 
organer til styring av oppgavefellesskapet», og det er ikke tvilsomt at det betyr at det kan 
velges et slikt styre, og at det da anses som et folkevalgt organ etter loven og må følge 
bestemmelsene om møter og saksbehandlingen i kommuneloven. 
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 Slutt for oppgaveutvalg? 
Kommunal Rapport 10.02.2020  
 
Ny kommunelov reiser spørsmål om hvordan man skal opprette et utvalg. 
 
SPØRSMÅL: Er det ikke lenger mulig å danne et oppgaveutvalg? 
 
Regjeringen hadde følgende på sin hjemmeside når det gjelder 
oppgaveutvalg: Oppgaveutvalg (Siden er nå fjernet, red anmerk.). 
 
Vi har en oppgave vi har tenkt å løse gjennom et slikt oppgaveutvalg, og er usikker på 
hvordan dette stiller seg i forhold til ny kommunelov. Oppgaveutvalget er tenkt sammensatt 
av tre fra lokalmiljø og to folkevalgte. 
 
Blir det å regne som folkevalgt organ § 5–1 i kommuneloven? 
Eller er det ikke lenger mulig å ha et oppgaveutvalg? 
  
 
SVAR: Dette rundskrivet, sist oppdatert 31.08.2018, er så vidt jeg kan se ikke tydelig nok når 
det gjelder konsekvensene av endringene i reglene om utvalg i kommuneloven 2018. 
 
På samme måte som i loven av 1992, har den nye loven ingen bestemmelser om slike 
utvalg, men i motsetning til den gamle loven, som i alle fall var ganske upresis her, sies det 
nå uttrykkelig i kommuneloven 2018 § 5-1, første avsnitt, at «Folkevalgte organer skal 
opprettes etter bestemmelsene i denne loven eller etter bestemmelser om slike organer i 
andre lover». 
 
Folkevalgte organer betyr her alle organer som opprettes av kommunestyre eller fylkesting 
med medlemmer valgt av disse. Det betyr her at slike oppgaveutvalg må opprettes etter 
bestemmelsene i § 5–7 om utvalg, og ellers følge de generelle reglene om saksbehandlingen 
i slike. 
 
Dette tilsier at det kan være nødvendig med noen justeringer i måten et slikt utvalg 
oppnevnes på og arbeider. 
 
Valg av medlemmer kan således ikke lenger delegeres til organisasjoner eller andre i 
lokalsamfunnet. Dette er ikke noe stort problem; kommunestyret kan invitere ulike lokale 
aktører til å foreslå medlemmer til utvalget, og så velge det som helhet – ved avtalevalg – 
med interne og eksterne medlemmer. 
 
Leder av utvalget skal sette opp en sakliste og innkalling til alle møter. Disse skal holdes og 
tilrettelegges av kommunedirektøren eller andre i administrasjonen, som skal sende ut 
formelle innkallinger i forkant av hvert møte – vedlagt de saksdokumenter som er aktuelle. 
Møtene skal som alminnelig regel være åpne, og det skal føres en møtebok etter alle møter. 
 
Under sitt arbeid kan utvalget etter eget skjønn invitere andre representanter fra 
lokalsamfunnet til åpne høringer eller samtaler, men da slik at disse høringene eller 
samtalene er klart atskilt fra utvalgets egen saksbehandling i møtet. Møtene skal som 
alminnelig regel være åpne, men ved selve saksbehandlingen skal bare utvalgets 
medlemmer få ordet og votere. 
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Utvalg er ikke bundet av administrasjonen 
Kommunal Rapport 27.01.2020 
 
På samme måte som kommunestyret selv, er et utvalg ikke bundet av administrasjonens 
faglige vurdering. Det står også fritt å bestemme hvilke avgjørelser det vil overlate til 
administrasjonen, og hvilke det selv vil gå inn i og avgjøre selv, skriver Jan Fridthjof Bernt. 
 
SPØRSMÅL: Hvor stor myndighet kan legges til en komité? 
Jeg er en lokalpolitiker som har fått fast plass i prosjekt- og byggekomiteen (PBK). Jeg lurer 
på hvor stor myndighet som kan legges til en slik komité? 
 
Mens utvalgenes ansvarsområde omfatter forvaltning av lovverk der myndigheten er delegert 
til kommunen, vil PBKs arbeidsområde i større grad dreie seg om kommunens egen 
oppgaveløsning. Ofte er det avklaring av rent fagmessige oppgaver som legges til komiteen, 
som valg av entrepriseform, godkjenning av prosjekteringen, etc.  
 
Spørsmålet mitt er hvilken rolle komiteen har. Har komiteen avgjørelsesmyndighet i rent 
faglige spørsmål og kan da i ytterste fall instruere administrasjonen?  
 
Hensikten med å legge avgjørelsesmyndigheten til komiteen er trolig å forenkle, slik at disse 
sakene ikke går videre oppover. Mitt spørsmål gjelder om dette er spørsmål som i det hele 
tatt kan behandles politisk. 
 
Etter mitt syn er dette rent fagmessige oppgaver. Jeg ser da bort fra at en komité ikke har 
vedtaksmyndighet i det hele tatt. Spørsmålet kunne like gjerne gjeldt et utvalg.  
 
Og – i tilfelle dette er politiske avgjørelser, så er det vel bare kommunestyret som kan 
instruere rådmannen? Denne myndigheten kan vel ikke delegeres til PBK. Og en slik 
instruering skal vel gå direkte til rådmann og ikke til kommunalsjefen som møter i PBK? Når 
det gjelder forvaltningsvedtak kan utvalget overprøve rådmannens syn (f.eks. i 
klagesaker). PBK-sakene gjelder jo kommunens drift slik jeg ser det og da er det 
annerledes.  
  
SVAR: I kommuneloven fra 2018 har vi ikke lenger komiteer som en egen type folkevalgte 
organer. Komitébetegnelsen brukes nå bare om de (frivillige) kommune- og 
fylkestingskomiteene etter § 5–9. Men det betyr bare at denne plan- og byggekomiteen nå 
blir et utvalg etter lovens § 5–7. 
 
Når kommunestyret oppretter et slikt utvalg, er dette et hjelpeorgan for kommunestyret som 
«kan få tildelt vedtaksmyndighet hvis ikke annet er følger av lov». Utvalget opptrer her på 
vegne av kommunestyret, og innenfor rammen av delegeringsvedtaket med samme 
instruksjonsmyndighet som kommunestyret selv overfor kommunedirektøren (rådmannen) og 
administrasjonen. 
 
Vedtak i et folkevalgt organ er ikke i seg selv faglige avgjørelser, men politiske eller 
administrative beslutninger. De skal imidlertid bygge på en faglig basert utredning fra 
administrasjonen, jf. § 13–1 tredje avsnitt, der det fastslås at «Kommunedirektøren skal påse 
at saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet. Utredningen skal gi et 
faktisk og rettslig grunnlag for å treffe vedtak.» 
 
Men på samme måte som kommunestyret selv er et utvalg ikke bundet av administrasjonens 
faglige vurdering, og det står også fritt å bestemme hvilke avgjørelser det vil overlate til 
administrasjonen, og hvilke det selv vil gå inn i og avgjøre selv. Men hvis et vedtak vil være i 
strid med lov, forskrift eller overordnet styringsinstrument vedtatt av kommunestyret, skal 
rådmannen eller den i administrasjonen som møter for henne, gjøre oppmerksom på det. Det 
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samme gjelder der vedtaket bygger på klart uriktig forståelse av faktum eller klart uholdbare 
faglige vurderinger av saksforholdet. 
 
Ved slik svikt vil vedtaket kunne bli opphevd som ugyldig av Fylkesmannen. Og så lenge det 
ikke er truffet vedtak eller inngått avtale som gir private parter rettigheter, kan kommunestyret 
oppheve ethvert vedtak som truffet av et slikt utvalg. 
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Kan fritak lovlighetskontrolleres? 
Kommunal Rapport 20.01.2020 

Kan et vedtak om å gi en folkevalgt fritak i en enkeltsak lovlighetskontrolleres? 

SPØRSMÅL: Hva slags vedtak kan være gjenstand for lovlighetskontroll? 

I ny kommunelov er det i § 27–2 listet opp hvilke vedtak som kan lovlighetskontrolleres. 

Under punkt 18.4.3 på s. 164 i proposisjonen skriver departementet følgende om fritak i en 
enkeltsak av personlige grunner (§ 11–11 i ny lov): «Avgjørelsen om å gi fritak skal ikke 
anses som en prosessledende avgjørelse. Det må anses som et endelig vedtak overfor den 
folkevalgte, og kan derfor være gjenstand for en lovlighetskontroll etter forslagets § 27–2 
bokstav a.» 

I merknadene til § 27–2 på s. 414 i proposisjonen skriver departementet følgende: 

«Avgjørelse om fritak av personlige grunner er noe annet enn inhabilitet, og kan ikke 
kontrolleres. Dette er i tråd med gjeldende rett.» 

Etter hva jeg kan se, er det ikke helt samsvar mellom det som står i merknaden til § 27–2 og 
det som sies under punkt 18.4.3. 

Eller skal vi forstå merknaden slik at et vedtak om fritak etter § 11–11 ikke kan kontrolleres 
etter § 27–2 bokstav c men at det kan kontrolleres etter bokstav a? 

SVAR: Begge uttalelser er i og for seg riktige, men den siste er for upresis. Vedtak etter § 
11–11 om å frita en folkevalgt fra å delta ved behandlingen av en sak er ikke en 
prosessledende avgjørelse (avgjørelser om saksbehandling i en bestemt sak), slik at det er 
unntatt fra lovlighetskontroll etter § 27 andre avsnitt, bokstav a. Det er tale om en avgjørelse 
som fritar en folkevalgt fra den plikten hun har etter § 8–1 til å delta i alle saker som er under 
behandling i det folkevalgte organet. 

På samme måte som vedtak om inhabilitet er avgjørelse av en slik søknad om fritak et 
selvstendig vedtak som skal innføres i møteboken, se § 11–4 siste avsnitt, siste setning. Men 
ved lovlighetskontroll er det i praksis sterkt begrenset hva som kan kontrolleres; i praksis 
bare om fritak er gitt etter søknad fra den folkevalgte selv, og om det er begrunnet i 
«personlige grunner». 

Spørsmålet om det i så fall skal gis fritak, avgjør det folkevalgte organet med endelig 
virkning. Hvis det foreligger en slik søknad, vil det ikke være rom for lovlighetskontroll ut over 
dette, verken av om det er anført gode nok «personlige grunner» eller ved avslag av om det 
burde ha blitt gitt fritak. 
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Hvem er kommunens leder når kommunedirektøren går på dagen? 
Kommunal Rapport 02.03.2020 
 
Kommunedirektøren gikk på dagen, hvem sitter nå med det juridiske ansvaret? 
 
SPØRSMÅL: En kommune har per i dag ikke kommunedirektør, heller ikke assisterende, 
konstituert eller fungerende. Dette som følge av at kommunedirektøren sluttet med 
umiddelbar virkning (på dagen). Hvem har kommunedirektørens (rettslige) funksjoner i en 
kommune uten kommunedirektør, herunder arbeidsgiveransvaret? 
 
SVAR: Dette problemet er det ordførers og kommunestyrets ansvar å løse. Ordfører må 
umiddelbart sammenkalle kommunestyret for å treffe vedtak om konstituering i stilling som 
kommunedirektør inntil formell tilsetting kan skje. 
 
Hvis ordfører har fått hastefullmakt av kommunestyret etter § 11–8 første avsnitt, vil hun 
kunne utpeke en person som kan fungere i denne stillingen inntil kommunestyret har kunnet 
treffe vedtak om konstituering. Og selv om slik ikke fullmakt er gitt, må ordfører ta ansvar for 
å utpeke hvem som skal ivareta de ulike administrative funksjonene inntil kommunestyret har 
kunnet ta stilling til dette. 
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Folkehelsearbeidet har knapt kommet i gang 
Kommunal Rapport 16.01.2020 

Det er lite samarbeid om folkehelse mellom kommuner og fastleger. Det kommer fram i en ny 
rapport. 

Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie ved NTNU har på oppdrag fra KS har sett 
nærmere på hvilke erfaringer fastlegene har med helsefremmende og forebyggende arbeid 
og hvilken plass har det i allmennpraksisen. 

Forskerne har også undersøkt hvilke kontakt og erfaringer fastlegene har med kommunens 
folkehelsearbeid og hva som påvirker helsefremmende og forebyggende arbeid i 
allmennpraksis og i samarbeidet med kommunen negativt/positivt. 

Dette er funnene: 
• Det er et gap mellom de forventningene myndighetene har hatt til fastlegenes 

helsefremmende og forebyggende arbeid og den faktiske virksomheten. 
• Myndighetene har lagt til rette for at fastlegene skal bidra til folkehelsearbeidet lokalt, 

men seks år etter at ny folkehelselov ble innført, har samarbeid mellom kommunene og 
fastlegene på dette feltet knapt kommet i gang. 

• Organisering, strukturer og finansieringsordninger i primærhelsetjenesten går på flere 
måter i disfavør av helsefremmende og forebyggende arbeid. 

• Fastlegene bruker mye tid på forebyggende legemiddelbehandling og pleie- og 
omsorgstjenester – tid som kunne vært brukt til helsefremming og annen forebygging. 

• Fastlegene mangler kompetanse og ferdigheter innen helsefremming og forebygging. 
 
Etterlyser felles forståelse 
Ifølge rapporten viser internasjonal forskning at helsefremming og forebygging i 
allmennpraksis kan gi viktige bidrag til den samlede folkehelsen. 

Både i forarbeidet til helse- og omsorgsloven, i to etterfølgende folkehelsemeldinger og i 
primærhelsetjenestemeldingen har myndighetene uttrykt tydelige mål om få til et større 
engasjement og deltakelse fra fastlegene i forebyggende og helsefremmende arbeid. 

Det er forventninger om at helsetjenestene generelt skal bidra inn mot det bredt anlagte 
folkehelsearbeidet, samtidig som myndighetene også er tydelig på at andre virksomheter i 
kommunene må ta et langt større ansvar for folkehelsen enn det som har vært tilfelle 
tidligere. 

Men myndighetenes mål er så langt ikke nådd. 

– Seks år etter at ny folkehelselov ble innført, har samarbeid mellom kommunene og 
fastlegene på dette feltet knapt kommet i gang, heter det i rapporten. 

Mens fastlegene mener kommunene i liten grad involverer legene i folkehelsearbeidet, virker 
kommunene lite opptatt av fastlegenes innsats og prioriteringer på feltet. 

I rapporten etterlyses en felles forståelse av hva som inngår i begrepene forebygging, 
helsefremming og folkehelsearbeid, mangel på kunnskaper om arbeidsmetoder og oversikt 
over lokale tilbud. 
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Dagens finansieringsordning framstår også som hindringer for videre involvering og utvikling 
av fastlegerollen i folkehelsearbeidet, ifølge rapporten. 

Vil ha nasjonal strategi 
Forskerne konkluderer blant annet med at dersom man skal klare å drive helsefremmende 
og forebyggende arbeid i allmennpraksis, må kompetansen blant fastlegene bli vesentlig 
oppgradert. 

– Det går i første rekke på kommunikative og pedagogiske ferdigheter. Dette bør inn i både 
grunnutdanningen og videreutdanningen, og slik også komme alle med behov for helsehjelp 
til gode, skriver forskerne i rapporten. 

Det anbefales også at det utarbeides en nasjonal strategi for styrking av helsefremming og 
forebygging i allmennpraksis. Begrunnelsen for en nasjonal strategi er at tilretteleggingen og 
virkemidlene må koordineres. Fordeling av ansvar, oppgaver og finansiering er fragmentert 
og begrenser statens og kommunenes styringsmuligheter. 

– En reorientering mot mer helsefremming og forebygging vil få innvirkning på andre 
oppgaver og vi mener at planleggingen og gjennomføring kan bli krevende om kommunene 
skal gjennomføre det hver for seg, heter det i rapporten. 

Det pekes blant annet på nødvendigheten av å ha en omforent forståelse av hva fastlegene 
skal bruke tiden sin på og hvilke tjenestetilbud et legekontor bør kunne tilby. 

Forskerne peker også på behovet for mer forskning på flere områder innen folkehelse 
dersom man skal lykkes. 
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Ansatte krever innsyn i varsel – kommunen offentliggjør varslers navn 
Kommunal Rapport 20.01.2020 
 
Etter krav om innsyn i varslingssaken fra to ansatte, offentliggjorde Eidskog kommune 
navnet på varsleren. Brudd på taushetsplikten, mener professor. 
 
Kommunen bør så langt som mulig verne om varslers identitet, og jeg mener derfor at de her 
tråkker feil. Kommunen burde ha forstått at varsleren har krav på å holdes anonym inntil man 
eventuelt står i retten, sier varslerens advokat Jørn Mejdell Jakobsen. 
 
Anonymiserer de ansatte 
I midten av februar er varslingssaken i Eidskog berammet i tingretten, og kommunen har 
nylig fått henvendelser fra to ansatte i kommunen som er innkalt til å vitne i saken. 
Kommunal Rapport har bedt om innsyn i brevene, og kommunen har utlevert dokumenter 
der navnene på dem som ber om innsyn er sladdet, med følgende hjemmel: 
 
Varslingssaken i Eidskog 
En ansatt i Eidskog kommune varslet for tre år siden om kritikkverdige forhold i forbindelse 
med omtakseringen av eiendomsskatt. 
 
Varsleren fulgte opp med et varsel om gjengjeldelse i fjor sommer. 
 
Varslet omfattet fire navngitte personer, blant annet rådmannen og ordfører, og senere 
varaordfører. 
 
I februar vedtok kommunestyret at rådmann Jan Reinert Rasmussen i Sør-Fron skulle 
behandle varslingssaken som setterådmann. 
 
Han konkluderte med at rådmann, ordfører, varaordfører og ytterligere to ledere var inhabile i 
saken, og han anbefalte at han skulle få mandat til å inngå forhandlinger med varsleren. 
 
I mai vedtok kommunestyret at de «personalrelaterte forhold i varselet» skal 
behandles av rådmannen, som varslerens arbeidsgiver. 
 
Det ble vedtatt at en ekstern aktør skulle vurdere varslernes påstand om mobbing og 
trakassering. 
 
Etter en lovlighetsklage opphevet Fylkesmannen vedtaket i midten av oktober. 
 
Varsleren har stevnet kommunen for retten. 
 
«Navnene er sladdet av hensyn til at dette er underordnede ansatte som er utsatt for 
beskyldninger de foreløpig ikke har fått forsvart seg mot». 
 
Offentliggjør varslerens navn 
I to av tre dokumenter blir varsleren navngitt og betegnet som varsler. Kommunen har 
sladdet navnet på de ansatte som ber om innsyn, men varslerens navn er usladdet. 
 
Dokumentet ble i forrige uke lagt ut åpent på kommunens postliste, der hvem som helst kan 
klikke seg inn. 
 
Jussprofessor Jan Fridthjof Bernt mener at offentliggjøring av en varslers identitet er et brudd 
på taushetsplikten. 
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Dette høres ganske problematisk ut, må jeg si. Identiteten til en varsler vil være 
taushetsbelagt, og hvis kommunen identifiserer varsleren, oppfatter jeg det som en krenkelse 
av taushetsplikten, Bernt. 
 
En vanskelig vurdering 
Kommunen syntes det var vanskelig å vurdere hvilke navn som skulle sladdes i 
dokumentene. I denne vurderingen falt altså kommunen ned på at de skulle sladde navnet 
på de ansatte som ba om innsyn, men ikke navnet til varsleren. 
 
Om navn på de aktuelle personer skal unntas eller ikke slik saken står i dag med forestående 
rettssak, fremstår etter kommunens oppfatning som en vanskelig vurdering, med 
motstridende hensyn. Vi valgte i innsynssaken å sladde navn på ufrivillig involverte i saken 
som ennå ikke har fått forklart seg, skriver leder på dokumentsenteret Anita Duelien Slåen. 
 
Varslerens advokat, Jørn Mejdell Jakobsen, reagerer på at kommunen har offentliggjort 
navnet på varsleren.  
 
Viser til moralsk plikt 
Kommunen viser imidlertid til at varslingssaken er berammet i tingretten, og på 
berammingslistene er varslerens navn offentlig tilgjengelig informasjon. I tråd med 
forvaltningsloven er opplysninger som er offentlig kjent, ikke definert som taushetsbelagt 
informasjon. 
 
Om oppføring på berammingslisten er nok til å oppfylle dette vilkåret, mener Bernt avhenger 
av hvor tilgjengelig denne listen er, og om det fremgår i hvilken egenskap varsleren er 
oppført som part. 
 
Under alle omstendigheter vil jeg mene at kommunen har rett, og en moralsk plikt, til å 
skjerme varslers identitet så lenge denne ikke er alminnelig kjent, sier Bernt. 
 
Og han føyer til: 
Varslingssaker er så sensitive for alle parter at det må ligge en underforstått forpliktelse til å 
skjerme informasjon både om varslers identitet og hvem det varsles mot så godt det er 
forenlig med forsvarlig saksbehandling, sier Bernt. 
 
Professor i forvaltningsrett, Jan Fridthjof Bernt, mener at varslerens navn er taushetsbelagt 
informasjon.  
 
Skal holdes konfidensielt 
Det er arbeidsgiver som har ansvaret for å sørge for at arbeidsmiljølovens bestemmelser blir 
fulgt, og i denne loven gis varslere et vern. Arbeidstilsynet skal kontrollere om loven følges.  
 
Både gjennom arbeidsmiljøloven og personopplysningsloven er arbeidsgiver forpliktet til å 
ivareta varsler så langt det er mulig, og et vesentlig punkt i både personopplysningsloven og 
varslingsreglene er å holde navnet på varsler konfidensielt, sier seniorrådgiver Torunn Meosli 
i Arbeidstilsynet, som presiserer at hun uttaler seg på generelt grunnlag. 
 
Bryter med egne rutiner 
Eidskog kommune har vedtatt en egen varslingsplakat, sist revidert i slutten av november 
2018. Her oppfordres ansatte til å varsle om kritikkverdige forhold fordi det kan bidra til å 
utvikle Eidskog kommune positivt. Det vises til at varsling kan gjøres anonymt, men at 
åpenhet normalt vil gi en bedre saksgang. 
 
I varslingsplakaten står det at varslerens navn ikke skal offentliggjøres. 
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«Hvem varsleren er, er allikevel fortrolig informasjon», står det i kommunens vedtatte 
varslingsplakat. 
 
Skal ikke gi ut personopplysninger 
Saken er berammet for retten i midten av februar. Den vil høyst sannsynlig går for åpen rett. 
Da vil varslerens identitet bli offentlig, men Arbeidstilsynet viser til at arbeidsgiver uansett må 
forholde seg til loven de er underlagt. 
 
Det gjelder egne regler for domstolen, men arbeidsgiver er forpliktet til å følge de lover og 
regler de er underlagt. Arbeidsgiver skal uansett ikke gi ut personopplysninger, sier Meosli. 
 
Krav på konfidensialitet 
Arbeidstilsynet peker også på at ikke hvem som helst har innsynsrett i selve varselet, og at 
selv om man er nevnt ved navn i varselet, er ikke dette ensbetydende med at man har rett til 
å lese varslingsdokumentene. 
 
Både varsler og de som varselet er rettet imot, har krav på konfidensialitet, og derfor skal 
ikke flere enn strengt nødvendig ha innsyn i varselet. Arbeidsgiver kan for eksempel lage et 
utdrag av varselet for å sikre kontradiksjon, det vil si at den som får varselet rettet mot seg, 
får gi sin versjon av saken, sier Meosli. 
 
Endret to ganger 
Dagen etter at Kommunal Rapport kontaktet kommunen for å be om en kommentar til 
offentliggjøringen av varslerens navn, endret kommunen tilgangen til dokumentet på 
postlista. Dokumentene ble unntatt offentlighet, med hjemmel i offentlighetslovens paragraf 
13: «Opplysninger som er underlagt taushetsplikt». Deretter endret kommunen på nytt 
postlisteføringen. Nå er dokumentene igjen åpne, men navnet på både de ansatte og 
varsleren er nå sladdet. 
 
I vår postjournal har vi nå også sladdet navn på varsler i de aktuelle dokumentene, skriver 
Slåen. 
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Vide fullmakter til å begrense sammenkomster 
Kommunal Rapport 16.03.2020 

Hva er hjemmelen for å forby arrangementer? 

SPØRSMÅL: Hvilke fullmakter har kommunene til å sette i verk inngripende tiltak for å 
forebygge spredning av koronasmitte, hva må vedtas som forskrift og på hvilken måte? Jeg 
tror at Oslo for eksempel har vedtatt forskrift for å forby store arrangementer, men jeg vet 
ikke hvordan. Tror ikke det har vært bystyremøte. 

SVAR: Jeg er ikke ekspert på dette og har ikke sett vedtaket, men mener at grunnlaget for et 
slikt forbud må være smittevernloven § 4–1 som gir kommunestyret vide fullmakter, blant 
annet til å vedta «forbud mot møter og sammenkomster eller påbud om andre begrensninger 
i den sosiale omgangen overalt der mennesker er samlet» og «stenging av virksomheter 
som samler flere mennesker, f.eks. barnehager, skoler, svømmehaller, flyplasser, butikker, 
hoteller eller andre bedrifter og arbeidsplasser – eller begrensninger i aktiviteter der». Dette 
kan delegeres blant annet til byrådet. Hvis ikke det foreligger et delegeringsvedtak som 
dekker dette, har byrådet etter § 3–7 i sitt reglement «myndighet til å treffe vedtak i saker 
som skulle ha vært avgjort av et annet organ, når det er nødvendig å treffe et vedtak så raskt 
at det ikke er tid til å innkalle det organet som skulle ha avgjort saken». Vedtaket må da 
legges fram for kommunestyret i neste kommunestyremøte. 

 

283

https://lovdata.no/lov/1994-08-05-55/%C2%A74-1
https://www.oslo.kommune.no/politikk/reglement/reglement-for-byradet/#gref


  
Eventuelt  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Orkland kommune 05.05.2020 17/20 

 
Saksbehandler Eva J. Bekkavik 
Arkivkode FE - 033, TI - &17 
Arkivsaknr 20/251 - 1 

 
Forslag til vedtak 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
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Godkjenning av protokoll fra dagens møte  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Orkland kommune 05.05.2020 18/20 
 
Saksbehandler Eva J. Bekkavik 
Arkivkode FE - 033, TI - &17 
Arkivsaknr 20/251 - 2 
 
Forslag til vedtak 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 05.05.2020, godkjennes. 
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