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Oversendelse av rapport etter tilsyn med legevaktordningen i Namdalen (LiNa)
Fylkesmannen i Trøndelag har gjennomført tilsyn med legevaktordningen i Namdalen på natt (LiNa).
Fylkesmannen førte i den forbindelse tilsyn med daværende Midtre Namdal Samkommune (MNS) som
vertskommune for legevaktsamarbeidet og derigjennom ansvarlig for gjennomføring av tilsynet. Tilsynet
ble i sin helhet gjennomført i Namsos fra 25.11 til 28.11.2019.
Fylkesmannen undersøkte om det interkommunale LiNa-samarbeidet – gjennom systematisk styring legger til rette for, samt følger opp, at innbyggerne i Namdalen mottar forsvarlige helsetjenester i
tidsrommet kl. 2300 – kl. 0800. Tilretteleggingen og oppfølgingen omfatter blant annet samarbeid
omkring bruk av kommunal legeressurs og prehospitale spesialisthelsetjenester, herunder akuttmedisinsk
kommunikasjonssentral (AMK) og ambulansetjeneste.
Tilsynet ble initiert på bakgrunn av mottatte bekymringsmeldinger om at samarbeidet om gjennomføring
av legevakt mellom kl. 2300 og kl. 0800 ikke fungerer som forutsatt etter omlegging av blant annet rutiner
for håndtering av rød respons for regionene Indre og Ytre Namdal. Omlegging av rutiner skjedde i april
2019. Også enkelthendelser og mediaoppslag avdekker mulige risikoforhold ved tjenesten.
Tilsynet ble gjennomført som en systemrevisjon.
Fylkesmannens konklusjon:
Her presenterer vi konklusjonen av vår undersøkelse, basert på vurderingene i kapittel 4.
Fylkesmannens konklusjon:
Det foreligger stor risiko for svikt i helsetjenestene på natt i Namdalen (LiNa).
Fylkesmannen vurderer at samlet risiko er av en slik karakter at det foreligger brudd på
forsvarlighetskravet i helse- og omsorgstjenesteloven § 4-1.

Innhold
1. Tilsynets tema og omfang
2. Aktuelt lovgrunnlag for tilsynet
E-postadresse:
fmtlpost@fylkesmannen.no Sikker
melding:
www.fylkesmannen.no/melding
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Postboks 2600
7734 Steinkjer
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3. Beskrivelse av faktagrunnlaget
4. Vurdering av faktagrunnlaget opp mot aktuelt
lovgrunnlag
5. Fylkesmannens konklusjon
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Vedlegg: Gjennomføring av tilsynet

1. Tilsynets tema og omfang
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Fylkesmannen har undersøkt om LiNa sørger for at innbyggerne i Namdalen mottar
forsvarlige helsetjenester i tidsrommet fra kl. 2300 til kl. 0800. Fylkesmannen har ikke
tatt stilling til forsvarligheten i legevakttjenesten til andre tider av døgnet.
Legevakttjenesten er en del av den kommunale helseberedskapen og er derfor i
utgangspunktet et kommunalt ansvar. Bistand fra spesialisthelsetjenesten, herunder
AMK og ambulansetjeneste, er imidlertid nødvendig for å kunne tilby forsvarlige
kommunale helsetjenester til innbyggerne gjennom hele døgnet. Fylkesmannen fører
ikke tilsyn med AMK og ambulansetjenesten i dette tilsynet. Vi har imidlertid funnet det
nødvendig å innhente informasjon fra ansatte i disse tjenestene for å belyse
forsvarligheten av den totale helseberedskapen på natt.
Generelt om legevakttjenester
Legevakt er et allmennmedisinsk behandlingstilbud beregnet på akutte tilstander som
oppstår utenom ordinær åpningstid for legekontorene. Det er i dag vanlig at legevakt
organiseres som et samarbeid mellom flere kommuner med plassering i en sentral
legevaktstasjon, gjerne også med legevaktsentral, noen steder i et lokalsykehus.
Legevaktsentralen i større områder er som regel bemannet med en eller flere leger og
en eller flere sykepleiere. I motsetning til tidligere, er det i dag mer vanlig at pasienter
med behov for akutt helsehjelp hentes med ambulanse til legevaktsentralen i stedet for
at lege reiser ut til pasienten. Legevaktlege skal imidlertid kunne rykke ut til pasienter
når dette er nødvendig.
Fra og med 01.09.2015 fikk alle legevaktene i Norge samme seksifrede telefonnummer;
116 117. Telefonnummer 113 er fortsatt nummeret for alvorlig sykdom eller skade. Når
pasienten ikke selv kan transporteres med privatbil til legevakt, og/eller liv og helse er i
akutt fare, er 113 sentralt nummer til AMK som da kan sende ambulanse eller
luftambulanse.
Organisering av legevaktordningen i Namdalen
LiNa er et interkommunalt samarbeid som først ble etablert i 1996. Per tilsynstidspunkt
er organiseringen som følger:
Kommune

Antall
innbyggere

Namsos
Fosnes
Namdalseid
Overhalla
Flatanger
Osen
Høylandet
Grong
Lierne
Røyrvik
Namsskogan
Vikna
Nærøy
Leka
Bindal
Sum innb.

13056
612
1585
3845
1116
955
1270
2395
1389
475
908
4537
5122
563
1448
39276

Midtre
Namdal
samkommune
(MNS)

Kommuneoverlege

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

19098

21169

Legevakt
kveld/helg
Midtre
Namdal
(MN)
X
X
X
X
X
X
X

LiNa

22439

37161

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Legevakttelefon
24/7
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
39172

Tilleggsavtale
adm.
tjenester

X
X
X
X
X

6437
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Kommunene Grong, Lierne, Namsskogan og Røyrvik har egen legevakt i Indre Namdal
på kveld/helg. Det samme har kommunene Vikna og Nærøy for Ytre Namdal. Leka
kommune har egen legevakt 24/7. Det samme har Bindal kommune (Fra 01.01.2020
slås kommunene Namsos, Fosnes og Namdalseid sammen til Namsos kommune. Fra
samme tidspunkt slås kommunene Vikna og Nærøy sammen til Nærøysund kommune).
Administrasjonssjef

Midtre Namdal samkommune (MNS) har ansvar for helse- og omsorgstjenester som er
organisert under kommuneoverlegen. Legevaktene (Midtre Namdal og LiNa) er
lokalisert ved akuttmottaket ved Sykehuset Namsos. MNS har inngått avtale med Helse
Nord-Trøndelag om kjøp av hjelpepersonelltjenester (fast ansatt hjelpepersonell er ikke
knyttet til LiNa), leie av utstyr og IT-support og alarmsystem for ivaretakelse av
sikkerhet for ansatte. I tillegg kjøpes 24/7 legevakttelefon fra AMK-sentral som er
plassert i umiddelbar nærhet. Reforhandlet avtale om kjøp av tjenester fra
helseforetaket gjøres gjeldende fra 01.01.2020.
Bakgrunn for valg av tilsynstema
Tilsynets tema er valgt på bakgrunn av meddelt bekymring hva angår forsvarligheten
av helsetjenester på natt etter at rutiner for LiNa ble endret fra april 2019. Endringene
gikk hovedsakelig ut på følgende;
1. At lege i bakvakt i henholdsvis Indre Namdal og Ytre Namdal skulle være
tilgjengelig via nødnettradio i tidsrommet kl. 2300 - kl. 0800.
2. At alarm på nødnettradio ved rød respons skulle gå direkte til bakvaktlege.
Fylkesmannen i Trøndelag har i brev av 01.07.2019 uttalt seg til pkt 1. Tilgjengelighet via
nødnettradio er derfor ikke et tema for ytterligere drøfting under Fylkesmannens tilsyn
med LiNa.
Nærmere beskrivelse av rutineendringer og reaksjoner på disse følger av kap. 3.
Risiko ved utøvelse av helsetjenester på natt
Helsetjenester er generelt en høyrisikovirksomhet. Kompleksiteten er stor, med mange
og mer spesialiserte profesjonsgrupper involvert, avansert utstyr og teknologi, økende
behov for kommunikasjon og samhandling, m.m.
Helsetjenester på natt innebærer en ytterligere økt risiko fordi
• Det foreligger en stor klinisk variasjon.
• Prioritering gjelder akutt oppstått behov på grunn av ofte livstruende tilstand.
• Tilgangen til kvalifisert helsepersonell er redusert om natten.
Interkommunalt legevaktsamarbeid kan videre medføre forhøyet risiko fordi det
etableres legevaktsamarbeid med flere kommuner involvert over et stort geografisk
område. Dette kan føre til
• Økt reiseavstand for pasienter – fravær av/lang vei for ambulanse.
• Samtidighetskonflikter ved flere hendelser.
• Økt responstid.
• Forhøyet terskel for å kontakte legevakt.
• Interkommunal legevakt har liten kunnskap om den enkelte pasienten.
• Ulik vaktbelastning for helsepersonell i ulike deler av det geografiske området –
betydningen for vedlikehold og rekruttering av kompetanse.
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Behov for akutt helsehjelp på natt innebærer at krav til sikkerhetstiltak øker slik at
ledere og medarbeidere må ha skjerpet bevissthet omkring risikostyring og
risikohåndtering.
Fylkesmannen har gjennom tilsynet undersøkt om det iverksettes nødvendige
risikoreduserende tiltak i LiNa.

2. Aktuelt lovgrunnlag for tilsynet
Et tilsyn er en kontroll av om virksomheten er i samsvar med lov- og
forskriftsbestemmelser. Vi gir derfor her en oversikt over kravene som ble lagt til grunn
i tilsynet.
Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med kommunal helse- og
omsorgstjeneste etter helse- og omsorgstjenesteloven § 12-3 og helsetilsynsloven § 4
annet ledd, første og annet pkt; «Fylkesmannen skal føre tilsyn med helse- og
omsorgstjenesten og med alt helsepersonell og annet personell i fylket som yter helse- og
omsorgstjenester. Fylkesmannen skal føre tilsyn med om tjenestene er i samsvar med det
som er bestemt i lover og forskrifter.»
Fylkesmannens tilsynsmyndighet utdypes og reguleres for øvrig av pasient- og
brukerrettighetsloven og forvaltningsloven.
Helse- og omsorgstjenesteloven § 4-1 stiller krav om at tjenestene som ytes etter loven
skal være forsvarlige;
«Helse- og omsorgstjenester som tilbys eller ytes etter loven her skal være
forsvarlige. Kommunen skal tilrettelegge tjenestene slik at:
a. den enkelte pasient eller bruker gis et helhetlig og koordinert helse- og
omsorgstjenestetilbud,
b. den enkelte pasient eller bruker gis et verdig tjenestetilbud,
c. helse- og omsorgstjenesten og personell som utfører tjenestene blir i stand til å
overholde sine lovpålagte plikter og
d. tilstrekkelig fagkompetanse sikres i tjenestene.»
Det er ikke tilstrekkelig at de enkelte tjenestene er forsvarlige, også tjenestetilbudet
som helhet skal være forsvarlig.
Sammen med mer generelle helsepolitiske, faglige og etiske faktorer, er de ovennevnte
momentene sentrale for kommunens vurdering av sin virksomhet og
tilsynsmyndighetens vurdering av om kommunen oppfyller sin plikt til en forsvarlig
minstestandard.
Den som har det overordnede ansvaret for virksomheten skal sørge for at det etableres
og gjennomføres systematisk styring av virksomhetens aktiviteter og at medarbeiderne
i virksomheten medvirker til dette, jf. forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helseog omsorgstjenesten § 3.
Forsvarlighetskravet
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Krav om forsvarlighet er forankret i anerkjent fagkunnskap, faglige retningslinjer og
allmenngyldige samfunnsetiske normer. Faglige retningslinjer og veiledere kan være ett
av flere bidrag til å gi forsvarlighetskravet et innhold. Anbefalinger gitt i nasjonale
faglige retningslinjer er ikke rettslig bindende, men normerende og retningsgivende
gjennom å peke på ønskede og anbefalte handlingsvalg, jf.
https://helsedirektoratet.no/metoder-og-verktoy.
Følgende publikasjoner fra sentrale helsemyndigheter er særlig aktuelle for dette
tilsynet:
• Veileder til forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og
omsorgstjenesten (IS-2620).
• Rundskriv I-5/15 Akuttmedisinforskriften.
Plikten til systematisk ledelse og kvalitetsforbedring
Helse- og omsorgstjenesteloven § 4-2 beskriver virksomhetens plikt til å arbeide
systematisk for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet. Denne plikten fremgår også av
forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten som trådte i
kraft 01.01.2017 og innebærer en videreføring og presisering av kravene i den tidligere
gjeldende forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten.
Kravet til forsvarlighet som rettes mot virksomheter omfatter flere forhold som
sammenfaller med kravet til ledelse og kvalitetsforbedring, herunder systematisk arbeid
for å ivareta pasientsikkerhet.
Ledere på alle organisatoriske nivå i kommunen må legge til rette for å følge opp at
helsetjenestene er i tråd med gjeldende regelverk og av god nok kvalitet. Dette
innebærer at ledelsen må ha kunnskap om kvaliteten på virksomhetens tjenester,
inkludert oversikt over risiko og uønskede hendelser, for å kunne iverksette riktige tiltak
i den hensikt å redusere risiko og ivareta pasientsikkerheten. Se også IS-2620.
Krav til legevaktordning
Alle norske kommuner er pålagt å ha en legevaktordning, jf. helse- og
omsorgstjenesteloven § 3-1 første ledd; «Kommunen skal sørge for at personer som
oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester.»
Ansvar for legevakt, heldøgns medisinsk akuttberedskap, samt medisinsk
nødmeldetjeneste, er regulert i spesialisthelsetjenesteloven § 2-1a og helse- og
omsorgstjenesteloven § 3-2. Ansvaret for tjenestene er lagt både til de regionale
helseforetakene og kommunene sitt sørge-for-ansvar. Krav til tjenestene fremgår av
akuttmedisinforskriften.
Kommunen skal tilby legevaktordning og sørge for at minst en lege er tilgjengelig for
legevakt hele døgnet. Legevaktordning omfatter legevaktsentral, et fast/nasjonalt
legevaktnummer og lege/leger i vaktberedskap. Legevaktsentralen skal ta imot og
håndtere henvendelser og prioritere, sette i verk og følge opp henvendelser til lege, jf.
akuttmedisinforskriften §§ 6 og 13. Legevaktsentralen skal, jf. § 11 «vurdere
henvendelser om øyeblikkelig hjelp, herunder foreta den oppfølging som anses
nødvendig.»
Norsk medisinsk indeks anbefaler følgende vurderinger av hastegrad:
• grønn respons hvis legetilsyn kan vente til legens kontortid dagen etter,
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•
•

gul respons ved mulige alvorlige tilstander hvor legevaktlege må kontaktes og
eventuelt få pasienten til legevakt for undersøkelse,
rød respons hvor ambulanse og legevaktlege alltid varsles for umiddelbar
respons.

Ved gul og rød respons skal operatør på legevaktsentral alltid kontakte legevaktlege
for å gjøre nødvendige avtaler. Hvis det foreligger tvil om kontakten til
legevaktsentralen gjelder et behov for øyeblikkelig hjelp (om det foreligger grønn eller
gul/rød respons), er det legevaktlege som skal ta avgjørelsen, jf. helsepersonelloven § 4
tredje ledd.
Forsvarlighetskravet for spesialisthelsetjenestene (som i denne sammenheng ytes av
AMK-sentral og ambulansetjeneste) fremgår av spesialisthelsetjenesteloven § 2-2.
Helsepersonelloven § 16 pålegger virksomhet som yter helse- og omsorgstjenester å
organisere seg slik at helsepersonellet gis handlefrihet til å overholde sine lovpålagte
plikter, det vil si plikter som følger av helsepersonelloven og av andre lover og
forskrifter. Bestemmelsen må ses i sammenheng med forskrift om ledelse og
kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten.
Fylkesmannen presiserer at det ikke føres tilsyn med spesialisthelsetjenesten i dette
tilsynet. Ovennevnte henvisning til spesialisthelsetjenesteloven er tatt med av hensyn til
sammenhengen i regelverket.
Legevakt skal gi hjelp ved ulykker og andre akutte situasjoner og om nødvendig kunne
rykke ut straks. Kompetansekrav til lege i legevakt fremgår av akuttmedisinforskriften §
7. Det fremgår av annet ledd at kompetansekravene også gjelder for leger som skal ha
bakvakt.
Hvis lege er alene på vakt må kommunen gjøre en konkret vurdering av hvilken
kompetanse og hvilke ressurser som må være tilgjengelige og ved behov sette i verk
nødvendige tiltak for at legevakttjenesten skal være forsvarlig, om nødvendig bakvakt
som kan rykke ut, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 4-1.
Det forventes at kommunen har:
• overordnede kriterier/omforent praksis for bruk av lege i legevakt,
• identifisert legevakttjeneste på natt som et risikoområde og iverksatt
nødvendige risikoreduserende tiltak, og følger opp at tiltakene fungerer etter
hensikten,
• oversikt over helsepersonell som er i legevakt til enhver tid,
• tydeliggjort ansvar og beslutningsmyndighet, samt ressurs- og
kompetansebehov ved legevakt, og følger opp at dette etterleves og fungerer i
praksis,
• tilrettelagt for nødvendig informasjonsutveksling, kommunikasjon og
samhandling på tvers av profesjoner og organisatoriske enheter, og følger opp
at det fungerer.

3. Beskrivelse av faktagrunnlaget
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Her gjøres det rede for hvordan virksomhetens aktuelle tjenester fungerer, inkludert
virksomhetens tiltak for å sørge for at kravene til kvalitet og sikkerhet for
tjenestemottakerne overholdes.
Ansvar/oppgaver
Kommunene i Namdalen har hatt et legevaktsamarbeid på natt i mer enn 20 år (LiNa).
Hver deltakende kommune har etablert en samarbeidsavtale med Midtre Namdal
Samkommune (MNS) som vertskommune.
MNS skal organisere legevakttjenesten for medlemskommunene etter følgende
ordning; Legevakttjenesten omfatter lege/hjelpepersonell i vakt og betjening av
legevakthenvendelser på telefon. Legevakttjenesten holder til i egne lokaler som ligger
i umiddelbar nærhet til mottakelsen ved Sykehuset Namsos.
For å sikre forsvarlige legevakttjenester på natt, har MNS etablert avtaler med Helse
Nord-Trøndelag HF om drift av legevaktsentral på kveld, natt og helg/helligdag. I
tillegg kjøper MNS hjelpepersonelltjenester (sykepleiere), leie av utstyr, IT-support og
alarmsystem.
Per tilsynstidspunkt er 15 kommuner tilknyttet LiNa, herunder kommunene i Midtre
Namdal (MN), Ytre Namdal (YN) og Indre Namdal (IN). Ansvarsforholdene mellom
MNS, YN og IN er noe konkretisert gjennom samarbeidsavtaler som de ulike
kommunene har inngått med MNS. Deltakerkommunene har ført over ansvaret for en
del ordninger til MNS, blant annet kommuneoverlegefunksjonen og legevakt mellom
kl. 1530 (1500) og kl. 0800, samt legevakttelefon 24/7 – lokalisert til egne lokaler
tilknyttet Sykehuset Namsos. Det vises for øvrig til tabell ovenfor.
Det fremgår imidlertid av intervju at det foreligger usikkerhet omkring hvem som har
administrativt ansvar for LiNa. Det oppleves blant annet at det ikke finnes felles
møteforum for helseledere i IN/YN/MNS. Det er etablert lokale samarbeidsutvalg som
behandler avvik, m.m.
I tillegg gjennomføres møter i samarbeidsutvalget (SU) i LiNa; et administrativt
samarbeidsutvalg bestående av to representanter fra hver av regionene Indre Namdal,
Midtre Namdal og Ytre Namdal, samt en representant fra legetjenesten og
vertskommunen. Evaluering av ordningen er hovedtema i SU, som ledes av
kommuneoverlege MNS.
Utvalget kan komme med innspill/forslag til forandringer av legevaktordningen og skal
fungere som et meningsutvekslingsorgan og et rådgivende organ mellom legene og
kommunene i organisatoriske og faglige spørsmål omkring interkommunal legevakt.
SU har ikke beslutningsmyndighet.
«Region Namdal» er ordningens politiske møtested og vil sammen med det
administrative
samarbeidsutvalget være rådgivende organ for samarbeidet.
Fylkesmannen forstår det slik at det er ulike oppfatninger/uenighet omkring
kommuneoverlege MNSs beslutningsmyndighet hva angår MNS/LiNa. Det fremkom
under intervju oppfatning om at beslutningsmyndigheten ligger hos den enkelte
kommune. Det foreligger stillingsinstruks for kommuneoverlege, datert 07.02.2018,
som viser faglig ansvar for blant annet LiNa. I instruksen er det ikke presisert hvilken
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beslutningsmyndighet kommuneoverlegen har. Kommuneoverlege MNS har ikke
ansvar for IN/YN.
Legevaktordningen i Namdalen
På ettermiddager, og ved helg og helligdager, har Indre og Ytre Namdal egne regionale
legevaktordninger regulert gjennom egne avtaler. Midtre Namdal har MNS legevakten,
som er en legeressurs tilgjengelig på vakt. Lege med LINA-vakt er til stede ved
legevaktens hovedkontor tilknyttet akuttmottaket ved sykehuset i Namsos. Legevakt på
natt har ikke eget hjelpepersonell, men kan disponere personell fra mottaket med 1,5
time per vaktdøgn.
På natt i Indre og Ytre Namdal er regional bakvaktlege tilgjengelig ved behov.
For kommunene i Midtre Namdal (inkludert Osen og Flatanger), eksisterer det ingen
bakvaktordning.
Befaring
Fylkesmannen gjennomførte 25.11.2019 befaring ved legevakt og legevaktsentral som
er lokalisert sammen med AMK-sentral og akuttmottak ved Sykehuset Namsos.
Venterom er felles for legevakt og akuttmottak. Venterommet overvåkes ikke fra
legevakt.
Det er ikke egen ambulanseinngang til legevakt. Pasient på båre kommer via enten
felles venterom eller akuttmottak. Det er Ikke smittesluse, heller ikke for akuttmottak.
Legevakt består av tre rom; pauserom (fungerer også som soverom), rom for
legesekretær med blant annet labutstyr og legemiddelautomat, m.m., samt et
undersøkelsesrom for legen.
Det er korte avstander mellom akuttmottak, legevakt og AMK/legevaktsentral.
Akuttrom i akuttmottaket kan benyttes til behandling/avklaring av legevaktpasienter.
Legevakt mottar noe bistand fra aktører tilknyttet Helse Nord-Trøndelag HF, spesielt fra
mottak.
Sykepleierne bruker kun EQE-rutiner/-prosedyrer, ikke rutiner fra legevakt. Ansatte har
mange fagdager i mottak, men ingen felles med legevakt. Ansatte ved mottak er
sjelden inne på legevakt – pasienter med behov tas som regel med inn i mottak.
Samlokaliseringen oppleves som positivt og trygg.
Legevakttelefon håndteres i AMK-sentralen. Opplæring for AMK oppleves som bra,
men opplæringen skjer aldri sammen med andre faggrupper.
Tilsynet erfarer at det savnes systematiske og formaliserte møtefora mellom AMK,
ambulansetjenesten, legevakt og akuttmottak.
Dokumentasjon
Henvendelser til legevakttelefonen 116 117 dokumenteres av sykepleierne i AMIS.
Legevaktlege dokumenterer i System X. Det er ingen kommunikasjon mellom AMIS og
System X.
Ambulansetjenesten dokumenterer i eget journalsystem som heller ikke kommuniserer
med System X.
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Nødnettradio
Alle bakvakter har en nødnettradio som skal være påslått. Fra AMK-sentralen kan man
se hvor denne radioen er til enhver tid, den siste bevegelsen lagres. Radioen har
alarmfunksjon.
Endringer i rutiner fra april 2019
Etter det Fylkesmannen forstår, har det over lengre tid vært behov for en gjennomgang
av rutiner ved rød respons, blant annet fordi bakvakt i IN og i YN kunne være vanskelig
å få tak i ved behov. Fylkesmannen har fått tilbakemeldinger om at LiNa-lege (tilknyttet
MN) ved enkelte anledninger ikke var klar over at bakvaktordningen i IN og YN
eksisterte.
MNS/LiNa legevakt er plassert i lokaler tilknyttet Sykehuset Namsos. I tidsrommet kl.
2300 – kl. 0800 alle dager øker legevaktsdistriktet i geografisk omfang ved at
kommunene i IN og YN tilslutter seg legevakten som er lokalisert i Namsos. I tillegg til
vakthavende lege lokalisert i Namsos, er det en bakvaktlege i IN og en bakvaktlege i YN
som har beredskap knyttet til rød respons. Det er den enkelte kommune som har
ansvar for at det etableres bakvaktordninger for henholdsvis Indre og Ytre Namdal som
sikrer utrykning av lege ved behov i tidsrommet kl. 2300 – kl. 0800 alle dager. Det er
etablert hvilende hjemmevakt både i Indre og Ytre Namdal som følge av dette.
Rutine ved rød respons er generelt at ansvarlig lege skal ta stilling til:
1. Den medisinske tilstanden til pasienten, eventuelt ta kontakt med veileder hvis
det er usikkerhet omkring dette (gjelder LIS1 lege).
2. Hvor pasienten befinner seg geografisk.
3. Om andre ressurser skal kalles ut, eksempelvis luftambulanse.
Før vakt starter skal det være avklart;
4. Hvem som har bakvakt.
5. Hvor bakvakt er lokalisert – også i forhold til pasienten.
6. Hvem som skal kalle ut bakvakt.
7. Hvordan bakvakt skal kalles ut.
Rutine tidligere var at ved rød respons gikk alarmen på nødnettradio til ambulansen i
regionen hvor hendelsen fant sted og til legen (LiNa-legen) som er plassert på vaktrom
på legevakten i Namsos.
Fylkesmannen oppfatter at punktene ovenfor ble ansett for å utgjøre et tidstap som
kunne være kritisk for akutt syke pasienter. MNS ønsket derfor å justere rutinene slik at
disse var mer i tråd med det som ble oppfattet å være gjeldende regelverk og dermed
sikre medisinskfaglig forsvarlig helsehjelp til pasientene i IN og YN.
Etter en gjennomgang av hvordan bakvaktordningen i LiNa fungerte, kom det frem at
bakvaktlegene slo av nødnettradioen fra kl. 2300 – kl. 08.00 og kun var tilgjengelige på
mobiltelefon. Det var også hendelser som bekreftet at det ikke var oppnådd kontakt
med bakvaktlege.
Rutine for rød respons ble tatt opp i møte i SU 04.04.2019, og ny rutine ble iverksatt fra
08.04.2019. Ny rutine innebærer at alarm ved rød respons skal gå direkte på
nødnettradio (og ikke på mobiltelefon) til bakvaktlege i den aktuelle regionen i stedet
for å «siles» av lege plassert på vaktrom ved legevakt i Namsos.
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Av referat fra møte 26.04.2019 fremgår at praksis innført 08.04.2019 videreføres, men
det presiseres at LiNa-vakt kan ta over ansvaret på anmodning fra bakvakt dersom
situasjonen kan håndteres fra legevakt i Namsos.
Ny rutine fremgår ikke av referat fra møte i SU 04.04.2019, men er meddelt for
videreformidling fra kommuneoverlege MNS til daglig leder legevakt gjennom e-post
av 08.04.2019.
Det har vært tradisjon for at bakvakt i IN og YN sover hjemme. Etter endringer i
bakvaktordning har enkelte leger overnattet i nærheten av legekontoret på grunn av
behov for tilgjengelighet ved rød respons. Endring av rutine for rød respons har ført til
endret praksis for både bakvaktene og LiNa-lege. Det legges blant annet til grunn at
bakvaktlege skal være på radio helt inn, altså til pasienten ankommer Sykehuset
Namsos. Det oppleves av informanter at bakvakt ikke har vært med pasient inn ofte
nok, men det foreligger ikke noen statistikk på dette. Det informeres videre om at
bakvakt ikke rykker ut i henhold til anbefaling om 75 % i Norsk Index. Det hevdes at
nye rutiner har medført en større belastning på legene som har bakvakt i Indre og Ytre
Namdal. Dette fordi bakvaktlege mottar flere anrop via nødnettradio enn tidligere,
oftere må rykke ut, samt må være tilgjengelig over radio i lengre tid.
Tall for antall utkallinger i 2017
• Ytre Namdal: 62 utkall = gjennomsnitt på 1,12 utkallinger per uke.
• Indre Namdal: 46 utkall = gjennomsnitt på 0,88 utkallinger per uke.
• Midtre Namdal: 146 = gjennomsnitt på 2,81 utkallinger per uke.
Tall for antall utkallinger i 2018
• Ytre Namdal: 85 utkall = gjennomsnitt på 1,63 utkallinger per uke.
• Indre Namdal: 55 utkall = gjennomsnitt på 1,06 utkallinger per uke.
• Midtre Namdal: 169 = gjennomsnitt på 3,25 utkallinger per uke.
Tall for antall utkallinger i 2019 fra og med uke 15 til og med uke 43
• Ytre Namdal: 49 utkall = gjennomsnitt på 1,68 utkallinger per uke.
• Indre Namdal: 31 utkall = gjennomsnitt på 1,06 utkallinger per uke.
• Midtre Namdal: 112 = gjennomsnitt på 3,86 utkallinger per uke.
Det kommer i intervju frem at bakvakt etter endring i april oftere benyttes til
administrative oppdrag i tilknytning til gul og grønn respons. Fylkesmannen har
imidlertid ikke mottatt tall som sier noe om dette.
Fylkesmannen finner at tallene for 2019 omfatter en for kort periode til å dra endelige
slutninger om hvorvidt rutineendringer i april har hatt noen direkte betydning for
arbeidsbelastningen for legene i de tre ulike regionene.
Aktuelle rutiner/prosedyrer for å sikre daglig drift
Daglig leder ved legevakt i Namsos organiserer legevakt i samarbeid med legene.
Det er legene selv som vurderer vakter over flere dager.
Legevakt.no er et nasjonalt verktøy for administrering av blant annet legevaktturnus.
LiNa bruker dette verktøyet. Alle leger og helseledere i LiNa har tilgang. Også bytte av
vakter, samt noe informasjon, gjøres tilgjengelig via Legevakt.no. Det eksisterer ikke en
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fullstendig beordringsliste, verken på Legevakt.no eller andre steder. Ulik bruk av
Legevakt.no gjør at dette ikke fungerer optimalt per i dag.
Ambulansetjeneste benytter FRAM og EQS. AMK benytter FRAM, EQS og Norsk Index.
Fritak for lege i legevakt håndteres ulikt av kommunene. Kommunene har videre ulik
forståelse av hvordan fravær av lege i legevakt skal håndteres. Skriftlige rutiner for
beordring av lege ved sykdom foreligger ikke. Informanter opplever at
kommuneoverlege MNS kan beordre.
Det foreligger prosedyre for fravær, revidert 27.06.2019. Det fremgår av denne at den
aktuelle kommunen hvor lege er ansatt har ansvar for å sikre lege på vakt i LiNa.
Prosedyren er lite kjent. Fylkesmannen er kjent med at det har forekommet episoder
hvor lege ikke dukket opp og ingen av kommunens ledere var innforstått med hvordan
situasjonen skulle håndteres.
Oversikt over bakvakt i YN og IN fremgår av tavlen på AMK-sentralen. Det er imidlertid
uavklart om og hvilke rutiner som foreligger ved vaktskifte mellom MNS/YN/IN og
LiNa.
Det foreligger ingen katastrofeplan for LiNa, herunder håndtering av
masseskadesituasjon og hvordan tjenestene skal oppskaleres når skadeomfanget er
betydelig.
Kompetanse/opplæring
Det foreligger ingen kompetanseplaner hva angår LiNa. Det foreligger imidlertid en del
rutiner for opplæring av nyankomne leger ved legevakt i Namsos. LiNa har ikke ansvar
for opplæring av bakvakt i LiNa. Opplæring av leger skjer ved lokale legekontorer, samt
ved legevakt i Namsos.
Inntrykk etter endring i rutiner fra april 2019
Fylkesmannen opplever at det foreligger stor misnøye med prosessen, spesielt hva
angår det som oppleves som mangelfull medvirkning før endring av rutiner i april 2019,
samt svært kort tid fra nye rutiner ble innført til disse ble iverksatt. Det fremgår unisont
at prosessen var lite pedagogisk gjennomtenkt.
Endringer av rutiner oppleves likevel av flere, herunder ambulansetjenesten, som bedre
for pasientene. Ambulansetjenesten opplever at pasienten kan behandles lokalt i større
grad. Pasienten slipper belastningen med å transporteres til Namsos. Lokal behandling
sikrer bedre ambulanseberedskap, spesielt i Ytre Namdal.
Andre inntrykk fra intervju:
• LiNa-lege (forvakt ved legevakt i Namsos) opplever å ha fått mindre å gjøre
etter rutineendringer.
• Bakvaktene «gjør jobben sin» ved rød respons.
• Det beskrives ulik grad av samarbeid mellom leger og ambulansepersonell.
• Det hevdes at det i dag er en lavere terskel for rød respons fra AMK – bakvakt
kontaktes derfor oftere. Men det påstås at det også i større grad foretas en
nedgradering av respons i samarbeid mellom bakvakt og AMK/ambulanse.
• Bakvaktlegene opplever større belastning enn tidligere på grunn av hyppigere
kontakt på radio. Legene har sjeldnere mulighet til å være hjemme under
bakvakt.
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•
•
•
•

Hvis lege er bakvakt på natt, settes det inn ulike ordninger dagen etter for å
redusere vaktbelastningen (fri til kl 1200, pasientfri, ++).
Det hevdes at endringene øker den totale arbeidsbelastningen for legene i IN
og YN.
Samhandlingen mellom LiNa-vakt og bakvakt på den enkelte vakt oppleves
ulikt.
Det påstås å være få møtepunkt mellom de ulike aktørene som opptrer i LiNa.

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

4. Vurdering av faktagrunnlaget opp mot aktuelt lovgrunnlag
I dette kapittelet vurderer vi fakta i kapittel 3 opp mot lovbestemmelsene i kapittel 2.
Helse- og omsorgstjenesteloven § 4-1 tydeliggjør kommunens virksomhetsansvar for å
tilby forsvarlige tjenester. I dette ligger blant annet at tjenesten må holde
tilfredsstillende kvalitet, ytes i tide og i tilstrekkelig omfang.
Med hjemmel i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 tredje ledd er det utarbeidet
forskrift om ledelse og kvalitet i helse- og omsorgstjenesten.
Kravet til forsvarlighet inneholder blant annet et krav om forsvarlig organisering av
tjenesten, et krav om systematisk styring og ledelse. Det å sørge for forsvarlige
tjenester er en kontinuerlig prosess som krever at virksomheten arbeider systematisk
med kvalitetsforbedring. Eier og ledelse skal skape rammebetingelser og
organisatoriske løsninger som reduserer sannsynligheten for menneskelig svikt, samt
begrenser eventuelle skadevirkninger.
Å yte helsetjenester på natt stiller store krav til organisering, struktur og samhandling i
utførelsen av de ulike oppgavene. Pasienter som har behov for helsehjelp på natt skal, i
likhet med andre pasienter, sikres forsvarlige tjenester.
Det er et lederansvar å sørge for rammer og organisatoriske løsninger som reduserer
sannsynligheten for svikt, samt avgrense skadevirkninger. I kommunen er det øverste
leder som har det overordnede ansvaret for styringssystemet og for at tjenestene er
trygge og forsvarlige. Regelmessig gjennomgang og evaluering er nødvendig for følge
med på om tjenestene er forsvarlige og i tråd med helse- og omsorgslovgivningen, og
om styringssystemet er egnet til å ivareta dette.
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For å sikre nødvendig styring og kontroll med tjenesten er det er forutsetning at det er
avklarte forhold omkring ansvarslinjer, oppgavefordeling og beslutningskompetanse.
Det er videre en forutsetning at medarbeidere i virksomheten medvirker til å
gjennomføre systematisk styring, jf. forskrift om ledelse og kvalitet i helse- og
omsorgstjenesten § 3.
Konsekvensene av rutineendringene i april 2019 oppfattes å ha rammet de aktuelle
bakvaktlegene i henholdsvis Indre og Ytre Namdal hardest ved at vaktbelastningen i
disse regionene oppleves som større. De aktuelle bakvaktlegene opplever at nye rutiner
i større grad krever tilstedeværelse og våkenhet på natt nå enn tidligere. Dette får
ringvirkninger for helsetjenesten i Namdalen i sin helhet ved at legene i mindre grad er
i stand til å kunne jobbe dagen etter bakvakter med utkalling.
Erfaringene etter rutineendringene i april 2019 fremstår ikke som entydige.
Fylkesmannen opplever at informantene har vært både positive og negative til selve
resultatet av endringene, samt at flere – på direkte spørsmål – mener at innbyggerne i
Namdalen mottar mer forsvarlige helsetjenester på natt etter at endringene ble
iverksatt.
Fylkesmannen skal vurdere situasjonen som foreligger på tilsynstidspunktet. Dette
betyr at forsvarligheten må vurderes opp mot den situasjonen som foreligger etter at
nye rutiner for utkalling av bakvaktlege ble innført i april 2019. Fylkesmannen vil ikke ta
stilling til forsvarligheten opp mot den praksis som forelå før dette tidspunkt.
Fylkesmannen vil videre kun vurdere forsvarligheten i tjenestetilbudet i tidsrommet kl.
2300 – kl. 0800. Dette betyr at det ikke vil bli tatt stilling til forsvarligheten i
helsetjenestene i Namdalen på andre tidspunkt av døgnet.
Rutiner/retningslinjer
Det foreligger rutiner som er utarbeidet hva angår blant annet legevaktleges rolle,
herunder som bakvakt. Det vises til prosedyreperm. Rutinene er imidlertid lite kjent. Det
fremstår som uklart for Fylkesmannen i hvilken grad bakvaktene har vært involvert i
utarbeidelsen.
Kompetanse/opplæring
Legevaktordningen skal gjennom hele døgnet kunne vurdere henvendelser om
øyeblikkelig hjelp og gi nødvendig oppfølging. Dette stiller særlige krav til kompetanse
hos personell i legevaktsentral og på legevakt. Sykepleiere og leger må ha tilstrekkelig
faglig kompetanse, og må kunne prioritere, arbeide under tidspress, samt kommunisere
på en effektiv og egnet måte, også med andre instanser. Det ligger til kommunen å
sørge for at lege i vakt er utstyrt slik at hun/han kan gjennomføre diagnostikk og sette i
verk nødvendig medisinsk behandling og overvåkning i akutte situasjoner enten det er
på dag-, kvelds- eller nattetid. Legevaktsentral og legevakt er viktige i den samlede
helsemessige beredskapen. Planlegging av og oppfølging av at tjenesten har
nødvendig kapasitet og kompetanse er en sentral lederoppgave.
Det foreligger en del rutiner for opplæring av nyankomne leger ved lokale legekontor
og ved legevakt i Namsos. Det finnes imidlertid ingen kompetanseplan for LiNa.
Det er ikke etablert et system som sikrer at alle leger som deltar i legevaktarbeidet
innehar nødvendige ferdigheter i akuttmedisinske prosedyrer.
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Fravær av, eller mangelfulle, skriftlige retningslinjer/rutiner for kompetanse og
opplæring, samt lite kunnskap om hva disse innebærer/hvor disse kan finnes, medfører
risiko for uønsket stor variasjon i pasientbehandlingen og gjennomføring av legevakt,
noe som igjen fører til en risiko for at pasienter som har behov for helsehjelp på natt
ikke får forsvarlig helsehjelp.
Bemanning
Vakttjeneste settes opp i turnus med bistand av daglig leder ved legevakt i Namsos, og
legene har selv ansvar for å bytte vakter. Når slikt bytte skjer er det ingen sikker kontroll
for å hindre at det for eksempel er bare LIS-leger (leger uten spesialistgodkjenning i
allmennmedisin) på vakt.
Fylkesmannen har fått tilbakemeldinger om at LiNa-lege (tilknyttet MN) ved enkelte
anledninger ikke var klar over at bakvaktordningen i IN og YN eksisterte.
Overordnet styring og ledelse
Som nevnt ovenfor, har deltakerkommunene etablert samarbeidsavtaler med MNS som
vertskommune.
Fylkesmannen oppfatter uenighet omkring kommuneoverlege MNS sin rolle og
beslutningsmyndighet når det gjelder å endre rutiner og gjeldende praksis hva angår
LiNa. Det fremkom under intervju oppfatninger om at beslutningsmyndigheten ligger
til den enkelte kommune. Det foreligger stillingsinstruks for kommuneoverlege, datert
07.02.2018, som viser faglig ansvar for blant annet LiNa. Kommuneoverlege MNS har
ikke ansvar for IN/YN.
Organiseringen i tabell under kapittel 1 viser at kommuneoverlege MNS har faglig
ansvar for de seks kommunene som utgjør Midtre Namdal, samt faglig ansvar for LiNa
(med unntak av kommunene Leka og Bindal). Dette fremgår også av stillingsinstruks
for kommuneoverlege MNS.
Fylkesmannen finner det imidlertid noe uklart hvor langt ansvaret for
kommuneoverlege MNS rekker sammenlignet med det ansvaret som tilligger de lokale
kommuneoverlegene i YN og IN. På hvilken måte skal eksempelvis kommuneoverlege
MNS sitt ansvar håndteres på natt? Omfatter det faglige ansvaret også å ta stilling til
problemstillinger som ordinær kommuneoverlege vanligvis håndterer, for eksempel
tvangsinnleggelser i psykiatrien på natt?
Fylkesmannen stiller videre spørsmål ved hvilket ansvar kommuneoverlege MNS har
hva angår kommunene i LiNa – på andre tider av døgnet. Det faglige ansvaret for LiNa
vil naturlig omfatte problemstillinger omkring overordnet styring, blant annet for å
sikre kompetanse (leger) også utenom LiNa.
Det er inngått en rekke avtaler mellom MNS og de samarbeidende kommunene i LiNa.
Vi kan likevel ikke se om det er opprettet møtefora som skal håndtere styringsspørsmål
i de tilfeller kommunene ikke har delegert myndighet til kommuneoverlegen MNS.
Fylkesmannen stiller spørsmål ved om ansvarsforholdene oppfattes som klare for de
impliserte partene? Foreligger det en risiko for at kommuneoverlegefunksjonen og det
faglige ansvaret for LiNa blandes sammen? Tilsynet viser at det ikke foreligger en
bevisst forståelse for at det er snakk om to ulike funksjoner. Fylkesmannen gjør
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oppmerksom på de ulike rollene som ligger til grunn for et interkommunalt samarbeid.
Spesielt viktig er det å avklare hvordan henholdsvis sørge-for-ansvar og
beslutningsansvar skal plasseres.
Fylkesmannen opplever at det i praksis per dags dato ikke finnes noen overordnet
faglig styring. Nødvendig avklaring av roller og ansvar synes ikke å ha funnet sted på
en slik måte at alle involverte er kjent med dette.
Det fremgår videre av intervju at det er usikkerhet omkring hvem som har
administrativt ansvar for LiNa. Det oppleves blant annet at det ikke finnes felles
møteforum for helseledere i IN/YN/MNS. Det er opprettet samarbeidsutvalg (SU) med
jevnlige møter, men kunnskapen om innhold/deltakelse/frekvens er liten.
Fylkesmannen opplever stor misnøye med prosessen i forbindelse med at nye rutiner
ble innført, spesielt hva angår det som oppleves som mangelfull medvirkning i forkant,
samt svært kort tid fra nye rutiner ble innført til disse ble iverksatt. Det stilles spørsmål
ved hvorfor endringene måtte skje så raskt at de aktuelle kommunene ikke fikk
anledning til å forberede seg på økt vaktbelastning på natt for egne leger. Det fremgår
unisont at prosessen var lite pedagogisk gjennomtenkt og manglet medvirkning fra
sentrale aktører.
Administrativ styring
MNS har som vertskommune ansvaret for å utarbeide avtaler med samarbeidende
kommuner, samt håndtere økonomien i LiNa. Tilsynet erfarer å ha fått god oversikt over
økonomien i samarbeidet. Det som gjelder avtaleinngåelser og reforhandling av
formelle og overordnede avtaler synes avklart, noe som betyr at innholdet i avtalene i
utgangspunktet fremstår som ryddig og tydelig.
Ved siden av dette bør det imidlertid opprettes rutiner og prosedyrer som sikrer daglig
drift i LiNa og som er omforent for alle aktører. Fylkesmannen finner ikke at dette er
tilfelle per i dag. Fylkesmannen er kjent med at det er utarbeidet rutiner og prosedyrer,
men disse er ikke av et slikt omfang eller av en slik kvalitet/karakter at det kan sies å
foreligge et adekvat kvalitetssystem i LiNa. LiNas nedslagsfelt og betydning for
helsetjenestene i Namdalen tilsier at et godt fungerende kvalitetssystem må være på
plass.
Som eksempel kan nevnes felles rutiner og prosedyrer for legefravær som ble
utarbeidet i juni 2019. Disse er lite kjent. Mangelfull kunnskap fører til at akuttfravær av
lege i vakt håndteres på en uhensiktsmessig og utilfredsstillende måte. Stor
vaktbelastning på enkelte leger kan føre til at de er mindre opplagte og årvåkne i
arbeidssituasjoner/hendelser på natt.
Det hevdes at innføring av nye rutiner har ført til større belastning på legene som har
bakvakt i IN og YN. Dette fordi bakvaktlege mottar flere anrop via nødnettradio enn
tidligere, oftere må rykke ut, samt må være tilgjengelig over radio i lengre tid.
Faglig avvikshåndtering
Det foreligger rutiner og prosedyrer, men disse er lite kjent. Kommuneoverlegen MNS
mottar avvik på hendelser og videresender disse til kommunen som legen jobber i på
dagtid. Det kan ta tid før kommunen svarer ut avviket. Det er liten felles forståelse for
hva et faglig avvik er, noe som medfører en risiko for vilkårlig avvikshåndtering.
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Administrativ avvikshåndtering
Daglig leder ved legevakt i Namsos organiserer legevakt i samarbeid med legene. Det
er legene selv som vurderer vakter over flere dager.
Det skrives få avvik. Enkelte leger jobber vakter i mange påfølgende dager uten av det
påpekes eller avvikshåndteres.
Mangelfull faglig og administrativ styring, samt mangelfull faglig og administrativ
avvikshåndtering fører til risiko for at helsetjenesten kan svikte på natt. I et mangelfullt
system er det kun den enkelte leges kompetanse og evne til å håndtere hendelsene
som er risikoreduserende. Dette fører til økt sårbarhet og høyere risiko for svikt når
yngre leger uten mye legevaktkompetanse og arbeidserfaring tar vakter.
Fritak for lege i legevakt håndteres ulikt av kommunene. Kommunene har videre ulik
forståelse av hvordan fravær av lege i legevakt skal håndteres. Det foreligger prosedyre
for fravær, revidert 27.06.2019. Det fremgår av denne at den aktuelle kommunen hvor
lege er ansatt har ansvar for å sikre lege på vakt i LiNa. Prosedyren er lite kjent.
Informanter opplever at kommuneoverlege MNS kan beordre. Ulike oppfatninger av
fritaks- og fraværsrutiner for legene medfører en risiko for daglig drift.
Fylkesmannen vurderer at det innenfor tilsynets tema er tilfeldig om ledelsen fanger
opp mangelfull etterlevelse av etablerte føringer, mangelfull dokumentasjon, samt
mangelfull kompetanse hos ansatte, noe som kan medføre svakere tjenester til
pasienter på natt. Vi kan ikke se at det er etablert tiltak, eksempelvis særskilte
indikatorer, for oppfølging av om pasienter på natt får tjenester med rett kvalitet og at
pasientsikkerheten ivaretas.
Rutiner/retningslinjer
Det foreligger rutiner som er utarbeidet hva angår blant annet legevaktleges rolle,
herunder som bakvakt. Det vises til prosedyreperm. Rutinene er imidlertid lite kjent.
Fylkesmannen har avslutningsvis følgende kommentarer hva angår rutiner som ble
iverksatt i april 2019:
Det ble under tilsynet hevdet at innføring av rød respons direkte til bakvaktlege i IN og
YN ikke var en ny rutine, men en presisering av eksisterende rutine. Fylkesmannen
finner det ikke nødvendig å ta stilling til dette. Dette fordi rutine fra april 2019 uansett
må sies å være en endring fra tidligere praksis som innebar «siling» av rød respons fra
LiNa-lege, en praksis som var innarbeidet i Namdalen over år.
Fylkesmannen forstår behovet for å innføre risikoreduserende tiltak for blant annet å
redusere ventetiden for pasienter som har behov for akutt hjelp. Særlig på bakgrunn av
at det tidligere har oppstått alvorlige situasjoner fordi bakvaktlege har vært vanskelig å
få tak i og det er store geografiske avstander i legevaktsdistriktet.
Fylkesmannen stiller seg likevel undrende til at praksis ble endret uten å gjøre seg mer
kjent med hvilken betydning endringen ville få for de berørte kommunene i IN og YN.
Rekruttering av leger i utkantområder er et kjent problem, dette gjelder også for
kommunene i Namdalen. Å endre praksis på en måte som øker risikoen for høyere
vaktbelastning for legene synes ikke å være grundig gjennomtenkt. Fylkesmannen
finner det vanskelig å ta rede på hvilke kriterier som ble lagt til grunn for å endre
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praksis, herunder om det er foretatt noen nærmere analyse av behovet for, samt
konsekvensene av dette.
Fylkesmannen har gjennomgått dokumentasjonen som foreligger fra prosessen i
forkant og er innforstått med at sentrale aktører fra de aktuelle kommunene, samt
legene, visste, eller burde vite, at det ville bli endringer. Det foreligger imidlertid ikke
dokumentasjon på at disse aktørene var klar over at praksisendring ble pålagt på så
vidt kort varsel som fire dager. Fylkesmannen har merket seg at praksisendring med
rød respons direkte til bakvaktlege ikke er nevnt i referat fra møte i SU 04.04.2019 hvor
endring ble bestemt.
Tidsperspektivet skal også nevnes da det synes vanskelig å forstå behovet for å pålegge
endring i etablert rutine på så kort varsel. Som nevnt ovenfor, er rekruttering av leger
en utfordring også i Namdalen. De berørte kommunene fikk dermed uforholdsmessig
kort tid på seg til å finne tiltak som kunne avhjelpe situasjonen med forventet økt
arbeidsbelastning på vakt. Kommunene i IN og YN fikk en utfordring hva angår å skaffe
tilstrekkelige legetjenester dagen etter at lege har hatt bakvakt.
Oppsummering:
• Det er liten felles forståelse for hva et faglig avvik er, noe som medfører en risiko
for vilkårlig avvikshåndtering.
• Ulike oppfatninger av fritaks- og fraværsrutiner for legene medfører en risiko for
daglig drift.
• Fravær av, eller mangelfulle, skriftlige retningslinjer/rutiner for kompetanse og
opplæring, samt lite kunnskap om hva disse innebærer/hvor disse kan finnes,
medfører risiko for uønsket stor variasjon i pasientbehandlingen og
gjennomføring av legevakt, noe som igjen fører til en risiko for at pasienter som
har behov for helsehjelp på natt ikke får forsvarlig helsehjelp.
• Mangelfull faglig og administrativ styring, samt mangelfull faglig og
administrativ avvikshåndtering fører til risiko for at helsetjenesten kan svikte på
natt. I et mangelfullt system er det kun den enkelte leges kompetanse og evne til
å håndtere hendelsene som er risikoreduserende. Dette fører til økt sårbarhet og
høyere risiko for svikt når yngre leger uten mye legevaktkompetanse og
arbeidserfaring tar vakter. Det er Fylkesmannens vurdering at den svikt som er
påpekt i styringsaktiviteter og styringssystemer utgjør en risiko for svikt i den
faktiske tjenesteytingen til befolkningen i Namdalen.
Fylkesmannen anser at det på tidspunktet for tilsyn ikke var iverksatt tilstrekkelige
risikoreduserende tiltak for å hindre svikt i pasientbehandlingen. LiNa har ikke sørget
for systematisk styring og driver med forhøyet risiko.

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

6. Oppfølging av påpekt pliktbrudd
I dette kapittelet redegjør Fylkesmannen i Trøndelag for hva vi forventer at deltakerne i
LiNa skal gjøre i prosessen med å rette påpekt lovbrudd, slik at krav til kvalitet og
sikkerhet for tjenestemottakerne ivaretas.
Kommunene i LiNa må over tid kunne dokumentere at praksis endres og at
pasientsikkerheten ivaretas for pasienter som har behov for legetjenester på natt.
Samarbeid mellom de involverte kommuner anses som sentralt for å kunne vurdere
hvilke risikoreduserende tiltak som det er nødvendig å iverksette.
Vi ber om at Namsos kommune, i samarbeid med øvrige kommuner som deltar i LiNa,
innen 01.04.2020 sender oss en konkret plan som redegjør for:
•
•
•
•

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

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

Mariann Markussen
Seniorrådgiver/revisjonsleder
Helse- og omsorgsavdelingen

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

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

78 Oversikt over sykepleiere tilknyttet AMK Nord-Trøndelag og Namsos legevaktsentral
79 Avviksskjema
80 Dokumentasjon under befaring
I tabellen under gir vi en oversikt over hvem som ble intervjuet, og hvem som deltok på
oppsummerende møte under tilsynsbesøket.
Navn
Funksjon/stilling
Intervju
Oppsummerende møte
Cathrine Forås
Avdelingsleder,
☐
☒
legevakttjenesten
Tore Flosand
Virksomhetsleder, Namsos
☐
☒
kommune
Tor Brenne
Administrasjonssjef, Midtre ☒
☒
Namdal samkommune
Karl Audun Fagerli
Rådmann, Lierne
☒
☒
kommune. Leder SU
Legevakt Indre Namdal
Maria Michaela Lahner
Lege, tillitsvalgt legevakt
☒
☒
Sølvi Jekthammer
Daglig leder, legevakt/LiNa ☒
☒
☐
Gørhill S. Andreassen
Kommunalsjef Helse og
☐
velferd, Nye Namsos
Anita Carlson
Kommuneoverlege, Midtre ☒
☒
Namdal Samkommune
☐
Tord Resset
Ambulansearbeider, Midtre ☒
Namdal Samkommune
☐
Siri Hågensen
Ambulansearbeider, Midtre ☒
Namdal Samkommune
Rønnaug Aareng
Assisterende rådmann,
☐
☒
Namsos kommune
Sabine Moshövel
Lege, Ytre Namdal
☒
☐
Clara Oprea
Lege, Ytre Namdal
☒
☐
Brita Gundersen
Sykepleier, legevaktsentral
☒
☐
Marianne Moen Langås
Sykepleier, legevaktsentral
☒
☐
Lena Krane
Avdelingsleder legevakt
☒
☐
Indre Namdal
Mariann Sævik
Seksjonsleder, AMK
☒
☐
Nina Devik
Avdelingsleder Røyrvik,
☒
☐
tilknyttet Helsehjelperne
Marit Pedersen
Helse- og sosialsjef, Nærøy ☒
☐
kommune
Helga Bogen Størseth
Avdelingsleder legevakt
☒
☐
Ytre Namdal
Einar Ånonli
Seksjonsleder,
☒
☐
ambulanseområde Midtre
Namdal Samkommune og
Indre Namdal
Mads Okstad
Seksjonsleder,
☒
☐
ambulanseområde Ytre
Namdal
Martin Width Kielland
Lege, Indre Namdal
☒
☐
Zaman Ur Rehman Gilani
Lege, Indre Namdal
☒
☐
Gerd Peter Niebelschütz
Lege, Indre Namdal
☒
☐

Navn
Fred Pedersen
Jostein Aagård
Hege Sørlie
Tone Eliassen
Kent A. Rønning
Haldor Holien
Ingrid Elisabeth Lande

Funksjon/stilling
Ambulansearbeider, Indre
Namdal, stasjon Grong
Ambulansearbeider, Indre
Namdal, stasjon Grong
Rådmann, Vikna kommune
– påtroppende rådmann
Nærøysund kommune
Ambulansearbeider, Ytre
Namdal
Ambulansearbeider, Ytre
Namdal
Lege, Midtre Namdal
Samkommune
Lege (LIS1), Midtre Namdal
Samkommune

Intervju
☒

Oppsummerende møte
☐

☒

☐

☒

☐

☒

☐

☒

☐

☒

☐

☒

☐

Disse deltok fra tilsynsmyndigheten:
• Seniorrådgiver Mariann Markussen, Fylkesmannen i Trøndelag, revisjonsleder
• Seniorrådgiver Håkon Lien, Fylkesmannen i Trøndelag, revisor
• Fagdirektør Marit Kverkild, Fylkesmannen i Trøndelag, revisor

Ber kommunene gå gjennom egen smittevernplan - Fylkesmannen i Trøndelag

Fylkesmannen i Trøndelag
Trøndelag  Helse, omsorg og sosialtjenester  Nyheter Helse og omsorg
 Ber kommunene gå gjennom egen smittevernplan

Ber kommunene gå gjennom
egen smittevernplan
Fylkesmannen i Trøndelag ber kommunene i fylket gå
over sine smittevernplaner. Dette skjer etter oppdrag
fra Helsedirektoratet.
Publisert 04.02.2020











Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet planlegger sammen med helsetjenesten
hvordan situasjonen skal håndteres dersom det nye coronaviruset kommer til
Norge.
Som en del av denne planleggingen har Helsedirektoratet bedt Fylkesmennene
rundt om i landet om å innhente oversikt over smittevernplaner i kommunene.
Samtidig ber de Fylkesmennene om å yte bistand der det er behov for det.

Tilskriver kommunene
Nylig skrev Fylkesmannen i Trøndelag til kommunene i Trøndelag, der Fylkesmannen
ber kommunene om å gå gjennom sine gjeldende smittevernplaner og sikre at disse
inneholder tiltak for å håndtere utbrudd av smittsomme virusinfeksjoner (som f.eks.
Corona-viruset).
Videre ber Fylkesmannen om at kommunene rapportere status på egen
smittevernplan innen torsdag 6.februar kl. 10.00.

Coronaviruset
Folkehelseinstituttet har etablert en egen temaside om det nye viruset. På
temasiden legges det ut råd og informasjon til både helsepersonell og innbyggere.

Fylkesmannen i Trøndelag

Fylkesmannen i Trøndelag
Besøksadresse:
Statens hus, Strandveien 38, Steinkjer
Statens hus, Prinsens gt. 1, Trondheim
Postadresse: Postboks 2600, 7734
STEINKJER
Telefon: 74 16 80 00
E-postadresse: fmtlpost@fylkesmannen.no
Organisasjonsnummer: 974 764 350
Ansvarlig redaktør: Frank Jenssen

Trøndelag

Orientering fra revisor - regnskap, årsberetning, revisjonsberetning
og revisjonsnotat.
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Røyrvik kommune

Møtedato
05.05.2020

Saknr
08/20

Saksbehandler Jorunn Sund
Arkivkode
FE - 216
Arkivsaknr
20/81 - 10
Forslag til vedtak
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.
Vedlegg
Revisjonsnotat 2019
Oppsummering av revisjon av årsregnskapet 2019
Saksopplysninger
Kontrollutvalget ber revisor gå igjennom revisjonen av regnskapet og gjerne med eksempler
opp mot regnskapet for å gi kontrollutvalget en regnskapskyndig veiledning og fortolkning,
slik at kontrollutvalget skal kunne stille rådmannen gode spørsmål om fjorårets regnskap og
årsberetning.
Kontrollutvalget ønsker også at revisor går igjennom sitt valg av revisjonstilnærming for
regnskapet 2019.
1. Hvordan er rådmannens egenkontroller testet?
2. Hvilke opplysninger i årsberetningen har revisor kontrollert opp mot regnskapet?
Vurdering
Årsregnskapets funksjon er å gjøre rede for tilgangen på, og anvendelsen av, de midlene
som er stilt til rådighet. Årsregnskapet ses i sammenheng med kommunens årsmelding hvor det også redegjøres for arbeidet gjennom året og for hva som er oppnådd. Sammen
utgjør disse derfor de viktigste dokumentene en kommune avgir i løpet av året.
Svaret fra rådmannen / økonomisjef på revisjonsnotatet er ikke tilsendt, tas av revisor i møte.

Bidrar til forbedring

Kontaktperson:

Røyrvik kommune
v/rådmannen

Svein Vikestad
Heidi Galguften
Dato og referanse:

06.04.2020

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

M post@revisjonmidtnorge.no
T +47 907 30 300

REVISJONSNOTAT 2019

1 Innledning
Vi viser til revisjonsberetning for Røyrvik kommunes regnskap for 2018, datert 06.04.2020
Årsaken til dette brevet er at vi i tillegg til revisjonsberetningen ønsker å gi enkelte kommentarer og
vurderinger til kommunens regnskap.

2. Forhold tatt opp i nummerert brev til kontrollutvalget – brev 3/2019
Det er tatt forbehold om to forhold og en presisering.
Manglende kvalitetssikring og dokumentasjon av regnskapet
Vi skal i revisjonsberetningen uttale oss om hvorvidt 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. Herunder at kommunen forholder seg til bokføringslovens
bestemmelser. Bokføringsloven har nå vært gjeldende for kommunene fom 2011.
Etter bokføringslov og forskrift skal alle balanseposter avstemmes og dokumenteres med mindre de er
ubetydelige. Det skal eksistere kontrollspor mellom balansepostene og tilhørende dokumentasjon.
Ved avleggelse av regnskapet skal regnskapet være avstemt og dokumentert. Flere av
balansekontoene er først dokumentert i ettertid, etter at vi har etterspurt avstemminger og det er også
balanseposter hvor det ikke foreligger noen avstemming/dokumentasjon.
Vi ser også at forhold som er omtalt i tidligere års revisjonsnotat fortsatt ikke er korrigert i regnskapet for
2018. Da har det i realiteten ikke vært noen kvalitetssikring av regnskapet.
Budsjett
Vi skal i revisjonsberetningen uttale oss om vi mener at de disposisjoner som ligger til grunn for
årsregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene i
årsregnskapet stemmer med regulert budsjett.
Kommunen har oversendt en avstemming av opprinnelig budsjett og regulert budsjett drift og
investering. Etter en gjennomgang av avstemmingen kan vi ikke konkludere med at regnskapet er
regulert i samsvar med kommunestyrets vedtak. K.sak 70/2019 er ikke regulert i forhold til det reelle
vedtaket men ut fra nytt framlegg til saken. K.sak 20/2019 som gjelder investeringsregnskapet, er ikke
regulert inn i det hele tatt.

Presisering
Uten at det har betydning for vår konklusjon om regnskapet, vil vi presisere at regnskapet ble avlagt
for sent. Fristen for avlevering av kommuneregnskapet er den 15. februar 2020, mens vi mottok første
utkast årsregnskap den 12.mars 2020, mens korrigert endelig årsregnskap ble mottatt 31.mars 2020.

Vi ber om en tilbakemelding fra rådmannen på de forholdene som er omtalt.

3. Andre kommentarer i forbindelse med regnskapsgjennomgangen
➢ Selvkost
Intern fordeling.
Fordeling lønnsutgifter egne ansatte (vaktmester/uteseksjon) er i 2019 direkte fordelt til de enkelte
ansvar ved utlønning slik at det i år ikke er en etterfølgende fordeling. Dette anses som en
regnskapsmessig forbedring.
Vi kan ikke se at det er foretatt fordeling av indirekte kostnader. Dette kunne og burde vært
gjort.
Kalkulatoriske renter og avskrivninger
Kalkulatoriske renter 2019 er beregnet med en rente på 2.37% på selvkostfondene.. Dette er samme
rente som i 2018 og ikke renter for 2019 som Kommunalbanken har beregnet til 2.3%.
➢
Kommunen har satt opp et regneark for kalkulatoriske renter og avskrivninger. Dette er
gjennomgått. Vi har følgende kommentarer:
Det er i regnearket oppført at det er benyttet 2.3% rente, men kontroll viser at det er benyttet 2,37%.
4621 Vannforsyning, produksjon
For mye beregnet kalk. rente kr. 5.355.
Kostra-avskrivning angitt til 201.609 (som i 2018). Bokført kostra-avskrivning kr. 255.267. Avvik kr.
53.258. Ingen korreksjon ført. Skulle vært ført med kr. 53.391. (mindre avskrivning)
4622 Vannforsyning, distribusjon
For mye beregnet kalk.rente kr. 1.175.
Beregnet korrigert avskrivning i forhold til Kostra-avskr.. - (meravskr.) mer enn Kostra kr. 14.041.

4631 Kommunale avløpsanlegg
Feil i summering kalk.renter i regnearket. I forhold til riktig renter er det ført kr. 1.584 for lite
Beregnet mindre-avskrivning i forhold til Kostra, kr. 3.150 er ikke ført.
4632 Private avløpsanlegg
Regnearket angir Kostra-avskrivinger med kr. 2.765 og selvkostavskrivninger med samme beløp.
Det er ikke ført Kostra-avskrivninger i regnskapet.
4641 Renovasjon, innsamling.
Når regnearket her angir renter med kr. 4.877 (som også er ført) er også sum tatt med i tillegg til
enkeltpostene slik at dette blir "dobbelt" i renter. Korrekt rente etter 2,3% er 2.366, dvs beregnet kr.
2.511 for mye.
Kostra-avskrivning her er kr. 11.516. Saldoavskrivning beregnet til kr. 23.335. Differansen, kr. 11.819
er ikke ført i regnskapet.
Totalt synes det her å være belastet kr. 7.457 for mye i renter og kr. 27.783 for mye i avskrivninger ikke kvalitetssikrede tall

Renteberegning av fond
Kommunen har pr. 31.12.19 selvkostfond for vann, avløp og slamtømming samt et akkumulert
underskudd for renovasjon. Fondene for vann og avløp er renteberegnet. Benyttet 2.37% av IB fond.
(Det er anbefalt å benytte gjennomsnittlige fond) Beregnet totalt 1.041 for mye renter her. Akkumulert
underskudd renovasjon er ikke renteberegnet. Netto akkumulert korrigert IB var kr. 534.547. Rente
kunne vært beregnet med kr. 12.294.
Fra 2018
Slamtømming!
Slamtømming framstår ikke i selvkostnote som eget selvkostområdet. Det ser vi det heller ikke gjorde i
2017, men var det i 2016.
Slamtømming framgår i regnskapet av ansvar 4632 Private avløpsanlegg og er fra 2017 i
selvkostsammenheng slått sammen med avløp. Ansvaret hadde et overskudd i 2017 på kr.
32.000,- og kr. 92.000 i 2018.
Vi kan ikke se at det i selvkostsammenheng er anledning til å slå sammen avløp og slamtømming og
ber om at kommunen skiller mellom dette i 2019. I praksis er det behov for å skille avsatt selvkostfond
for avløp mellom avløp og slam..
Det er ikke tatt hensyn til tidligere år her. Resultatet/fond for slamtømming gjelder kun resultat for
2019.
Selvkostnote.
Vi finner at noten er korrekt når det gjelder regnskapstall og tall for fond.
Dette bortsett fra for oppmålingsgebyr, ansvar 4606 Kart, oppmåling og GIS. Her viser regnskapet
utgifter med kr. 376.863, inntekter med kr. 322.410 og et resultat (nettoutgift) på kr. 54.453.
Selvkostfondene for vann, avløp og slamtømming er relativt store i forhold til de årlige kostnadene på
området. Bør medføre endring/justering av avgifter/gebyr.
Konklusjon selvkost
De kommentarer som er gitt til selvkostberegningene for 2019 viser at det ikke har vært noen
kvalitetssikring av de beregninger som er gjort eller tatt hensyn til de kommentarer som var gitt i
notatet for 2018.
Vi ber om at kommunen gjennomgår de kommentarer som er gitt ovenfor, og at selvkostregnskapet for
2020 innrettes etter disse kommentarene, både med hensyn til en korrekt selvkostberegning (indirekte
kostnader og avskrivninger) samt beregning av selvkostfond og memoriaføringer.
Når det gjelder de selvkostfondene som er relativt store i forhold til de årlige kostnadene, bør
avgiftsnivået vurderes.

➢ Anleggsmidler – avskrivninger
Ved gjennomgang av anleggsmodul – anlegg pr. konto finner vi følgene prosjekter som synes å være
avsluttet i 2018 eller tidligere og hvor det ikke er startet avskrivninger.
IKT-investering 2013 Fiber
Inventar og utstyr barnehage 2
Traktor 2018 - ansvar 4612
Traktor 2018- ansvar 4631
Uteområde oppvekst/idrett 2017
Overføringsledning småtjønnin
Renovering barnehage

kr.
39.349
kr. 449.320
kr. 184.102
kr. 184.102
kr 1.211.105
kr. 252.487
kr. 6.902.854

Akebakke har negativ akkumulert verdi kr. -719
Avskrivningene synes ikke å være fullstendige.

➢ Konto 23275900 Kortsiktig gjeld startlån, kr. 149.885
Dette er overføringer "til" to flyktninger, kr. 18.500 og kr. 131.385. Ført mot fond, hhv. konto 25199391
og 25199390. På disse to " fondene" står nå hhv. kr. -13550 og kr - 48547.
Opplysninger fra økonomisjefen
Dette gjelder startlån/boligtilskudd som ikke er utbetalt til disse klientene, I stedet er utgiftene som
disse har blitt betalt av kommunen. Mye av disse føringene var gjort på observasjonskonto i 2018 og
de ovennevnte kontoer/føringer er gjort i 2019 i et forsøk på å rydde opp i dette.
Et oppsett/oversikt fra denne oppryddingen er mottatt.
Reelt gjenstående som disse har igjen av lånet/tilskuddet er det som står som kortsiktig gjeld minus
det om står på fondskontoer.
Vår vurdering er at fondskontoene ikke er kommunale fond og hører ikke hjemme under fond i
kommuneregnskapet. Disse synes å kunne føres mot kontoen for kortsiktig gjeld for å få korrekt saldo
der.

➢ Konto 23299999 Observasjonskonto, kr. 65.208,17
Det er mottatt dokumentasjon av hva observasjonskontoen inneholder. Her inngår beløp fra tidligere år
og beløp som vi anser ikke hører hjemme på observasjonskontoen. Vi antar at det vesentligste av
beløpene/bilagene på observasjonskontoen hører hjemme i regnskapet og skulle påvirket resultatet der.
Vi oppfatter det slik at dette ikke kun er en observasjonskonto, men i praksis også en interimskonto
Det forutsettes at det foretas en opprydding/avklaring i forhold til beløpene på denne kontoen i 2020.

➢ 21399001 Periodiseringskonto saldo kredit kr. 3.193.420,89
Oppslag i regnskapet for 2020 viser at det er "betalt"/postert kr. 3.212.170,89, dvs. kr. 18.750 mer enn
det som er ført i 2019. Dette antas å ha sammenheng med det tilsvarende avviket som har oppstått når
det gjelder avdrag innlån. Vi ser ikke sammenhengen her, men dette må avklares i 2020.

➢ 245 Innlån
Balansen for konto 24519403 viser kr. 168.750 mens årsoppgave viser kr. 187.500. Dvs. et avvik på kr
18.750. Dette synes i noen grad å ha sammenheng med periodiseringer, se ovenfor.
Vi registrerer at det er avvik mellom betalte avdrag når en ser på lånegjeld, bokført avdrag og hva som
er ført mot kapitalkonto.
Nedgang i lånegjeld under 2.45
kr. 4.213.830 + opplån 1.000.000 dvs. avdrag 5.213.830
Bokført avdrag i regnskapet
kr. 5.223.205
Avdrag ført mot kapitalkonto
kr. 5.232.580
Avvik mellom nedgang i lånegjeld og bokført er kr. 9.375 og avvik mellom bokført og ført i kapitalkonto
er kr. 9.375.
Det er bokført avdrag innlån med kr. 5.223.205. For å komme til dette beløpet synes det å være:
1. Tatt med kr. 9.375 i avdrag periodisert mot konto 21399001. Beløpet gjelder lån 24519403
2. Ført vekk kr. 18.750. Sammen med renter er det ført mot konto 21399001 Periodiseringskonto
Det er i samtale med økonomisjefen diskutert hva som er feil her, uten at det kom til noen avklaring.

I den sammenhengen ble det spurt om hva som lå på konto 21399100 Interimskonto etableringslån på
kr. -19.693,58. Dette da kontoen står med samme saldo som i 2018. De beløpene som ligger på
denne kontoen er kr. 18.750 i avdrag og resten renter.
Det antas at dette har sammenheng med de ovennevnte avvik, men hvilken sammenheng er ikke
avklart.
Bruk av lånemidler. Vi ser også at det er brukt kr 250 000 av lånemidler i skjema 2 A uten at det er
budsjettert med bruk av lånemidler.

➢ Bundne driftsfond
Det ble tatt ut en rapport fra driftsregnskapet med prosjektnummer for å påse om det var driftsprosjekt
hvor det naturlig var mottatt tilskuddsmidler og om disse var avsatt eller om tidligere års mottatte
tilskuddsmidler var brukt til finansiering. I den forbindelse ble det stilt spørsmål til prosjekt 1705
Viewpoint Børgefjell hvor det var inntektsført kr 846 303 uten at det var påløpt noen utgifter i 2019.
Beløpet var ikke avsatt til bundet driftsfond noe som medførte tilsvarende for mye inntektsføring på
rammeområdet. På bakgrunn av dette ble regnskapet korrigert og beløpet satt av på bundet driftsfond.
Vi anser at dette er noe kommunen selv skulle ha påsett før avleggelse av regnskapet.
Det ble tatt ut en oversikt over bundne driftsfond og saldoer de siste 4 år. Gjennomgangen viste at det
var flere av disse som ikke hadde hatt noen bevegelse de siste 3-4 år. Vi ber om at fondene gjennomgås
og vurderes om disse er reelle eller om de skulle ha vært inntektsført da prosjektene er finansiert via
driftsmidler tidligere år.

➢ 2131005 Sametinget kr 208 000
Det ble etterspurt dokumentasjon for dette kravet. Vi ser at det i 2020 er mottatt kr 75 000 i tilskudd
Zarinatangen.
Følgende tilbakemelding er gitt fra økonomisjefen:
Jeg er litt usikker på dette med sametinget. Det som er at jeg trodde Zarinatang prosjektet ble avsluttet
i 2018, men så i løpet av 2019 har Gunnbjørn i samråd med Berit Ellen på samiskområdet flyttet
utgifter fra drift for investering for å få ut penger fra tilsagn gitt Sametinget. Jeg spurte om det var
tilsagn på tilsvarende beløp og det mente Gunnbjørn det var.
Jeg sjekket ikke nærmere og avsluttet investeringsregnskapet med 208.000 i tilskudd. Er dette feil, må
jeg korrigere restbeløpet opp mot drift i 2020.
Vi ber om at dette følges opp i 2020.

➢ Sykepengerefusjon
Sykepengerefusjon var ikke avstemt pr 31.12. Revisor tok ut en rapport fra HRM lønn som heter
differanserapport. Denne viste at det ikke var samsvar mellom saldo på balansekonto 23299011 og
krav iht rapport. Avviket var kr 17 454 mer balanseført enn det rapporten viste. Sykelønnsrefusjon
skulle ha vært avstemt.
Vi vil kommentere at fra 1.1.2020 skal felles lønningskontor ta hånd om sykelønnsrefusjonene i alle
kommunene som omfattes av ordningen.

➢ Noter
Vi har hatt en gjennomgang av notene opp mot bestemmelsene i forskrift og god kommunal
regnskapsskikk. Vi har følgende kommentarer.

Note 15 Investeringsprosjekter
Vi ser ikke sammenhengene i denne noten. Idrettsbygg er ferdig og det som er satt opp er finansiering
(spillemidler). Regnskapsført Zarinatangen samsvarer ikke med regnskap?
Det er et krav (som har vært der i mange år) at det skal foretas krysshenvisning mellom notene og de
postene i regnskapet som blir spesifisert eller utdypet. Vi ber om at det gjøres ved avleggelse av
senere års regnskap.

Svar imøteses innen 1 mai 2020.

Med vennlig hilsen

Heidi Galguften

Svein Vikestad

Oppdragsansvarlig revisor

Revisor

Direkte  99 51 99 30 eller  heidi.galguften@revisjonmidtnorge.no

Kopi: Økonomisjefen
Kontrollutvalget i Røyrvik

Oppsummering av revisjon av årsregnskapet 2019 – Røyrvik kommune

Medarbeider: Svein Vikestad
Oppdragsansvarlig revisor: Heidi Galguften
 Mottak av regnskap og årsberetning
Følgende presisering er tatt med i beretning i 2019 grunnet for sen levering av årsregnskapet:
Presisering
Uten at det har betydning for vår konklusjon om regnskapet, vil vi presisere at regnskapet ble avlagt
for sent. Fristen for avlevering av kommuneregnskapet er den 15. februar 2020, mens vi mottok første
utkast årsregnskap den 12.mars 2020, mens korrigert endelig årsregnskap ble mottatt 31.mars 2020.

Årsberetningen ble mottatt på mail den 31.3.2020 – fristen er den 31.3.2020 - OK
 Revisors beretning 2019
Det er avlagt en revisjonsberetning for 2019, datert 6.april 2020. I beretningen er det tatt to
forbehold samt en presisering angående for sent levert regnskap – se ovenfor. Nedenfor vil vi ta for
hva disse to forbeholdene skyldes sammen med andre kommentarer i revisors notat 2019. I
forbindelse med at det er tatt forbehold og presisering i revisors beretning er det skrevet et
nummerert brev til KU nr 3/2019 hvor disse avvikene er tatt opp.

I revisors beretning skal vi uttale oss om flere forhold.
AT
Årsregnskap avlagt i samsvar med lov og forskrift og at det gir et
uttrykk for den økonomiske virksomheten og stillingen ved årsskifte iht. GKRS

Kontroll av at regnskapet er avlagt i samsvar med lov og forskrift henviser til de kravene som stilles i
forskrift om årsregnskap for kommuner. Her angis hvilke skjema regnskapet består av og hvordan
disse er bygd opp, dvs. innholdet i disse. Forskriften gir også krav til innhold i noter og årsberetning
sammen med kravene i standardene utarbeidet av GKRS.
Komiteen for God kommunal regnskapsskikk har i tillegg utarbeidet en god del standarder som
kommunene skal følge. Det gjelder blant annet regler for skille mellom drift og investering,
bokføringsregler for inntekter, utgifter osv.
For å kunne uttale oss om dette punktet har vi således kontrollert at de formelle kravene til
avleggelse av regnskapet er i henhold til kravene.
ÅRSREGNSKAPET
 Det er konkludert med at endelig korrigert årsregnskap er korrekt avsluttet. Regnskapet har
et regnskapsmessig resultat avlagt i null. Røyrvik kommune avlegger alltid regnskapet i null –
i og med at driften finansieres via bruk av næringsutviklingsfondet. I 2019 ble det brukt
2 496 680 fra næringsfondet for å finansiere opp driften. Dette fremgår av en egen
spesifikasjon over avsetning og bruk av næringsfondet som er vedlagt årsregnskapet.
Denne måten å avslutte regnskapet på har vært diskutert i kanskje 40 år! I fjor tok jeg en ny
runde:
Fra mine notater siteres:
Tematikken rundt avslutningen av regnskapet har figurert i mannstider.
Utgangspunktet var oversendt dokumentasjon fra Johan Ole Vekterli i mail 4.juni 2018.
På fellessamling hos Revisjon MidtNorge SA den 23.1.2019 ble det diskutert internt. Som det
står i altinn - så skal kommunale kraftfondsmidler ikke nyttes til løpende drift av kommunen,
bortsett fra renter og avdrag på investeringer som er gjort i tråd med fondens vedtekter. I
tillegg kan det nyttes til lønn næringskonsulent eller andre som forvalter lånet.
Ifølge vedtekter fra 2010 § 3 er formålet at fondet skal brukes til tiltak som fremmer
næringslivet og trygger bosetning i Røyrvik kommune.
Vedtektene er således veldig vide og kan tolkes inn at investeringer i infrastruktur (skole, hall,
sykeheim, barnehage) er med å trygge bosetningen i kommunen.
Konklusjonen blir: Fylkesmannen har ikke har reagert på våre henvendelser – vi har
henvendt oss dit ved flere anledninger opp gjennom årene for å høre om det er korrekt at
budsjett og regnskap salderes med bruk av næringsfondet og tross flere purringer, og aldri
fått svar. Vi legger teamet dødt fra vår side.

 For å kunne uttale oss om at regnskapet i det alt vesentligste gir uttrykk for at den
økonomiske virksomheten og stillingen, blir det gjennomført en mengde revisjonskontroller
for å forsikre oss om at regnskapet ikke er vesentlig feil. Vi har et forhold til hva som anses å
være et vesentlig beløp og tallfester dette i forbindelse med planleggingen av revisjonen. Da
beregnes vesentlighetsbeløpet utfra en prosentvis andel av budsjetterte driftsutgifter. For
Røyrvik kommune er vesentlighetsbeløpet satt til 2 % av budsjetterte utgifter dvs 1,8
millioner. Dette er en grense vi forholder oss til når vi reviderer. Summen av avdekkede ikke
korrigerte feil må derfor ikke overstige denne grensen. Gjør den det, må vi kommentere det
i revisors beretning.
 Som nevnt innledningsvis ble nytt korrigert regnskap mottatt den 31.3.2020. Årsaken var to
forhold som var avdekket av revisor og som kommunen valgte å korrigere:

Det ene forholdet er omtalt i revisjonsnotatet for 2019 da vi mener at dette var et forhold
kommunen selv skulle ha avdekket før regnskapsavleggelsen. Det gjaldt et prosjekt 1705
Viewpoint Børgefjell hvor kommunen hadde mottatt og inntektsført kr 846 303 i
tilskuddsmidler. Det var ikke påløpt noen utgifter på dette prosjektet i 2019, noe som
medfører at midlene skulle ha vært satt av på et bundet driftsfond for senere års bruk. Slik
det var bokført medførte det at driftsregnskapet hadde kr 846 303 for mye i inntekter. Dette
ble korrigert og midlene ble satt på et eget bundet driftsfond i balansen.
I tillegg ble det avdekket at kommunen ikke hadde ført avdrag på formidlingslån i
investeringsregnskapet men i driftsregnskapet. (Formidlingslån er lån som kommunen tar
opp og som lånes ut videre – startlån). Det utgjorde kr 182 870 for mye ført som inntekt i
driftsregnskapet. Dette var ikke korrekt, og ble korrigert ved at avdragene ble flyttet fra
driftsregnskapet til investeringsregnskapet.
I sum utgjorde for mye inntektsført i drift før korrigering kr 1 029 173,-. Når dette ble
korrigert, kunne vi derfor konkludere på at regnskapet i det alt vesentligste gir uttrykk for
den økonomiske situasjonen og stillingen i kommunen.

REVISJONSNOTATET
 Det er i revisjonsnotatet for 2019 tatt opp flere forhold som må korrigeres i 2020 og som
viser til at kvalitetssikringen og dokumentasjon av regnskapet var mangelfull. Notat datert
6.4.20 er oversendt kommunen. Svarfrist 1.5.2020
Selvkost: Her er en mengde forhold tatt opp – konklusjonen vår i notatet er:
De kommentarer som er gitt til selvkostberegningene for 2019 viser at det ikke har vært
noen kvalitetssikring av de beregninger som er gjort eller tatt hensyn til de kommentarer
som var gitt i notatet for 2018.
Vi ber om at kommunen gjennomgår de kommentarer som er gitt ovenfor, og at
selvkostregnskapet for 2020 innrettes etter disse kommentarene, både med hensyn til en
korrekt selvkostberegning (indirekte kostnader og avskrivninger) samt beregning av
selvkostfond og memoriaføringer.
Når det gjelder de selvkostfondene som er relativt store i forhold til de årlige kostnadene, bør
avgiftsnivået vurderes.
 I tillegg ble det tatt opp manglende avstemminger av balansekontoer – feilføring mellom
fond og KG og mangelfulle avskrivninger samt manglende avstemming av sykepenger
underbygger det forbeholdet som er tatt i revisjonsberetning vedrørende ordentlig og
oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapet.
Jeg kommer tilbake til det i eget punkt nedenfor.

NOTER
 Notene er også en del av regnskapet og det er i forskrift og God kommunal regnskapsskikk
bestemt hvilke noter som skal utarbeides og hvilke noter som er anbefalt utarbeidet.
Røyrvik kommunes noter oppfyller disse kravene, og innholdet i notene er også i samsvar
med regnskapstall og andre oppgaver. To kommentarer i notatet.

NÅR DET GJELDER BUDSJETTET UTTALER VI OSS OM:
Beløp i regnskap er i samsvar med regulert budsjett etter gyldige vedtak
 Her setter økonomisjefen opp en avstemming som viser opprinnelig budsjett og de
budsjettreguleringer som er vedtatt i 2019 som igjen skal tilsvare budsjettkolonnen revidert
budsjett i regnskapsskjema 1 A – 1 B og 2A og 2 B. Vi kontrollerer at alle saker som har med
budsjettet er korrekt regulert inn og i samsvar med avstemmingen og regnskapstallene for
opprinnelig og regulert budsjett.
For Røyrvik kommune var det ikke mulig å se sammenhengen i den avstemmingen som var
foretatt opp mot vedtak og budsjettkolonner i regnskapet. Det ble av den grunn tatt et
forbehold i revisjonsberetningen – se omtale i revisors beretning og nummerert brev 3/2019
«Kommunen har oversendt en avstemming av opprinnelig budsjett og regulert budsjett drift
og investering. Etter en gjennomgang av avstemmingen kan vi ikke konkludere med at
regnskapet er regulert i samsvar med kommunestyrets vedtak. K.sak 70/2019 er ikke regulert
i forhold til det reelle vedtaket men ut fra nytt framlegg til saken. K.sak 20/2019 som gjelder
investeringsregnskapet, er ikke regulert inn i det hele tatt»

NÅR DET GJELDER ÅRSBERETNINGEN SÅ SKAL VI UTTALE OSS OM FØLGENDE:
Hvorvidt vesentlige avvik er redegjort for i årsberetning og om
opplysningene i årsberetning om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet
 Vi går gjennom årsberetningen og påser at de økonomiske tallverdiene er i samsvar med
regnskapet, og påser at det er redegjort for vesentlige avvik. Her fant vi ingen avvik.
Det er også krav til innholdet av årsberetningen – hvilke forhold som skal omtales. Vi har
derfor en gjennomgang for å påse at de forskriftsmessige kravene er oppfylt. Her fant vi
ingen avvik.
Det ble utarbeidet en ny mal for årsberetning/årsmelding for Røyrvik i 2018 – den synes vi er
meget bra og sikrer at de kravene som stilles til årsberetningen oppfylles.

I REVISJONSBERETNINGEN SKAL VI OGSÅ UTTALE OSS OM DET ER ETABLERT EN:
Ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapet
 Dette er det andre forholdet vi har tatt forbehold om i revisjonsberetningen
Sitat fra revisors beretning og nummerert brev 3/2019
Etter bokføringslov og forskrift skal alle balanseposter avstemmes og dokumenteres med
mindre de er ubetydelige. Det skal eksistere kontrollspor mellom balansepostene og
tilhørende dokumentasjon.
Ved avleggelse av regnskapet skal regnskapet være avstemt og dokumentert. Flere av
balansekontoene er først dokumentert i ettertid, etter at vi har etterspurt avstemminger og det
er også balanseposter hvor det ikke foreligger noen avstemming/dokumentasjon.

Vi ser også at forhold som er omtalt i tidligere års revisjonsnotat fortsatt ikke er korrigert i
regnskapet for 2018. Da har det i realiteten ikke vært noen kvalitetssikring av regnskapet.

 Dette temaet har vi tatt opp også tidligere.
Fra notatet 2017 siteres:
«I notatet for 2016 tok vi opp forholdet rundt manglende kvalitetssikring av regnskap og
noter samt manglende dokumentasjon av balanseposter. Vi vil berømme økonomisjefen for
en betydelig forbedring i forbindelse med avleggelsen for 2017. Dokumentasjon av balansen
er skannet inn og samlet på et fellesområde i Visma og er systematisert iht balansekontoer.
Kvaliteten på notene er også vesentlig forbedret siden 2016»
Så ble det vesentlig dårligere for 2019 og vi omtalte det i revisors beretning 2019.
Vi skal også uttale oss om det at det er etablert en betryggende økonomisk intern kontroll
Når det gjelder betryggende intern kontroll, så er dette kontrollert via årlige besøk rundt på
enhetene, hvor vi kartlegger og tester de rutinene de har på lønnsområdet, innkjøpsområdet
og inntektsområdet for å forsikre seg at grunnlagene er korrekte.
I tillegg er de rutinene som er etablert på økonomikontoret mht avlønning og fakturering og
avstemminger kartlagt og testet.
Vi konkluderer med at kommunen har en betryggende økonomisk internkontroll som sikrer
at regnskapet ikke inneholder vesentlige feil.

HG 22.04.2020

Orientering fra Rådmannen 05.05.2020
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Røyrvik kommune

Møtedato
05.05.2020

Saknr
09/20

Saksbehandler Jorunn Sund
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
20/74 - 7
Forslag til vedtak
Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.
Saksopplysninger
· Kontrollutvalget har innkalt rådmannen til å orientere om årsregnskapet og
årsberetning for 2019.
· Kontrollutvalget ber om en skriftlig orientering på hvordan kommunen ansettelser /
nedbemanner / omplasserer og utlyser stillinger i Røyrvik kommune.

·
·

hvilke rutiner har kommunen når det gjelder offentliggjøring av sakspapirer
etter offentlige møter. Hvordan brukes postlisten?
Kontrollutvalget ønsker å være synlig på kommunens hjemmeside. Når
oppgraderes siden?

Vurdering
Kontrollutvalget vil her få en orientering om årsregnskapet og årsberetning for 2019.
Kontrollutvalget kan stille spørsmål. Det vil gi kontrollutvalget et godt innblikk i beretning og
regnskapet for kommunen.
Det kan også stilles spørsmål til rådmannen om de andre temaene rådmannen orienterer
om.

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2019
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Røyrvik kommune

Møtedato
05.05.2020

Saknr
10/20

Saksbehandler Jorunn Sund
Arkivkode
FE - 216
Arkivsaknr
20/81 - 9
Forslag til vedtak
Vedlegg
Årsberetning og -rapport 2019
Revisors beretning 2019
Nummerert brev nummer 3-2019
Kontrollutvalgets uttalelser til årsregnskapet 2019
Saksopplysninger
Årsregnskapets funksjon er å gjøre rede for tilgangen på, og anvendelsen av, de midlene
som er stilt til rådighet. Årsregnskapet ses i sammenheng med kommunens årsmelding hvor det også redegjøres for arbeidet gjennom året og for hva som er oppnådd. Sammen
utgjør disse derfor de viktigste dokumentene en kommune avgir i løpet av året.
Årsregnskapet for 2019
Regnskapet er gjort opp i ballanse - Regnskapet viser at de samlede driftsinntekter og
driftsutgifter var på henholdsvis 100.458.009.- og 99.413.024.- kroner, noe som ga et brutto
driftsresultat på 1.044.985.Driftsregnskapet – nøkkeltall
Til fordeling drift
Netto driftsresultat
Bruk av tidligere års
avsetninger
Årets avsetninger

Regnskapsmessig mer

Regnskap
2019
64 095 485
442 586
14 051 084
14 493 670

00

Budsjett 2019 Regnskap 2018
61 410 000
91 039

58 011 221
-916 867

11 251 961

11 537 666

11 343 000

00

10 620 799

00

Investeringsregnskapet for 2019
Investeringsregnskapet for 2019 er avlagt i balanse og årets finansieringsbehov er dekt opp i
sin helhet med likt beløp kr. 22 856 560.Noter til regnskapet
Det blir i notene til regnskapet gitt en del viktig tilleggsinformasjon som har betydning for
forståelsen av regnskapet.
Årsberetningen
Kommunens årsberetning for 2019 synes å gi et godt situasjonsbilde.
Revisjon

Revisjonen skal planlegges, gjennomføres og rapporteres slik lov, forskrift og god

kommunal revisjonsskikk krever. Revisor skal også vurdere risikoen for at det kan
foreligge feilinformasjon i årsregnskapet som følge av misligheter og feil.
Kommuneregnskapet årsregnskap er revidert av Revisjon Midt-Norge SA. Revisor
tilfredsstiller de krav som er stilt i kommunelovens kap. 24 og i forskrift om revisjon i
kommuner og fylkeskommuner.
Revisjonsberetningen
Revisor har avgitt revisjonsberetning den 06.04.2020. Revisjonsberetningen er avgitt uten
forbehold og presiseringer.

Vurdering

En viser til revisor sin avgitte beretning den 06.04.20. Revisjonsberetningen er avgitt
med nummerert brev nr. 3/2019.
Det anbefales at kontrollutvalget avgir en uttalelse i tråd med forslaget gitt i vedlegg,
samt tar årsberetningen til orientering.

+
samarbeid med arbeidsgivere, leger og sykmeldte.
NAV Namsskogan har bidratt til at alle ungdommene som har søkt bistand fra NAV har fått hjelp til å komme
i arbeid eller annen aktivitet.

Årsberetning og –rapport 2019

Raarvihken tjielte
Røyrvik kommune
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Innledning

1.1

Rådmannens kommentar

FORORD
Årsmelding og årsberetning reflekterer aktivitetene innenfor kommunens tjenesteområder for 2019.
Dokumentet skal synliggjøre måloppnåelse, økonomi og ressursbruken. Årsmelding og årsberetning legges
frem i tråd med kommuneloven og skal behandles i kommunestyret i juni.
RÅDMANNENS KOMMENTARER TIL ÅRSMELDING 2019
Driftsresultat:
Rådmannen legger frem et økonomisk driftsresultat med et overforbruk på kr. 2.496.689 i forhold til revidert
budsjett. Merforbruket dekkes inn ved bruk av fond.
Merforbruket kan forklares i tjenesteleveranse fra helse- og oppvekstavdelingen i form av økte kostnader på
lege og variabel lønn på ROS pleie samt avvik hos PDE på grunn av endringer av interne fordelinger. Viser for
øvrig til avdelingenes egne meldinger for nærmere forklaringer.
Budsjett- og regnskapsrapportering vil bli viet stor oppmerksomhet i det videre arbeid som står foran oss.
Skatt på inntekt og formue (inkl. naturressursskatt) ble redusert med kr 1.432.000,- i forhold til budsjett og
årsaken er endring av ligning til et selskap for 2016 som utgjør kr 1.344.000,- i tilbakebetaling til selskapet.
Røyrvik kommunes inntekter er i stor grad bestemt av antall innbyggere og alderssammensetning samt
inntekter vedrørende kraft. Røyrvik har siste året hatt en nedgang på 23 personer. Dette medfører at vi vil se
en reduksjon av rammeoverføringer og skatteinntektene for 2020.
Administrativ organisering:
Røyrvik kommune har liten bemanning totalt sett i forhold til andre kommuner som leverer samme tjenester.
Pr. innbygger er vi en av de kommunene i Norge med størst prosentvis andel kommunalt ansatte pr.
innbygger. Med et ansatte tall på 88 personer, leverer kommunen tjenester som enhver kommune er pålagt
å levere. Røyrvik samarbeider med nabokommuner på flere områder som gjør at vi innehar den
kompetansen som kreves for å yte tjenesten/servicen som forventes av en kommune, både stor og liten
kommune.
Rådmannen har også i år hatt fokus på kommuneplanens samfunnsdel ved at avdelingenes måloppnåelse
som gjenspeiler hoved- og strategimålene som ligger i samfunnsplanen.
Bemanning/rekruttering/kompetanse:
Rådmann har, siden 1.mars 2019 solgt 50 % økonomisjeftjenester til Lierne kommune. Som erstatning har vi
satt inn 40 % vikar til å betjene kontorarbeid på økonomikontoret. Dette salget til Lierne går ut 31.03. 2020.
Personalsituasjonen i Røyrvik er sårbar på alle områder, både ansatte og ledelse. God rekruttering på rett
kompetanse er helt avgjørende for at vi skal kunne opprettholde tjenesteleveransen fremover. Det er viktig
at Røyrvik er en attraktiv plass slik at utflytta ungdom skal komme tilbake og at personer utenfor kommunen
skal finne kommunen så attraktiv at de søker hit. Det er dokumentasjon på at de siste 10 årene har 209
personer flyttet til Røyrvik. Siden antall innbyggere er noe lavere i dag enn for 10 år siden, betyr det at
mange har flyttet ut.
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Interkommunalt samarbeid:
Røyrvik kommune inngår i flere formelle og uformelle interkommunale samarbeid/nettverk.
De viktigste samarbeidsområdene for oss er Brann Midt IKS (interkommunalt samarbeid), IKT Indre Namdal
IKS. Fra tidligere år har vi verstkommunesamarbeid innen lønn, legevakt, barnevern, PPT og teknisk. I 2019
har vi utvidet samarbeidsområdet til også å gjelde landbruk og utmark. Lierne kommune er vertskommune
og bygd opp en organisasjon son heter Øvre Namdal landbruk og utmark. Dette samarbeidet gjelder for
Lierne, Namsskogan og Røyrvik.
Røyrvik er med på 17 forskjellig nettverkssamarbeid. Disse er: personalnettverk, bibliotek, personvern,
kultur, sosialfaglig forum, rådmannsforum, barnehage, oppvekstleder, helseleder, psykiatri, pleie- og omsorg,
arkiv, helsesøster, næring, økonomi, bolignettverk og landbruk.
De fleste av disse nettverkene gjelder indre Namdalskommunene, mens nettverkene helseleder-, psykiatriog personalledernettverket omfavner hele Namdal region.
Utfordringer fremover:
Røyrvik kommune leverer gode tjenester til innbyggere og tilreisende.
Rådmann har kommentert i tidligere årsmeldinger at vi er en organisasjon som må være i stadig endring for å
kunne løse oppgaver som fortløpende tilfaller kommunene. Vi ser at dette arbeidet må forsterkes fremover.
Vi merker allerede nå at alderssammensetningen på innbyggerne utfordrer helseområdet samtidig som vi ser
at oppvekstområdet får færre barn fremover.
Digitalisering på alle områder er et stort tema som nå rulles frem i hurtig tempo fra sentralt hold. I kjølvannet
av dette har datatilsynet satt personvern (GDPR) på dagsorden for kommunene.
Kommunestyret har vedtatt at Joma Næringspark skal avvikles. Dette gjør at, utover 2020 vil rådmann få
overført ansvar for drift av næringsarbeidet og ansvar for Joma Industriområdet. Dette vil være et arbeid
som krever ressurser fra både stab og PDE-avdelingen.
Dette er nye oppgaver vi nå må løse samtidig som vi skal sørge for den ordinære driften. For Røyrvik
kommune er det veldig resurs- og kompetansekrevende å følge opp de nye utfordringene som kommer når vi
i tillegg vet at vi må omfordele og redusere driftsmidlene for å skape handlingsrom for å møte nye og
uforutsette oppgaver.
Når denne årsberetningen skrives, er vi i en koronasituasjon som vil kreve store endringer hos privat
næringsliv og offentlig virksomhet i flere måneder og kanskje år fremover. Vi kan må påregne at
inntektssiden av budsjettet langt fra vil stige i forhold til lønnsutviklingen og andre kostnader som ligger i
budsjettet. Arbeidet vi har startet med omstilling/nedbemanning i 2020 vil vi være nødt til å videreføre i
2021 og 2022. Dette vil komme tydeligere frem i neste økonomiplan.
Rådmann mener at administrasjonen sammen med politikere må prioritere tid slik at vi skal kunne finne
løsninger som gjør at vi også fremover skal levere god tjenester til innbyggerne i Røyrvik.
Visjon til Røyrvik kommune «EI LEVENDE FJELLBYGD» er gjeldende og styrende for arbeidet vi gjør fremover.
26. mars 2020
Ola Peder Tyldum
Rådmann
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1.2 Administrativ organisering
Det er en blanding av 2- og 3-nivå organisering. I løpet av året endret rådmannen noe på noen enheters
tilhørighet. Første del av 2019 ble kultur, kirke og samisk lagt under sentraladministrasjonen. Etter at
avdelingsleder på oppvekst og mangfold ble ansatt ble flyktningetjenesten, kultur og samisk underlagt denne
avdelingen. Det har ført til en del problemer vedrørende utarbeidelse av årsmelding. Den økonomiske
analysen er basert på slik rammene var opprinnelig ved inngangen av 2019 og kan derfor avvike noe fra det
som hver avdelingsleder har rapportert. Spesielt på ramme 1 og 2.

1.3 Politisk organisering
Kommunestyret med 11 medlemmer er øverste politiske organ og fatter vedtak på vegne av kommunen så
langt ikke annet følge av lov eller delegasjonsvedtak.
Formannskapet på 5 medlemmer er driftsstyre for kommunen og er i tillegg det faste utvalget for plansaker,
fondsstyre for kraftfondet og kommunens klagenemd.
Kommunestyret:

7 representanter fra Samarbeidslista

4 representanter fra Arbeiderpartiet
Formannskapet:

3 representanter fra Samarbeidslista

2 representanter fra arbeiderpartiet
Ordfører
Hans Oskar Devik, Samarbeidslista
Varaordfører
Bodil Haukø, Samarbeidslista

Leder kontrollutvalg
Lars Arne Krukhaug

Kommunestyret
11 medlemmer

Kontrollutvalg

Formannskap

5 medlemmer

5 medlemmer

Partssammensatt
utvalg
Klagenemd
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(Administrasjonsutv)

Eldre- og
funksjonshemmede
s råd

Diverse Råd og
Utvalg

2 ÅRSBERETNING
2.1 Analyser og økonomisk resultat
2.1.1 Økonomi
2.1.1.1 Regnskapsresultat – avvik
Regnskapet for 2019 er oppgjort i balanse ved bruk av næringsutviklingsfond med kr 2.496.689,-.
i 1000 kr (netto driftsutg.)
Sentraladministrasjon
Oppvekst
Helse og omsorg
Plan, drift og eiendom
Kultur, kirke og samisk
Konsesjonskraft/Korrigeringer på ramme 8/9
Sum driftsavdelingene

Rammetilskudd fra staten
Skatt på inntekt og formue
Eiendomsskatt
Andre direkte eller indirekte skatter
Andre generelle statstilskudd
Renteinntekter
Rente og avdragsutgifter
Til avsetninger
Bruk av tidl.års mindreforbruk
Bruk av avsetninger
Sum fordeling til drift
Regnskapsmessig mindreforbruk

2.1.1.2 Regnskapsresultat
Siste fire år(i hele tusen)
Regnskapsresultat

2016

Beløp
10 646
17 204
27 426
9 715
131
-1 027
64 095

Rev. Budsjett
Avvik
12 497
-1 851
16 704
500
25 342
2 084
7 512
2 203
946
-815
-1 591
564
61 410
2 685

-40 932
-8 806
-2 324
-12 436
-2 810
-2 903
7 345
11 490

-38 892
-9 900
-2 350
-11 813
-3 449
-2 990
7 610
11 303

-2 040
1 094
26
-623
639
87
-265
187

-12 719
-64 095

-10 929
-61 410

-1 790
-2 685

2017

2018

2019

Røyrvik har tradisjon for å avslutte regnskapet med balansering via bruk/avsetning av fond. Med bakgrunn i
dette er det ikke mulig å legge inn tall i denne tabellen.
Rammeområdene har et merforbruk på til sammen kr 2,685 mill. Kommunens frie inntekter, renteinntekter,
renteutgifter, bruk av og avsetninger til fond har et mindreforbruk på kr 2,685 mill.

2.1.1.3 Utviklingstrekk innenfor driftsregnskapet 2016 – 2019
Gjennom tidsserier illustreres utviklingstrekk i kommunens økonomi i de fire siste årene.
2.1.1.4 Driftsinntekter
Utviklingstrekk innenfor driftsregnskapet
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Inntektsart(hele tusen)
2016
2017
2018
2019
Salgs-/leieinnt./brukerbet.
-12 487
-14 443
-14 986
-14 123
Ovf med krav til motytelser
-13 906
-12 019
-14 998
-18 795
Rammetilskudd
-33 359
-36 289
-36 452
-40 932
Øvrige tilsk./ovf
-2 534
-4 166
-6 521
-3 040
Skatter
-23 809
- 23 443
-24 090
-23 565
Sum driftsinntekter
-86 095
-90 360
-97 047
-100 458
Tabellen viser at driftsinntektene gjennom 2019 har økt med kr 3,411 mill, som tilsvarer 3,514% fra
foregående år. Størst prosentvis økning har vært på rammetilskudd.
2.1.1.5 Driftsutgifter
Utgiftsart(hele tusen)
2016
2017
2018
2019
Lønn inkl sosiale utgifter
46 920
50 039
54 784
53 744
Øvrige kostnader
7 926
8 236
6 645
2 846
Kjøp av tjenester
36 012
38 261
38 263
36 731
Overføringer
5 455
5 423
8 654
6 092
Sum driftsutgifter
80 461
85 487
95 056
99 413
Tabellen viser at driftsutgiftene gjennom 2019 har økt med kr 4,357 mill, som tilsvarer 4,583% økning fra
foregående år. Lønnsutgiftene inkludert sosiale utgifter er redusert med kr 1,040 mill, som tilsvarer 1,898%
reduksjon i forhold til foregående år.
2.1.1.6 Driftsresultat
(i hele tusen)

Sum driftsinntekter
Sum driftsutgifter
Brutto driftsresultat

2016
-86 085
80 461
-5 634

2017
-90 360
85 487
-4 873

2018
-97 047
95 056
-1 991

2019
-100 458
99 413
-1 045

Eksterne finansieringstransaksj.
4 953
5 958
6 738
4 443
Motpost avskrivninger
-3 573
-3 802
-3 830
-3 840
Netto driftsresultat
-4 254
-2 717
917
-442
Brutto driftsresultat er driftsinntekter minus driftsutgifter og er det beløp kommunen har til rådighet
til dekning av kapitalutgifter og investeringer/avsetninger.
Netto driftsresultat er lik brutto driftsresultat fratrukket eksterne finanstransaksjoner og er det beløp
kommunen kan bruke til finansiering av investeringer eller styrking av egenkapitalen. Dette viser kommunens
økonomiske handlefrihet. Netto driftsresultat har vært svært positivt for Røyrvik kommune de siste årene,
når man ser bort fra 2018. Netto driftsresultat viser at det er brukt mindre enn driftsinntektene når det er
fratrukket eksterne finanstransaksjoner.

2.1.1.7 Netto resultatgrad
Netto resultatgrad i prosent

2016
4,94

2017
3,01

2018
-0,94

2019
0,04

Dette nøkkeltallet viser netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene, dvs. hvor stor del som kan brukes til
å finansiere investeringer og avsetninger.
Det tekniske beregningsutvalget for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler kommunene å ha et
netto driftsresultat som er 1,75 % av brutto driftsinntekter. Tidligere var anbefalingen 3 % basert på
inntektsføring av investeringsmomsen i driftsregnskapet. All investeringsmoms er inntektsført i
investeringsregnskapet.
9

Kommunestyret vedtok i august 2019 finansielle måltall for 2020 med et netto driftsresultat på minst 1,75%.
Det målet er ikke oppnådd i 2019.
2.1.1.8 Investeringer
(i hele tusen)

Brutto investeringsutgifter
Utlån/avdrag
Kjøp av aksjer/andeler
Avsetninger/dekning tidligere år
Sum finansieringsbehov
Bruk av eksterne lån
Salg av aksjer/andeler/avdrag
Salgsinntekter/tilskudd/refusjoner
Bruk av avsetninger
Egenkapital
Sum finansiering
Udekket i investeringsregnskapet

2016
20 618
126
446
21 190
-16 458
-184
-4 322
-226

2017
61 973
369
270
185
62 797
-48 645
-1 030
-12 452
-670

2018
12 592
1 190
269
86
14 137
-9 988
-170
-3 502
-477

2019
208
432
18 396
3 820
22 856
-250
-438
-21 922
-246

-21 190

62 797

14 137

-22 856

0

0

0

0

De tre siste årene har det vært store investeringene. Det er ikke foretatt noen investeringer i 2019.
Budsjetterte investeringer er overført til 2020.
2.1.1.9 Balansen
(i hele tusen)

Betalingsmidler
Kortsiktige fordringer
Premieavvik
Aksjer/andeler
SUM OMLØPSMIDLER
Aksjer og andeler
Pensjonsmidler
Utlån
Utstyr, maskiner
Faste eiendommer/anlegg
SUM ANLEGGSMIDLER
SUM EIENDELER
Kortsiktig gjeld
Pensjonsforpliktelser
Annen langsiktig gjeld
SUM GJELD
Fond
Regnskapsmessig resultat
Kapitalkonto
Udekket i investeringsregnskapet
Endring regnskapsprinsipper
SUM BOKFØRT EGENKAPITAL
SUM GJELD OG EGENKAPITAL
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2016
59 720
7 337
344

2017
32 588
8 019
922

2018
30 243
4 049
1 272

2019
32 636
2 006
1 958

67 401

41 529

35 564

36 600

4 784
90 553
2 245
2 663
117 395
217 640
285 041

5 048
97 537
3
10 188
162 216
274 992
316 521

5 068
108 210
2 247
9 915
171 101
296 541
332 105

23 322
111 391
2 265
9 037
168 347
314 362
350 962

-11 881
-110 611
-104 824
-227 316

-13 191
-115 280
-117 199
-245 670

-15 730
-120 710
-116 186
-252 626

-11 980
-124 475
-111 972
-248 427

-15 041

-17 274

-15 966

-19 605

-43 062

-53 955

-63 891

-82 930

378
-57 725
-285 041

378
-70 851
-316 521

378
-79 479
-332 105

-102 535
-350 962

Anleggsmidler: Verdien på faste eiendommer/anlegg og utstyr, maskiner med mer skyldes aktivering av
investeringer og avskrivninger av alle anleggsmidlene. Avskrivningene i 2019 utgjorde kr 3,810 mill kroner.
I 2019 ble det tatt opp startlån på kr 1,000 mill.
Beregnede pensjonsmidler har økt med kr 3,181 mill. kroner i 2019. Endringene skyldes at faktiske
innbetalinger og forventet avkastning av pensjonsmidlene er større enn faktiske utbetalinger.
Omløpsmidler: Premieavviket amortiseres hvert år. Premieavviket for 2019 var på 1,958 mill kroner.
Egenkapital: Endringer i kapitalkonto er i hovedsak knyttet til netto endringer pensjonsforpliktelsene,
endringer i innlån/utlån, endringer i anleggsmidler og endringer i aksjeandeler.
Gjeld: Kommunens langsiktige gjeld ble redusert med 4,214 mill. kroner. Økning av kortsiktig gjeld er i stor
grad relatert til posteringer i forbindelse med årsavslutningen, diverse leverandører, påløpne ikke utbetalte
feriepenger og periodisering av lønn.
2.1.1.10 Lånegjeld
(i hele tusen)
Lånegjeld pr 01.01
betalte avdrag i året
nye lån
Lånegjeld pr 31.12.
Utlån
Ubrukte lånemidler
Netto lånegjeld *)

Antall innbyggere pr 31.12
Brutto gjeld pr innbygger i kroner
Brutto gjeld i % av driftsinntekter
Netto gjeld i % av driftsinntekter
Netto gjeld pr innbygger i kroner

2016
58 808
3 984
50 000
104 824

2017
104 824
4 625
17 000
117 199

2018
117 199
5 004
4 000
116 195

2019
111 972
5 223
1 000
107 749

0
41 879
62 945

286
10 234
106 676

1 190
4 245
110 760

250
4 995
102 504

469
223 510
121,75
73,11
134 210

474
247 255
129,70
118,06
225 055

482
241 068
119,73
114,13
229 792

461
233 728
107,26
102,04
159 912

*)Netto lånegjeld er beregnet som lånegjeld minus utlån og ubrukte lånemidler. Der er denne definisjonen
som benyttes i KOSTRA-tallene fra SSB.
Gjeldsgrad er også et finansielt måltall gjeldene fra 2020. Kommunestyret har vedtatt at netto gjeldsgrad skal
være mindre enn115% av netto driftsinntekt. For 2019 er netto gjeldsgrad 102,04% og måltallet er dermed
innfridd.

2.1.1.11 Fond
Tabellen viser utviklingen i fondsmidlene.
(i hele tusen)
Disposisjonsfond
Bundne fond
Ubundne investeringsfond
SUM FOND
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2016
-2 898
-11 521
-622
-15 041

2017
-2 898
-13 569
-807
-17 274

2018
-3 129
-12 152
-685
-15 966

2019
-670
-14 808
-4 505
-19 983

Utviklingen på fondene er negativ. For 2018 er det en fondsnedgang på 1,308 mill korner. Dette er en uheldig
utvikling.
Måltallet som Kommunestyret har vedtatt vedrørende avsetning til disposisjonsfond er minst 7,5% av
driftsinntektene og ikke øremerkede disposisjonsfond bør sammen med udisponert driftsresultater utgjøre
minst kr 15 mill. 7,5% av driftsinntektene utgjør kr 7,534 mill. Disposisjonsfondet pr 31.12 sammen med
udisponert driftsresultat utgjør kr 0,670 mill som betyr at kommunen ikke har oppnådd dette måltallet.
2.1.1.12 Likviditetsanalyse
(i hele tusen)
Omløpsmidler
Fratrukket kortsiktig gjeld
ARBIEDSKAPITAL

(prosent)
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2
Arbeidskapital i % av driftsinntekt

2016
67 401
-11 881
55 520

2017
41 529
-13 190
27 130

2018
35 564
-15 730
19 834

2019
36 600
-11 980
24 619

2016

2017

2018
2,26
1,92
20,44

2019
3,05
2,72
24,50

5,67
5,03
64,49

3,15
2,47
30,02

Nøkkeltall for likviditet er forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld.
Likviditetsgrad 1 = omløpsmidler/kortsiktig gjeld som bør være større enn 2
Likviditetsgrad 2 = mest likvide omløpsmiddel/kortsiktig gjeld som bør være større enn 1
Likviditetsgraden varierer veldig i fireårsperioden. Fra 2016 frem til 2019 er likviditetsgraden redusert med
2,62 prosent. Ihht nøkkeltallene er likviditetsgraden tilfredsstillende.
Det siste finansielle måltallet Kommunestyret har vedtatt er arbeidskapital. Arbeidskapitalen skal være minst
22% av driftsinntektene. For 2019 er dette måltallet innfridd.
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2.1.2 Redegjørelse for eventuelle vesentlige avvik mellom investeringsregnskap og –budsjett
Det vises til regnskapsskjema 2A i regnskapet for 2019. Det har ikke vært noen stor investeringer i 2019.
Vedtatte prosjekter er ikke blitt gjennomført, men overført til 2020.

2.2 Redegjørelse for andre forhold
2.2.1 Likestilling og mangfold i kommunen
Kommunen har følgende målsetting på området: Likestillingsperspektivet skal være en naturlig og synlig del
av all virksomhet i Røyrvik kommune. Røyrvik kommune skal gjennom sin arbeidsgiverpolitikk bidra aktivt til
likestilling mellom kjønnene i samsvar med likestillingslovens bestemmelse. På samme måte skal kommunen
aktivt arbeide mot diskriminering på grunn av etnisk bakgrunn, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge,
språk, religion eller livssyn.
Etter valget i 2019 er det 6 kvinner av 11 medlemmer i kommunestyret. Det er samme andel som fra valget i
2015. I formannskapet er 2 av 5 kvinner.
I ledergruppe som består av 6 personer er det 3 kvinner og 3 menn. Innenfor oppvekst og omsorgsyrkene er
det et stort flertall av kvinner.
Kommunestyret har ikke valgt et eget likestillingsutvalg, men ivaretakelse av likestilling er formannskapet sitt
ansvar. Inntrykket er at respekten for den enkelte politiker er uavhengig av kjønn.

2.2.2 Etikk
Røyrvik kommune har vedtatt etiske retningslinjer for alla ansatte som inngår i personalreglementet for
kommunen. Retningslinjene skal fungere som bedriftens egen skikk og bruk i møter med kunder,
leverandører, kollegaer og øvrige omgivelser. Det er ingen egne etiske retningslinjer for politikere. Det er en
jobb å gjøre for å få gjort retningslinjene kjent for nye ansatte.

2.2.3 Diskriminering
Diskriminering er et viktig element i opplæringen i skolene i mange fagplaner og fag.

Administrasjonsbygget er utformet etter kravene om universell utforming og er tilgjengelig for alle. Det er
automatisk døråpner i hovedinngangen og heis for å sikre atkomst.
Kommunen har ikke i 2019 hatt stillingssøkere som har vært funksjonshemmede og som har vært kvalifisert
for oppgave i kommunen. Ingen av kommunens retningslinjer virker diskriminerende.
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2.2.4 Internkontroll
Internkontroll brukes for å beskrive det ansvar og de oppgaver som ligger til rådmannen etter
kommuneloven. Hensikten med internkontrollen er å sørge for:











Kvalitet og effektivitet i tjenesten
Kostnads- og resultateffektivitet
Tilfredse brukere og innbyggere
Forbedringsarbeid
Helhetlig styring og riktig utvikling
Utvikling i tråd med vedtatte mål
Etterlevelse av lover og regler
Kvalitet og tilgang på tjenester
Hindre myndighetsmisbruk
Forebygge uønskede hendelser

Overordnede styringsdokumenter i den sammenheng er:
· delegasjonsreglement
· reglement for etiske standarder
· reglement innenfor personalforvaltning og arbeidsgiverområdet
· reglement innenfor økonomi og finansforvaltning
· reglement innenfor datasikkerhet og personvern
Alle reglement er gjenstand for kontinuerlig vurdering, og det må legges en plan for rullering etter ny vedtak
av ny kommunelov.
Økonomistyring skal skje gjennom regelmessig budsjettavviksanalyser som legges frem til formannskap og
kommunestyre hvert kvartal. Dette har ikke vært helt gjennomførbart i og med at økonomisjefen har hatt
tilstedeværelse bare i 50%, men det har vært muntlig rapportering til Formannskapet gjennom hele året. Det
er foretatt budsjettgjennomgang i mai og oktober.
Rapportering i henhold til finansreglementet er ikke gjennomført i 2019.
Tjenesteproduksjon måles ut fra sammenligningsdata fra KOSTRA.
Kommunen har pr. 31.12.2019 ingen pågående rettssaker med betydelig økonomisk betydning for
kommunen.
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2.3 Fortolkning av statlige styringssignal og forventet utvikling i rammebetingelser.
2.3.1 Økonomiske perspektiver
Svake resultater i norsk økonomi og usikkerhet internasjonalt vil prege kommunesektoren fremover. Norsk
økonomi har gått fra opp- til nedgangskonjunktur. Det har nesten ikke vært økonomisk vekst siden juli 2019.
Kommuneøkonomien er presset i mange kommuner.
Regnskapsundersøkelsen for 2019 viser at flere hadde et netto driftsresultat som ligger under Teknisk
Beregningsutvalgs anbefalt nivå på 1,75% av driftsinntektene. For kommuner og fylkeskommuner vokser
driftsutgiftene mer enn driftsinntektene for tredje år på rad. Undersøkelsen viser at forskjellen mellom
kommunene har økt.
Når kommunesektorens frie inntekter korrigeres for kostnadene knyttet til endringer i befolkningens
størrelse og sammensetning, har inntektene per innbygger stått nesten stille de siste tre år, etter markert
vekst i 2015 og 2016. De siste tre års betydelige skatteinngang har sørget for at den prognostiserte
inntektsnedgangen fra året før ikke er blitt realisert og har kamuflert underliggende negative trekk.
Kostnadsberegningene over effektene av endringene i befolkningen tar ikke hensyn til den
underliggende veksten i velferdstjenestene som ikke har direkte sammenheng med demografien. Når
det også stadig mangler litt på reell fullfinansiering av statlig bestemte reformer, som gjelder
kommunale og fylkeskommunale oppgaver, har merskatteveksten fått ben å gå på.

2.3.2 Kommunenes virksomhet
Kommunesektoren er en stor tjenesteprodusent i norsk sammenheng, og ressursbruken er i vesentlig
grad konsentrert om produksjon av nasjonale velferdstjenester.
Grunnskole, barnehage, helse- og sosialsektoren legger beslag på om lag 60 prosent av kommunenes
brutto driftsutgifter.

2.3.3 Høy aktivitetsvekst i kommunal sektor også i 2019
Nasjonalregnskapstallene viser høy aktivitetsvekst i kommunal sektor siste fem år. Etter tre år med
meget kraftig vekst i kommunal sysselsetting målt i timeverk, var økningen i 2019 litt mer moderat
med 1,3 prosent. Det var likevel betydelig mer enn anslaget i Nasjonalbudsjettet 2020 på 0,5 prosent.
Det har vært en markert vekst gjennom fjoråret og som figur 4.3 viser må det bli et klart fall gjennom
2020 dersom anslaget i NB2020, om en vekst i årsgjennomsnittet på bare 0,2 prosent, skal slå til. Det
virker lite realistisk nå.

2.3.4 Lønnsveksten
Kommunesektoren er arbeidsintensiv og lønnskostnadene er den desidert største
kostnadskomponenten for sektoren. Lønnsdannelsen i Norge følger i stor grad frontfagsmodellen,
ved at frontfaget (i praksis industrien) forhandler lønn først og resultatet danner en norm for øvrige
oppgjør. Dermed blir lønnsveksten spesielt påvirket av lønnsomhetsutviklingen i industrien i tillegg til
av presset i arbeidsmarkedet og lønnsveksten blir ganske lik i alle næringer.
Lønnsveksten har i de tre siste årene gradvis økt fra et bunnivå i 2016 som hadde sammenheng med
oljenedturen. Omslaget til konjunkturoppgang bidro til at årslønnsveksten tok seg gradvis opp fra 1,7
prosent i 2016, til 3,5 prosent i 2019. Lønnsveksten i de største forhandlingsområdene var i 2019
stort sett ganske nær både gjennomsnittet og frontfagsrammen på 3,2 prosent. Årslønnsveksten i
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kommunesektoren var 3,5 prosent.

2.3.5 Skatteinntektene
I 2019 fikk kommunene og fylkeskommunene samlet 205,3 mrd. kroner i skatteinntekter fra
personlig inntekt og formue samt naturressursskatt fra selskaper.
Skatteinntektene økte med 4,7 prosent i kommunene og 5,1 prosent i fylkeskommunene. For
kommunesektoren samlet økte skattene i 2019 med 4,7 prosent.
Forskuddstrekk av skatt på lønnsinntekter, pensjoner mv, utgjør hovedtyngden av skatteinntektene.
Disse skatteinntektene økte med 4,4 prosent for kommunene, og 4,6 prosent for fylkeskommunene.
Forskuddsskatt betales av personlige skatteytere med inntekt og formue som det ikke trekkes
forskuddstrekk av. Det gjelder bl.a. personer som driver selvstendig næringsvirksomhet. Veksten i
disse skatteinntektene utgjorde 4,2 prosent for kommunene og 4,6 prosent for fylkeskommunene.

2.3.6 Kommunesektorens inntekter ser ut til å falle klart i 2020
Skatteinntektene til kommunesektoren har i de fem siste årene vært klart høyere enn lagt til grunn i
statsbudsjettene, noe som har brakt kommunesektorens inntekter på et høyt nivå. Veksten i de
samlede inntektene og i de frie inntekter skjøt fart i 2015 og 2016, men dempet seg klart i de to
påfølgende årene. Det teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU)
anslår nå at både de samlede og de frie inntektene reelt sett økte med 1,3 prosent i 2019.
I Nasjonalbudsjettet for 2020 ble veksten i frie inntekter anslått å falle med 0,9 prosent, mens de
samlede inntektene ble antatt å falle med 0,4 prosent. Hvis vi antar at det forventede reelle
inntektsnivået vil vise seg i tråd med realitetene, vil det at inntektene i 2019 ser ut til å ha vokst mer
enn anslått i NB2020, medføre en noe sterkere inntektsnedgang i 2020. Når vi justerer veksten i de frir
inntektene for økte utgifter knyttet til utviklingen av befolkningens størrelse og sammensetning blir
nedgangen på 1,7 prosent. Nivået på disse justerte frie inntektene vil med det være litt lavere enn i 2016.
Nedgangen i samlede og frie inntekter i 2020 ser under de nevnte forutsetninger å bli henholdsvis 0,7 og 1,4
prosent.
KILDE: sjefsøkonom i KS
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2.3.7 KS prognose viser følgende anslåtte inntekter på rammetilskudd og skatt for de neste årene:

Dette anslaget kan man kontrollere opp mot regnskap 2018 og budsjett 2019, og det er bra samsvar mellom
disse. Da kan man med noen grad av sikkerhet legge til grunn prognoser for de nærmeste årene basert på
det innbyggertallet som er lagt til grunn.
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3 ÅRSRAPPORT
3.1 Medarbeidere
3.1.1 Ansatte
Antall ansatte pr. 31.12.19 var 81 ansatte, hvorav 16 menn og 65 kvinner. 68.45 årsverk. Tilkallingsvikarer er
ikke tatt med.

3.1.2 Sykefravær
Sykefraværet for hele 2019 var på til sammen 4,7 % mot 5,3 % for 2018.

3.1.3 Tillitsvalgte og vernetjenesten
Samhandlingen med tillitsvalgte og vernetjenesten anses som god. Hovedtillitsvalgte har flere ganger i året
informasjons- og drøftingsmøter med toppledelsen og det er retningslinjer for frikjøp og arbeidsfri for å
ivareta vervet.
Hovedverneombud deltar i Arbeidsmiljøutvalget

3.1.4 Personalreglement og system for varsling
Lokalt personalreglement og verktøy for avviksmelding og varsling foreligger i kommunen. Avviksmelding
gjøres i Compilo.
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Fakta om området

3.2

Sentraladministrasjon

…
Regnskap
10 646

Budsjett
12 497

Avvik
-1 851

3.2.1 Hovedmål
-

Antall ansatte: 6,3

Sikre at ansatte har eller har tilgang til riktig/best mulig
Kompetanse.
Yte bistand til avdelingene for at de skal kunne løse sine
oppgaver.

3.2.2 Kommentar avvik regnskap
Mindreforbruket på ramme 1 skyldes blant annet:
Antall Årsverk: 5,9
100 % Rådmann
200 % Økonomi
80 % Personal
20 % NAV kommunal
100 % Arkiv/politisk sekr.
60 % Sentralbord
40 % Kultur
30 % adm. næringsarbeid

premieavvik/amortisering tidligere års premieavvik med kr 686.000,-tilbakeføring fra premiefond KLP med kr 923.000,tilskudd næringsvirksomhet med kr 804.000,-. Som kan ses opp mot
tilskudd næringsutvikling med et merforbruk på kr 552.000,-.
Merforbruk på ramme 1 skyldes blant annet:
politisk virksomhet har et merforbruk på kr 42.000,rådmannen har et merforbruk på kr 406.000,-,
kommunekassen har et mindreforbruk på kr 43.000,fellesutgifter har et merforbruk på kr 136.000,-

3.2.3 Status satsingsområder
Det har vært arbeidet med å effektivisere og øke kapasiteten for å kunne
utføre de oppgavene som til enhver tid tilfaller avdelingen.
Videre har det vært gjennomført kompetanseheving på områdene
avviksbehandling, personvern, sak og arkivsystem og informasjonsarbeid.

Antall brukere:
469 Ansatte og innbyggere i
Røyrvik

3.2.4 Medarbeidere
Avdelingen består av rådmann, personalleder, økonomisjef,
økonomikonsulent, arkivansvarlig/politisk sekr., sentralbord og
næringskonsulent.

3.2.5 Spesielle hendelser i 2019
Økonomisjefen selges 50 % til Lierne kommune. Ansatte kontormedarbeider
i 40 % midlertidig stilling til hun er tilbake.

3.2.6 Utfordringer
Budsjett for 2020 gir sentraladministrasjonen en ny ramme på kr.
9 236 994,-. Dvs. en innsparing på kr. 682 193. I tillegg til div. innsparinger,
gjør det at en må redusere antall ansatte med 1 stilling.
Utfordringen med mindre bemanning, kan føre til at enkelte
arbeidsoppgaver ikke vil bli utført.
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3.3 Folkevalgte
Opprettholde og videreutvikle Røyrvik som ei selvstendig, levedyktig, trygg og attraktiv bygd for befolkning
og næringsliv. Røyrvik skal være bygda vi er glad i og stolt av. (hovedmål kommuneplanens samfunnsdel).

3.3.1 Kommunestyret
7 representanter fra samarbeidslista
4 representanter fra arbeiderpartiet

3.3.2 Formannskap
3 representanter fra samarbeidslista
2 representanter fra arbeiderpartiet

3.3.3 Ordfører
Hans Oskar Devik

3.3.4 Varaordfører
Bodil Haukø

3.3.5 Politiske utvalg
Utvalg som har hatt regelmessige møter:







Eldre og funksjonshemmedes råd
Administrasjonsutvalg
Kontrollutvalg
Utvalg for kultur og trivsel (KKT)
Fjellstyrene Småvatn og Namsvatn
Ungdomsråd

3.3.6 Kommentarer
Budsjett og regnskap til politiske områder ligger inn under sentraladministrasjonen
Ordfører og varaordfører har representert Røyrvik kommune ved interkommunale selskapers styremøter og
selskaper som Røyrvik kommune har eierinteresser i.
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Fakta om området
…
Regnskap
16 864 000

Budsjett
17 717 000

3.4 Avdeling oppvekst
3.4.1

Avvik
853 000

Antall ansatte: 30
Antall Årsverk: 26,7

Hovedmål

Avdeling oppvekst ble i 2019 omorganisert til «Oppvekst og mangfold».
Avdelingen ble tilført nye tjenester og oppgaver, bl.a samisk enhet,
flyktningetjenesten og voksenopplæring, bibliotek.
Hovedmålet er å få etablert gode tjenester for brukerne/innbyggerne
innenfor de økonomiske rammer avdelingen har til disposisjon.

Antall brukere:
Elever grunnskole: 56
Barn barnehage: 19
Elever kulturskole: 44

3.4.2

Kommentar avvik regnskap

Avdelingen hadde totalt et budsjett på 17,7 mill kr og et forbruk på 16,9
mill kr. D.v.s et mindreforbruk på 850.000 kr.
Under er en oversikt over budsjett og regnskap for de fleste ansvar under
oppvekst og mangfold.

Elever SFO: 15

Summarisk informasjon:
Avdeling består av skole,
barnehage, SFO, kulturskole,
bibliotek, flyktningetjeneste,
voksenopplæring, samisk enhet.
Fra 15.08. 2019 ble det ansatt
avdelingsleder- Oppvekst og
Mangfold
Avdelingskontoret ble i den
sammenheng flyttet fra
oppvekstsenteret til
kommunehuset.
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Ansvar
Budsjett 2019
Regnskap 2019
Administrasjon
584
555
Skole
8 326
8 679
Barnehage
3 450
3 530
Kulturskole
452
467
Bibliotek
467
549
Flyktningetjeneste 1 312
1 362
Samisk enhet
-303
-1 079
Kommentarer:
De fleste områdene har noenlunde samsvar mellom budsjett og regnskap.
Det største avviket er skolen, med et merforbruk på 350.000 kr. I hovedsak
skyldes det noe mindre inntekt enn budsjettert, overskridelse på lønn og
kjøp av tjenester (samisk undervisning og IKT)
Biblioteket hadde en stor % vis overskridelse, noe som skyldes
overskridelse på lønn og lavere inntekt enn budsjettert.
På Samisk enhet er det et mindre forbruk på rundt 700.000 kr. Noe av
dette har med inntektsføring og avslutning av ulike prosjekt å gjøre.
Aktiviteten har også vært mindre p.g.a liten bemanning i 2019.

3.4.3 Status satsingsområder
3.4.3.1
1.

Utfordringer/mål i oppvekstavdelingen 2019:

Finne organisering innenfor ledelse av avdelingen etter at avtalen med Lierne sies opp.
Endringene skjedde i forbindelse med ansettelse av ny avdelingsleder i 100% stilling f.o.m 15.08.19.
Tjenestekjøpet fra Lierne kommune på 40% stilling opphørte f.o.m 01.09.19.

2.

Utnytte ny regional modell for kompetanseutvikling innenfor skole (DEKOM) til det beste for Røyrvik
kommune og kommunene i Indre Namdal.
Det er utarbeidet ny regional plan for kompetanseutvikling. Lærerne har deltatt på kompetanseutvikling i
begynneropplæring og fagfornyelsen. Det ble igangsatt lokalt arbeid med fagfornyelsen på høsten. Skolelederne
deltar i nettverk i Indre Namdal.

3.

Utnytte ny regional modell for kompetanse utvikling innenfor barnehage i barnehagenettverket i Indre
Namdal.
Barnehageansatte har deltatt på kompetanseutvikling (REKOM) i.h.t utarbeidet plan. Det er eget ledernettverk
også på barnehage.

4.

Deltakelse på fagnettverk som bidrar til økt kompetanse innenfor prioriterte områder.
Det er etablert eget IKT-nettverk i regionen. Eller kom det ikke i gang nye fagnettverk i 2019.

5.

I samarbeid med andre avdelinger samt frivillige finne mulige løsninger for uteområdet rundt
oppvekstsenteret.
Tiltaket er ikke gjennomført i 2019

6.

Fortsette arbeidet med visjonen for oppvekstavdelingen – “Sammen på jakt etter magiske øyeblikk”.
Arbeidet har fortsatt i 2019. Det er lagt ned mye arbeid med symbolikk i bilde og kjerneelementer.

7.

Gi et godt tilbud i samisk språk og kultur med egne ressurser samt i samarbeid med andre avdelinger.

8.

Skoleåret 2019/20 startet med at kommunen ikke hadde kompetanse til samisk språkopplæring. Etter hvert ble det
gjort avtaler i.f.t fjernundervisning og begynneropplæring. Det har vist seg å være utfordrende å få tak i
kompetanse. Stillinger ble lyst ut høsten 2019, og det ble rekruttert en ny ansatt, som starter sommeren 2020.
Følge opp statlige normer for bemanning innenfor skole og barnehage.
Er gjennomført.

9.

Starte opp tverrfaglige samarbeidsmøter mellom oppvekst og helse
Har kommet i gang.

Det vises ellers til egen oppvekstmelding, som har vært til behandling i kommunestyret høsten 2019.
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3.4.3.2 Samisk språk og kultur – tospråklig kommune
I 2019 var bemanningen nede i 2 årsverk fra august. En ansatt i 100% stilling ble innvilget permisjon, og det
viste seg ikke å være mulig å få rekruttert vikar. Permisjoner har påvirket mye av aktiviteten og
utviklingsarbeidet i kommunen. Ansatte opplever at også lokalitetene setter begrensninger for utviklings og
aktivitets muligheter å for å legge til rette for å utøve samisk språk og kultur.
Bemanningsgrunnlaget resulterte til at det ble mindre aktivitet i språksenteret, og det med medførte at ikke
alle midler ble brukt. Disse ble trekt i fra bevilgningen fra Sametinget
Samisk avdeling og Gïeleaernie deltar årlig på nettverksmøter og kurser som blir arrangert.
Det blir også arrangert helse- seminar for sørsamisk område, og det blir arrangert skole og barnehage
nettverksseminarer som samisk avdeling avdeling, skola, barnehagen deltar på.
Videre har samisk avdeling og språksenteret kontaktmøter med de andre samiske forvaltningskommuner og
språksentre.
Språkutvikling internt i kommunen har vært stabil.
Det første halv året hadde kommunen ei samisk språkbærer i barnehagen.
Den 1.9.2019 ble det inngått avtale med sameskolen i Hattfjelldal om kjøp av tjenester for samisk
førstespråks lærer. I tillegg har kommunen fått to 3-språks samisk språkelever i skolen.
Det første halv året kjøpte Henning skole fjernundervisning tjeneste hos Gïeleaernie.
Tross lite bemanning ble det likevel gjennomført en god del tiltak i 2019 bl.a:






Midtsommerseminar
Samisk språkuke (uke 43) med mange ulike arrangement og tiltak
Boklansering av J. Thomasson bok Mojhtsijstie
Utarbeidelse av almanakk, kopper, dokker og diverse
Oppstart med forskningsprosjekt i lag med Universitet Nord- Samiske tradisjonskunnskaper

Når det gjelder tospråklig forvaltningskommune vedtok kommunestyret å igangsette et betydelig
evalueringsarbeid, med plan om ferdigstillelse i juni 2020.

3.4.3.3 Flyktningtjenesten - voksenopplæringen
Røyrvik kommune var i 2019 inne i en fase der en stor del av flyktningene avsluttet
introduksjonsprogrammet. F.o.m august 2019 var det en familie igjen på intro, og to voksne på
norskopplæring.
Kommunen har 3 medarbeidere innenfor tjenesten, men på grunn av nedtrapping ble en 50% stilling som
flyktningkonsulent solgt til Lierne fra og med oktober.
Utfordringen framover er å kvalifisere flyktningene ytterligere for arbeidslivet. NAV har kommet i gang med
den jobben i 2019.
To flyktninger (ektepar) valgte å flytte fra kommunen i 2019, for å etablere seg annet sted i landet.

3.4.3.4 Røyrvik bibliotek
Biblioteket er godt besøkt av skoleelever i skoletida. Der er småtrinn og mellomtrinn oftest innom. Vi har
også en god del faste voksne lånere. Både besøk og utlån har hatt en god økning fra 2018.
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Boksamlingen er oppdatert, og gir et godt tilbud til befolkningen.
Vi har bodd oss godt inn i Røyrvikhallen. Lokalene egner seg svært godt både for vanlig bibliotekdrift og for
ulike arrangement. Dette har vi fått testet ut grundig i 2019.
Målet er at bibliotekene skal være en arena for kultur og debatt for alle. Røyrvik kommune er en del av det
samiske forvaltningsområdet. Dette kommer tydelig til uttrykk i våre arrangement. Vi har hatt mange ulike
arr. i år, både alene og i samarbeid med andre, som underbygger målet.
Arrangement Røyrvik bibliotek 2019:
 Samefolkets dag. Utstilling-åpent hus-kake+kaffe
 Bærflekkdagan – Ol-Tomså + utstilling (SAM)
 Forfatterbesøk NTE
 TV-aksjon – Utstilling –underholdn. –
 åpent hus, åpning uke 43 (SAM)
 Eventyrstund for barn (SAM)
 Åpent hus Kaffe og kake, utstilling (SAM)
 Boklansering Jonar Thomasson
(SAM)
 Forestilling Grong Kuben: Dag Otto Lauritzen /(Bokår)
Totalt har ca 600 personer deltatt på arrangement i regi av biblioteket.
I tillegg har det vært 6-7 arrangement og aktiviteter opp mot skole og barnehage. Til sammen har det vært
265 barn og unge på disse aktivitetene.

3.4.4 Medarbeidere
Oppvekstavdelingen har hatt lavt sykefravær i 2019. Sykefraværet var noe høyere på våren enn høsten.
I 2019 har det ikke blitt rekruttert nye lærere på oppvekstavdelingen.
Bedriftshelsetjenesten har deltatt på en prosess i barnehagen med å avklare rutiner og retningslinjer for å
skape et positivt arbeidsmiljø. Dette arbeidet ble fullført i 1. halvår.

3.4.5 Spesielle hendelser i 2019
Kommunen hadde to tilsyn fra fylkesmannen i 2019
Tilsyn gratisprinsippet i grunnskolen ( 29.08)
Tilsynet baserte seg på en spørreundersøkelse angående gratisprinsippet i grunnskolen. Det ble ikke
konkludert med noe avvik.
Tilsyn skolebasert vurdering (01.03)
Dette var et omfattende tilsyn med følgende :
 velger tema basert på en bred og samlet vurdering av om elevene når målene i
læreplanverket
 vurderer ulike endringer som bidrar til økt måloppnåelse og følger opp disse
 sikrer en bred medvirkning i gjennomføringen
 gjennomfører vurderingen jevnlig
Etter dokumentasjonsinnhenting, intervju og samtaler konkluderte fylkesmannen med to regelbrudd.
Tilsynet ble avsluttet i januar 2020.
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Fakta om området
…
Regnskap
2019
27 426 378

Revidert
budsjett
25 342 000

3.5.1 Hovedmål
Avvik
2019
2 084 000

Antall ansatte: ca 40 faste ansatte
Antall Årsverk: 26,13
Ramme 3 bestod i 2019 av:














3.5 Enhet Helse- og Omsorgsavdelingen

Administrasjon
Institusjonsbaserte tjenester
Hjemmebaserte tjenester
Legetjeneste
Fysioterapi
Barnevern
Tjenester for psykisk helse og rus
Helsestasjon
Skolehelsetjeneste
Jordmortjeneste
Habilitering og Rehabilitering
Kjøkken
Vaskeri

Kommunen har ansvar for å planlegge, utforme og organisere
tjenester til alle innbyggere med behov for helse- og
omsorgtjenester.
Tjenestene skal være av en sånn standard at vi som kommune er i
stand til å møte utfordringene i Helse- og Omsorgssektoren, sett i
lys av befolkningsutvikling og øvrig samfunnsutvikling
Tjenestene skal så langt som mulig utformes med utgangpunkt i
den enkeltes ønsker og individuelle behov, uavhengig av sosial
status, personlig økonomi, bosted eller boform.

3.5.2 Medarbeidere
Prosjektet med langvaktsturnus blir avsluttet 1.september. Dette
på grunn av at det er utfordrende ved innleie når det er fravær på
langvakter. Det blir en dyrere ordning og det er i perioder vanskelig
med tilgang til vikarer og det blir overtid på de faste ansatte. Vi
har også hatt en lengre periode med flere behov for
tilrettelegginger og sykefravær som gjør det hele uoversiktlig å
administrere.
Det har også vært en utfordring å finne balansen på merkantile og
faglige oppgaver for avdelingssykepleier stillingen. Det er for stor
belastning på en person og medfører at også avdelingsleder må ta
fagansvar.
I 2019 ble det gjort en utredning av Helse og omsorgsavdelingen.
Målet med utredningen var å se på områder som man kunne spare
på for å nå den gitte rammen for 2019.
Etter en grundig gjennomgang av all tilgjengelig fakta konkluderte
det parsammensatte utvalget med at det ikke var mulig å
imøtekomme kommunestyrets vedtak om innsparing. Samtidig så
de det som nødvendig å styrke avdelingens muligheter til å
imøtekomme de krav som stilles til framtidige tjenester.

3.5.3 Satsingsområder/tiltak

Det ble innleid ekstern bistand (RO- ressurssenter for
omstilling i kommunene) til å bistå i utredningen av Helse- og
omsorgsavdelingen sammen med et partssammensatt utvalg som
ble opprettet. Dette utvalget jobbet tett sammen med RO, og en
grundig gjennomgang av pleie- og omsorgtjenesten ble gjort. Det
hele endte i en sluttrapport som alle parter var enig i. I 2019 har
man hatt fokus på de områdene som rapporten viser til. Dessverre
har det ikke vært økonomi til å ta de store løftene i 2019.

Prosjektet «Forsterket akuttberedskap i Røyrvik «hadde
egentlig sitt siste prosjektår ut 2019. Det ble tildelt midler til ut
dette året. På grunn av at prosjektet anses som vellykket er det et
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ønske om å videreutvikle dette. Fylkesmannen har innvilget kompetansemidler og driftsmidler til å fortsette
noen måneder inn i 2020 også. Dette prosjektet er av nasjonal interesse og neste steg er å utrede en modell
på hvordan dette kan driftes.
For helsepersonellet har dette vært et faglig løft. Vi har i perioden hatt mellom 40 – 50 oppdrag, i tillegg til å
bistå legevakten. Utstyret som er anskaffet i forbindelse med prosjektet er av stor verdi i vår daglig drift. Vi
har også sett den tryggheten tilstedeværelsen av akutthjelper har vært i våre oppdrag og at man har vært
raskt ute med å observere, stabilisere og behandle.


Før jul ble arbeidet med Oversiktsdokumentet for Røyrvik Kommune igangsatt. Målet er å bli ferdig med
dette før man begynner med ny planstrategi.

3.5.4 Kommentar avvik regnskap budsjett 2019







På grunn av lav grunnbemanning blir variabel lønn for høy. Dette medfører at vi må leie inn ved de fleste
fravær. Det er vanskelig å forutsi denne kostnaden i planlegging av et budsjett.
Noen regninger kommer sent på året og går ikke å regulere inn. Dette gjelder spesielt regninger som
omhandler kjøp av tjenester av andre.
I vår legeavtale står det at vi skal være med på å dekke 50 % av vikarkostnaden ved fravær. I 2019 var det
lengre sykefravær som gjorde at kostnaden på kjøp av lege ble mye dyrere enn forventet. Det ble i slutten av
2018 inngått avtale med Lierne om kompensasjonen til vår fastlege tilsvarende 40 %, denne avtalen kom inn
etter budsjettet var lagt og måtte reguleres inn.
For optimistisk budsjettregulering, da det ble endring av behov i tjenesten, med tanke på behov for
forbruksvarer, medisiner og utstyr.
Nye regler og høyere tak for refusjon ressurskrevende brukere.

3.5.5 Status fagområder
Tjeneste

Ansvar

Administrasjon

3000

3111
Helsesykepleier

Jordmor

3112
3211

Lege
Område

konto

Kjøp av tjenester fra Grong
Kjøp av tjenester fra Lierne
Kjøp av tjenester inter.kom

13501
13503
13510

Fysioterapi
Barnevern

3311
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Kommentar
I budsjettet for 2019 ble det ikke funnet tiltak som
gjorde at avdelingen kom innenfor den rammen som
ble vedtatt. I vedtaket ble det bestemt at helse skulle
utrede tiltak for – 628 013 kroner. Etter utredning ble
konklusjonen at avdelingen ikke kunne finne forsvarlige
tiltak for å i møte komme dette sparekravet, og at det i
seg selv med de tiltakene som var gjort ville være
vanskelig å gjennomføre. Denne summen ble lagt under
ansvar 3000.
Det er krav at det må være en autorisert
helsesykepleier som har det faglige ansvaret for
helsestasjonstjenesten. Da vår er under utdanning må
vi kjøpe fagleder av Namsskogan,
Dette var noe som ikke var lagt inn i budsjettet for
2019. Dette kravet kostet oss 145 139 ,Ingen overskridelser her utenom vanlig lønnsøkning

Opprinnelig
budsjett
130 000
350 000
0
Ingen avvik
Opprinnelig
budsjett

Revidert
Budsjett
130 000
650 000
292 000

Revidert
Budsjett

Regnskap

Avvik

274 564
1 174 835
348 409
Sum

144 569
524 836
56 409
725 814

Regnskap

Avvik

Administrasjon barnevern
Barnevern kostnad i familie
Barnevernskostnad utenfor
fam.

3500
3521
3522

976 260
355 000
1 028 040



ROS Pleie

3711



Område

Konto

Vikarlønn ved sykdom
Vikarlønn ferie
Medisinsk forbruksvarer
Medisiner
Kjøp av tjenester fra IKT indre
Namdal
Kjøp av tjenester ( RO)
ROS kjøkken

3713 

ROS vaskeri og renhold
Hjemmesykepleiespes.tiltak

3714
3720

Hjemmesykepleie
Hjemmehjelp
Psykisk helsevern
Støttekontakter
Lisenser /brukerstøtter
Overtid total ramme 3

3721
3722
3811
3812
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976 260
355 000
1 028 040

161 605
-173 618
120 803

Sum
108 790
Her er det flere poster som er overskredet.
Variabel lønn
IKT blir fordelt på avdelingene, har vært felles før, var
ikke budsjettert med dette.
For hard regulering av forbruksvarer og medisiner.
Kjøp av tjenester fra RO måtte tas fra egen ramme (
konto 11240) dette var det ikke budsjettert med.

10200
10202
11100
11140
11249

Opprinnelig
budsjett
300 000
400 000
161 000
250 000
0

Revidert
Budsjett
350 000
350 000
116 000
175 000
0

11240

0

0

10400
+10401

1 137 865
181 382
1 148 843

Regnskap

Avvik

492 933
493 431
162 046
211 530
192 558

142 933
143 431
46 046
36 530
192 558

124 404
124 404
sum
685 902
Overforbruk på ca 50 000, dette skyldes stort sett
merforbruk variabel lønn.
Ingen avvik
Opprinnelig Revidert
Regnskap
Avvik
budsjett
Budsjett
1 534 478
867 478
1 384 489
517 000
Dette skyldes noe avvik i fastlønn og variabel lønn. Det
største avviket skyldes at det i budsjett reguleringen ble
regulert med erfaringstall fra i fjor. Dette ble ikke
korrekt. Taket for refusjon ble forhøyet for 2019, og
man fikk ikke ta med alle utgifter som tidligere,
samtidig brukte vi mindre penger slik at kravet for
refusjon også ble lavere.
Avvik : 32 000
Ingen avvik
Ingen avvik
Ingen avvik
Konto 11970 steget med ca 35 268
Opprinnelig Revidert
Regnskap
Avvik
budsjett
Budsjett
192 499
344 599
516 296
171 697

Fakta om området
31.12.2019
…
Regnskap

Rev.
budsjett
9 715 090 7 512 000

2 203 090

Antall ansatte:

16

Årsverk gjeldende
bemanningsplan:

13,18

Antall Årsverk:

12,24

Driftsoperatører / vaktmestre:

3,93

Renholdere:

4,42

Kvadratmeter servicebygg:
Kvadratmeter boliger:

3.6.2

Kommentar avvik regnskap

Det ligger et avvik på kr 1. 089.425 i regnskapet fra revidert budsjett.
Dette kan forklares med at praksisen er endret på interne fordelinger.
Det vil si at det er færre utgifter som betales av andre avdelinger enn det
som var budsjettert.
Fordelte utgifter lønn og internhusleie:

Konto
12320 Fordelte
lønnsutgifter egne
ansatte
16900 Fordelte
utgifter lønn og
internhusleie

3.6.3
ca. 2.000

Ca. 85.000

Antall avløpsanlegg:

4

Antall kommunale veger:

6

Antall km kommunal veg:

14

Antall km veglys:

16

Budsjett
5.514.553

-727.121

-11.827.181

Dekningsgrad før avsetning

Avsatt / bruk av fond

Vann

130 %

389.973,-

Avløp og avløpsrensing

119 %

146.024,-

86 %

-228.053,-

Innsamling avfall/renovasjon

3

Regnskap
61.164

Selvkostområder:

Områder

Produsert vann i m³:
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Hovedmål

9.000
2.000

Energiforbruk servicebygg
i kWh:
2.149.000
Antall vannverk:

3.6.1
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Antall kvadratmeter pr.
vaktmester:
ca.3.000
A Antall kvadratmeter pr.
R renholder:

PLAN-, DRIFT- OG EIENDOMSAVDELINGEN

Sørge for gode fasiliteter for kommunens lovpålagte oppgaver som pleie
og omsorg, barnehage og skole, administrasjon og VAR. Drifte alle
kommunale bygg, eiendommer og anlegg på en tilfredsstillende måte
som ivaretar verdiene. Legge til rette for at de ansatte føler seg ivaretatt
og har en trygg og god arbeidsplass å gå til.

Avvik

Antall bygg, store og små:

3.6

3.6.4 Investeringstiltak 2019
Investeringer 2019:
Prosje
ktnr
7499

Prosjekt

Budsjett

Ny vannkilde Røyrvik sentrum

3.000.000

7400
7501
7486

Ny telefoniløsning
Samfunnshus oppgradering
Idrettsbygg
Total investering

Regnskap Merknader

200.000
500.000
3.700.000

Utsatt
Utsatt til 2020
Utsatt til 2020
5.934 Etterslep fra 2018
5.934

Investeringsprosjekt kommet i løpet av året:
Prosjektnr

Prosjekt

Budsjett

7487

Konvertering av oljebrennere
Total investering

250 000
250 000

Regnskap Merknader
348.739 Sluttsak mangler
348.739

3.6.5 Status satsingsområder
Tiltak
60% ressurs på
revisjonsarbeidet fjernes ila
året

Kommentar
Begynner året med 110% ressurser på arbeidet
med revisjonene i Namsenvassdraget. Ila året
vil 60 % fjernes, og denne ressursen vil
vurderes overført til et timekjøp ved behov.
Lierne og Grong kommuner er med i
samarbeidet og dekker en del av kostnadene.
Det er diskusjoner med NTE om fortsettelse av
finansiering til dekning av nødvendige utgifter
etter lovverket. Resten av eksisterende stilling
benyttes til planarbeid og andre
arbeidsoppgaver på PDE.
Planlagt innsparing kr 150.000

Privatisering av kommunale
veier

Man ønsker i perioden å selge Husvikveien og
Myrheimvegen for å redusere driftskostnadene.
Husvikveien er mindre benyttet etter at reinkrua
ble flyttet til Bjørkmoen. Myrheimveien er i
hovedsak benyttet av NTE, de må nå ta et større
ansvar for å vedlikeholde denne veien.
Planlagt innsparing kr 64.400

Ansette 60% vaktmester

Ved årsskifte har PDE 120 % vakanse på
vaktmester. For å bøte på dette er det tilsatt ny
vaktmester som tiltrer 3. januar i 60 % stilling.
Eldre bygningsmasse og ny idrettshall tilsier et
reelt behov for styrking.
Det planlegges med å selge den gamle
barnehagen og to utleieboliger for å redusere
driftskostnadene. Det er politiske signaler på at
man ønsker å kvitte seg med noe gammelt for å
komme i en bedre posisjon for å fornye den
kommunale boligmassen.
Planlagt innsparing: kr 210.000,-

Salg av kommunale bygg
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Gjennomført
Ressursen ble endret i løpet
av året og ved året slutt stor
det totalt 20 % stilling
fordelt på ansvarene 4252
Linnvasselv, 4253 Namsen
og 4254 Konsesjonsarbeid.
Vi fikk i 2019 en del
utgifter på advokat i
forbindelse med
revisjonsarbeidet og
befaring, som vi ikke har
fått dekt opp.
Ingen innsparing i 2019.
KST vedtok 30.04.2019 i
sak 31/19 å sende forslag til
nedklassifisering på hørings
til brukere og andre berørte.
Høring ble gjennomført
høsten 2019.
Det ble vedtatt å ikke
nedklassifisere veien.
Ingen innsparing i 2019.
Ansettelse gjennomført.
Ansatt sa opp sin stilling i
juli og det måtte ansettes på
nytt.
Salg av kommunale boliger
ikke gjennomført i 2019.

Stenging av
samfunnshuskafeen

For å redusere driftskostnader planlegger man å
stenge kafeen. Dette betyr ytterligere reduksjon
i vedlikehold og oppvarmingskostnader blir
holdt til et absolutt minimum.
Planlagt innsparing: kr 90.000,-

Samfunnshus-kafeen ble
ikke leid ut i 2019.
Merforbruk på
samfunnshus og
servicebygg til sammen på
kr 130.227.
Dette kan forklares med at
fra 2019 ble lønn til
vaktmester og renholder
direkte plassert på disse
ansvarene istedenfor
fordeling på slutten av året.

Investering i
snøscooterløyper

Søke Formannskap om bruk av næringsfond til
å dekke investeringer i forbindelse med åpning
av nye løypetraseer.
Da svømmehallen åpnet våren 2018, ble det
kurset og ansatt badevakt i 30 % stilling. For å
redusere driftskostnader og basert på erfaringer,
blir stillingen redusert til 20 %. Besøket i
svømmehallen har nok vært dårligere enn
forventet slik at reduksjonen vil kunne
forsvares. Kurset og godkjent vikar vil være på
plass omkring årsskiftet.
Planlagt innsparing: kr 52.000,Ingen private lag, foreninger eller personer vil
motta tilskudd til snøbrøyting over PDE’s
driftsbudsjett.
Planlagt innsparing kr 10.000,Reglementet revideres og fondet settes til null
inntil økonomien tilalter å gjeninnføre tilbudet.
Planlagt innsparing kr 200.000

Ingen nye løyper i 2019.

Badebetjent 20 % + vikar

Avslutte støtte til snørydding
for private aktører

Avslutte
primærnæringsfondet

Tiltak

Badebetjent sa opp i 2019
og det ble ansatt ny. Utlyst
30 % på nytt da det minst
må være det for å ha åpent
to dager i uken + noen
helger.
Ingen innsparinger i 2019

Det ble i 2019 brukt 12.000
kroner fra
primæringsfondet. Dette
var til et prosjekt på
skognettverk som vi hadde
forpliktet oss til.

Gjennomføring

Plan/teknisk
Innarbeide bedre rutiner for oppfølgning av
budsjett og vedtatte planer.

Kontinuerlig

Utvikle eiendomsseksjon til å fungere godt i
organisasjonen

Startet med driftsmøter med avdelingene. Ansatt
enhetsleder som vil få et smalere ansvarsfelt som
går på drift av eiendommene.

Videreutvikle det tekniske samarbeidet med
Grong som vertskommune

Kontinuerlig

Arbeidet med arealdelen

Endring på forslaget, planen kommer på ny høring
i løpet av 2020.

Forbedre arbeidet med oppfølgning av
sjukmeldt, IA-avtalen

Kontinuerlig
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Arbeide med bygdefiberprosjekt

Første fase ferdig i juni 2019. Fase 2 starter
utbygging i 2020. Det søkes midler på neste fase i
2020

Fokus på revisjonsarbeidet i vassdragene,
sammen med Grong og Lierne

Høring revisjonsdokument i februar. Befaring i
juni. Arbeid med kontakt med regulantene i gang.
Dialog med NVE for kostnadsdekning.

Skilting av kommunale bygg og eiendom på
sørsamisk

Skilt til Zarinatang-stien bestilt.

Kriseøvelse minst en gang pr år

Gjennomført mindre øvelser for
informasjonsgruppen i 2019

Kontinuerlig prosess med skilting.

Landbruk
Revidere reglement for primærnæringsfondet.

Gikk ut da det ble bestemt å ikke videreføre
fondet.

Fjellandbruket 2.0

Det arbeides med prosjektet

Kartlegging og bekjemping av fremmede arter
(4503)

Kartlegging gjennomført tidligere år, det benyttes
midler fra Fylkesmann til bekjemping.

Samarbeid med andre Indre
Namdalskommuner om oppgaver innenfor
landbruk og viltforvaltning

Inngår vertskommunesamarbeid med Lierne og
Namsskogan, ØNLU opprettet fra 01.09.2019

Drenering i jordbruket settes på dagsorden for
bedre landbruk i Røyrvik

Kontinuerlig

Fokus på foryngelsesplikten i skogbruket
Fokus på kostnadseffektive bygg under 200
tonn

3.6.6

Medarbeidere

Avdelingsleder

Konsulent

Enhetsleder
Kommunalteknikk

Vaktmesterleder

Vaktmestere/
driftsoperatører

31

Renholdsleder

Renholdere

Badevakt

Seniorkonsulent

Fra Namsskogan kjøpes skogbrukssjef i 50 % i perioden 1. januar til 30. august. Fra 1. september ble Øvre Namdal
landbruk og utmark (ØNLU) opprettet og alle landbrukstjenester kjøpes fra Lierne. Tjenester på planarbeid, byggesaker og
oppmåling etter plan- og bygningslov kjøpes fra Grong kommune. Brannvesenet Midt IKS har ansvaret for drift og
tilsynsoppgaver på brannvern, så som personellansvar, materiell og utstyr.
Bemanningsressursen pr. 31.12.2019 var på 12,24 årsverk, mens gjeldende bemanningsplan tilsier 13,58 årsverk. Det er
ansatt 9 kvinner og 7 menn i avdelingen, totalt 16 ansatte.
Kompetanseøkning på avdelingen har vært begrenset og som foregående år bestått av korte kurs, møter eller fagdager
hos nabokommuner eller fylkesmannen.
Av formell kompetanse i organisasjonen har vi fire fagbrev innenfor relevante fagområder, en bachelor fra luftkrigsskolen
og en master innen landbruk og bygdeutvikling.
Gjennomsnittsalderen blant avdelingens ansatte øker, enkelte ønsker reduserte stillinger eller endringer i
arbeidsoppgaver. Man forsøker å tilrettelegge og imøtekomme ønsker i størst grad. Avdelingens driftspersonale er blant
de som har de fysisk tyngste arbeidsoppgavene i kommunen.

3.6.7

Arbeidsmiljø

Det har ikke vært fravær som følge av uhell eller skader i avdelingen i perioden. Det har heller ikke vært
rapportert tilfeller av mobbing eller trakassering innenfor avdelingen, så det psykososiale arbeidsmiljøet
oppleves som positivt.
I fagområdet renhold er det i perioden kjøpt inn redskaper som forenkler enkelte fysisk krevende
arbeidsoppgaver. Tilbakemeldingene fra brukerne er gode og medfører mindre slitasje på skuldre og armer.

3.6.8 Sykefravær
1.
2.
3.
4.

Periode
Hele året
kv.
kv.
kv.
kv.

Totalt sykefravær
5,36
10,02
3,82
2,28
3,30

Egenmelding
2,02
3,35
0,32
2,28
1,65

Sykmelding
3,33
6,67
3,49
0,00
1,65

2019 hadde lavere sykefravær enn det vi hadde i 2018.

3.6.9

Miljøtiltak

Oljefyrene på samfunnshus og sykehjem ble byttet ut med utstyr som benytter bioolje som brennstoff.
Avdelingens kontoransatte bruker hyppigere «webinarer» og online møteplattformer som Skype for å kunne
delta på møter og felles aktiviteter med deltakere fra andre deler av regionen. Dette er et tiltak som ikke
bare effektiviserer avdelingen ved at mindre tid medgår til reising, men det totale miljøfotavtrykket blir
mindre. Videre satsning på slike løsninger anses som positivt.

3.6.10 Spesielle hendelser i 2019
Ingen spesielle hendelser i 2019

3.6.11 Utfordringer framover
De fleste kommunale anlegg og bygg er i stort behov for vedlikehold og nyinvesteringer. Det er dessverre ikke feil å si at
mye av vedlikeholdet de siste årene bærer preg av «brannslukking» for å holde nødvendig drift gående. Årsaken til dette
ligger i meget strenge økonomiske rammer med liten eller ingen vekst i driftsbudsjettet. Planlagt løpende vedlikehold har
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derfor i stor grad vært fraværende.
Mest akutt er etablering av nytt inntakspunkt til vannverket i sentrum med tilhørende renseanlegg fordi det nye inntaket
viser seg ikke tilfredsstillende.
Nedenfor er investeringer som avdelingen har påbegynt planlegging og forarbeider til:






Nytt vanninntak sentrum og Børgefjellsenteret med utbygging av renseanlegg
Økt kapasitet høydebasseng Børgefjellsenteret
Erstatning for eksisterende mineraloljekjeler
Nødstrømkilde til Røyrvikhallen og oppvekstsenteret
Drenering rundt samfunnshuset

Investeringer som avdelingen vurderer som påkrevet i løpet av de førstkommende årene:
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Vaskeri på omsorgssenteret må oppgraderes for å tilfredsstille arbeidsmiljøkrav for de ansatte
Oppgradering av kjøkken med innredning på omsorgssenteret
Oppgradering av Stallvika vannverk
Alle kommunale boliger har høy alder som tilsier oppussing, spesielt våtrom og kjøkken
Samfunnshuset har behov for store investeringer på drenering, universell utforming, ventilasjon, vinduer, dører etc
for å tilfredsstille kravene som et forsamlingshus.
Nytt lager for driftsavdelingen for å få samlet alt på en plass. Utstyr og materialer er i dag spredt over flere bygninger
som ikke er spesielt godt egnet.
Nytt/oppgradering av ventilasjonsanlegg ved omsorgssenteret.
Oppgradering av gatelys til gjeldende regelverk eventuelt privatisere.

Bidrar til forbedring

Til kommunestyret i Røyrvik kommune

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

M post@revisjonmidtnorge.no
T +47 907 30 300

UAVHENGIG REVISORS BERETNING 2019
Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet
Konklusjon
Vi har revidert Røyrvik kommunes årsregnskap som viser kr 64 095 485 til fordeling drift og et
regnskapsmessig resultat kr 0,-. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2019,
driftsregnskap, investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret avsluttet per denne
datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.
Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det
alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Røyrvik kommune per 31.
desember 2019, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med
lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge.
Grunnlag for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge,
herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse
standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er
uavhengige av kommunen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske
forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig
og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.
Øvrig informasjon
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.
Kommunedirektørens 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

nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken
som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet
Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet,
men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk
i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon
kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig
dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som
brukerne foretar basert på årsregnskapet.
For videre beskrivelse av revisors oppgaver vises det til:
www.nkrf.no/revisjonsberetninger
Uttalelse om øvrige lovmessige krav
Grunnlag for konklusjon med forbehold om budsjett
Kommunen har oversendt en avstemming av opprinnelig budsjett og regulert budsjett drift og
investering. Etter en gjennomgang av avstemmingen kan vi ikke konkludere med at regnskapet er
regulert i samsvar med kommunestyrets vedtak. K.sak 70/2019 er ikke regulert i forhold til det reelle
vedtaket men ut fra nytt framlegg til saken. K.sak 20/2019 som gjelder investeringsregnskapet, er ikke
regulert inn i det hele tatt.

Konklusjon med forbehold om budsjett
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi, med unntak av virkningen av
forholdet som er omtalt i avsnittet «Grunnlag for konklusjon med forbehold» at de disposisjoner som
ligger til grunn for årsregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at
budsjettbeløpene i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett.

Konklusjon om årsberetningen
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i
årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og
forskrifter.
Grunnlag for konklusjon med forbehold om registrering og dokumentasjon
Iht bokføringslov og forskrift skal alle balanseposter avstemmes og dokumenteres med mindre de er
ubetydelige. Avstemming og dokumentasjon skal være foretatt ved avleggelse av regnskapet. Vi har
funnet vesentlige mangler i forhold til avstemming og dokumentasjon av balansekonti. Forholdet er
omtalt i nummerert brev 3-2019 til kontrollutvalget.
Konklusjon med forbehold 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, med unntak av virkningen av forholdet som er omtalt i avsnittet
«Grunnlag for konklusjon med forbehold» ovenfor, har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og
oversiktlig registrering og dokumentasjon av kommunens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og
god bokføringsskikk i Norge.

Presisering
Uten at det har betydning for vår konklusjon om regnskapet, vil vi presisere at regnskapet ble avlagt
for sent. Fristen for avlevering av kommuneregnskapet er den 15. februar 2020, mens vi mottok første
utkast årsregnskap den 12.mars 2020, mens korrigert endelig årsregnskap ble mottatt 31.mars 2020.

Namsos den 6.april 2020

Heidi Galguften
Oppdragsansvarlig revisor

Bidrar til forbedring

Heidi Galguften

Revisjon Midt-Norge SA
Postboks 2565
7735 Steinkjer

Dato og referanse:

Besøksadresse:

Kontaktperson:

Kontrollutvalget i Røyrvik kommune
v/KonSek Trøndelag IKS

06.04.2020

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

M post@revisjonmidtnorge.no
T +47 907 30 300

Brev nr 3/2019 Røyrvik kommune
Ifølge forskrift om revisjon § 4 plikter revisor å påpeke en del nærmere angitte forhold i nummerert brev
til kontrollutvalget. Dette gjelder forhold som vil medføre omtale i revisors beretning.
Følgende forhold er omtalt i revisors beretning 2019

Manglende kvalitetssikring og dokumentasjon av regnskapet
Vi skal i revisjonsberetningen uttale oss om hvorvidt 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. Herunder at kommunen forholder seg til
bokføringslovens bestemmelser. Bokføringsloven har nå vært gjeldende for kommunene fom 2011.
Etter bokføringslov og forskrift skal alle balanseposter avstemmes og dokumenteres med mindre de er
ubetydelige. Det skal eksistere kontrollspor mellom balansepostene og tilhørende dokumentasjon.
Ved avleggelse av regnskapet skal regnskapet være avstemt og dokumentert. Flere av
balansekontoene er først dokumentert i ettertid, etter at vi har etterspurt avstemminger og det er også
balanseposter hvor det ikke foreligger noen avstemming/dokumentasjon.
Vi ser også at forhold som er omtalt i tidligere års revisjonsnotat fortsatt ikke er korrigert i regnskapet for
2018. Da har det i realiteten ikke vært noen kvalitetssikring av regnskapet.

Budsjett
Vi skal i revisjonsberetningen uttale oss om vi mener at de disposisjoner som ligger til grunn for
årsregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene i
årsregnskapet stemmer med regulert budsjett.
Kommunen har oversendt en avstemming av opprinnelig budsjett og regulert budsjett drift og
investering. Etter en gjennomgang av avstemmingen kan vi ikke konkludere med at regnskapet er
regulert i samsvar med kommunestyrets vedtak. K.sak 70/2019 er ikke regulert i forhold til det reelle
vedtaket men ut fra nytt framlegg til saken. K.sak 20/2019 som gjelder investeringsregnskapet, er ikke
regulert inn i det hele tatt.

Presisering
Uten at det har betydning for vår konklusjon om regnskapet, vil vi presisere at regnskapet ble avlagt
for sent. Fristen for avlevering av kommuneregnskapet er den 15. februar 2020, mens vi mottok første
utkast årsregnskap den 12.mars 2020, mens korrigert endelig årsregnskap ble mottatt 31.mars 2020.

Med vennlig hilsen

Heidi Galguften
Oppdragsansvarlig revisor

Kopi: rådmann og regnskapsfører

RØYRVIK KOMMUNE

Kontrollutvalget
Røyrvik kommunestyre
7898 LIMINGEN

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL RØYRVIK KOMMUNES ÅRSBERETNING OG
ÅRSREGNSKAP FOR 2019
Kontrollutvalget har i møte den 05. mai 2020 under behandlet Røyrvik kommunes
årsregnskap for 2019. Årsregnskapet består av driftsregnskap, investeringsregnskap,
balanseregnskap, økonomiske oversikter, samt noter. Sammen med regnskapet foreligger
rådmannens årsberetning for 2019 og revisjonsberetning avgitt av Revisjon Midt Norge SA.
I forbindelse med gjennomgangen av regnskapet har kontrollutvalget fått muntlig orientering
fra fagansvarlig for kommunens regnskap og rådmannen. Kontrollutvalget har fått alle de
opplysninger og dokumenter som de har bedt om. I tillegg har kontrollutvalget gått igjennom
revisjonsnotatet til regnskapet for 2019.
Kontrollutvalget mener at presentasjonen av årsberetningen og årsregnskapet med
tilhørende spesifikasjoner og noter tilfredsstiller brukernes informasjonsbehov og gir et riktig
inntrykk av forholdene.
Røyrvik kommune har for regnskapsåret 2019 fått nummerert brev. Det er forhold som er
beslyst i brev nr 3 – 2019. Brevet tar opp manglende kvalitetsikring og dokumentasjon av
regnskapet og at ikke regnskapet er regulert i samsvar med kommunestyrets vedtak. K.sak
70/2019 i forhold til det reelle vedtaket, men ut fra nytt fremlegg til saken.
K.sak 70/2019 som gjelder investeringsregnskapet, er ikke regulert inn. Det presiseres at
regnskapet ble avlagt for sent. Fristen for avlevering av kommuneregnskapet er den 15.
februar 2020, med endelig årsregnskap ble mottatt 31.mars 2020.
Ut over det som kommer frem av revisjonsberetningen i årsregnskapet, datert 06.04. 2019 av
Revisjons Midt Norge SA, har kontrollutvalget ingen merknader til Røyrviks kommunes
årsregnskap for 2019.
Kontrollutvalget mener at det fremlagte årsregnskap kan fastsettes som Røyrvik kommunes
årsregnskap for 2019.
05. mai 2020

Lars Arne Krukhaug / sign

Kopi til formannskapet

Kontrollutvalgets årsrapport 2019
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Røyrvik kommune

Møtedato
05.05.2020

Saknr
11/20

Saksbehandler Jorunn Sund
Arkivkode
FE - 033, TI - &14
Arkivsaknr
20/76 - 2
Forslag til vedtak

1. Det framlagte forslaget til Kontrollutvalgets årsrapport for 2019 vedtas.
2. Årsrapporten oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak:
Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport for 2019 til orientering.

Vedlegg
Årsmelding Røyrvik kommune 2019
Saksopplysninger

Ifølge kommunelovens § 22-1 har kommunestyret det øverste tilsyn med den
kommunale forvaltning. Til å forestå det løpende tilsynet på sine vegne, velger
kommunestyret et kontrollutvalg, jfr. kommuneloven § 23-1.
Kontrollutvalgets arbeid og rapportering er nærmere regulert i Forskrift om
kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner. Det følger av departementets
merknader til denne at kontrollutvalget ene og alene er direkte underlagt
kommunestyrets instruksjonsmyndighet. All rapportering tilbake skal derfor skje
direkte til kommunestyret. Kontrollutvalget vurderer fortløpende således hvilken
informasjon og saker som vil være aktuelle å presentere for kommunestyret.
Det som oversendes kommunestyre skal legges frem for kommunestyre, dette kan
ikke velges bort eller diskuteres.
Kontrollutvalgets årlige rapport vil derfor være en oppsummering av utvalgets arbeid i
løpet av året og er således viktig informasjon til kommunestyret om det tilsyn utvalget
utøver på kommunestyrets vegne. Alle møteinnkallinger med saksdokumenter er
sendt ordfører og rådmann. Dette fungerer som en fortløpende informasjon til
kommunen og det politiske miljøet. Ordfører har møte- og talerett i kontrollutvalgets
møter. Ut fra tidligere praksis er det også for 2019 utarbeidet en årsrapport til
kommunestyret der det er redegjort for sentrale deler av kontrollutvalgets virksomhet
og aktivitet i 2019.
Vurdering

Årsrapporten anbefales oversendt kommunestyret med forslag om at kommunestyret
tar kontrollutvalgets årsrapport 2019 til orientering.

Kontrollutvalgets
årsmelding 2019
Røyrvik kommune
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1.

Om kontrollutvalget, mandat og sammensetning

1.1

Kontrollutvalgets sammensetning i 2019

Kontrollutvalget er kommunestyrets kontrollorgan. Uvalget velges av kommunestyret og skal
utføre det løpende tilsynet med den kommunale forvaltningen. Alle kommuner skal ha et
kontrollutvalg 1.
Medlemmer

Lars Arne Krokhaug
Rune Skåren
Roger Hanssen
Helen Jønsson
Marianne Ornæs

Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem

Varamedlemmer
Linda V Forbergskog
Per Johan Rørvik
Marianne Krutå
Arnt Mickelsen

Utvalget størrelse og representasjon i kommunestyret er i henhold til til kravene i
kommuneloven. Kravene i kommuneloven til jevn fordeling mellom kjønnene er ivaretatt.

1.2

Rammer for utvalgets arbeid

Kontrollutvalgets hovedoppgave er å føre tilsyn og kontroll med den kommunale
forvaltningen på vegne av kommunestyret og påse at kommunen har en forsvarlig
revisjonsordning. Kommunestyret kan konkret be utvalget utføre særskilte tilsynsoppgaver
på sine vegne. Kontrollutvalget skal ifølge kommuneloven sørge for at følgende oppgaver blir
utført:

•
•
•
•
•

Regnskapsrevisjon – påse at kommunens regnskaper revideres på en betryggende
måte, avgi uttalelse om årsregnskapet og påse at revisors påpekninger til årsregnskapet
blir fulgt opp.
Forvaltningsrevisjon – utarbeide plan for forvaltningsrevisjon, basert på en overordnet
analyse, følge og rapportere resultatet til kommunestyret.
Eierskapskontroll – utarbeide plan for eierskapskontroll og føre kontroll med forvaltningen
av kommunens interesser i selskaper.
Valg av revisjonsordning – kontrollutvalget avgir innstilling om valg av revisjonsordning til
kommunestyret og eventuelt innstiller på valg av revisor.
Budsjett – utarbeide forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen.

Innenfor disse rammene skal kontrollutvalget utøve tilsynsrollen på vegne av
kommunestyret, for å bidra til god tjenestekvalitet, effektiv ressursutnyttelse og å sikre at
politiske vedtak blir fulgt opp.
I tillegg kan kontrollutvalget på eget initiativ, eller etter vedtak i kommunestyret, ta opp
forhold som kan oppfattes som uønskede eller i strid med mål om en effektiv og forsvarlig
forvaltning av kommunens ressurser. Kontrollutvalget mottar henvendelser / varsler fra
kommunens innbyggere.

1.3

Kontrollutvalgets ressurser

1.3.1 Sekretariat
Kontrollutvalget har sekretariatsbistand fra Konsek Trøndelag IKS. Sekretariatet skriver
saksframstillinger, bistår kontrollutvalget i praktisk tilrettelegging og oppfølging av møter,
utarbeider forslag til plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll, samt følger opp

1

Jf. kommuneloven § 77.1

vedtak. I det løpende arbeidet er sekretariatet bindeledd mellom utvalg og revisjonsselskap,
og utfører oppgaver på vegne av kontrollutvalget.
1.3.2 Revisjon
Røyrvik kommune er medeier i og har avtale om levering av revisjonstjenester med Revisjon
Midt-Norge SA.
1.3.3 Økonomi
For å utøve sin funksjon på en god måte har kontrollutvalget lagt vekt på å be
kommunestyret om økonomiske rammer som muliggjør en høy nok aktivitet.

2.

2.1

Lovpålagte oppgaver

Regnskapsrevisjon

Kontrollutvalget behandler saker om regnskapsrevisjon på flere møter gjennom året. Det er
etablert rutiner for orienteringer fra oppdragsansvarlig revisor i forbindelse med avleggelse
av revisjonsberetning, samt informasjon om planlegging og status for finansiell revisjon og
eventuelle områder det arbeides spesielt med.
Kontrollutvalget skal uttale seg om kommunens årsregnskap. Uttalelsen blir lagt fram for
formannskapet og inngår som beslutningsgrunnlag ved kommunestyrets behandling av
regnskapet for 2018.

2.2

Forvaltningsrevisjon

Kontrollutvalget skal utrede behovet for, planlegge og bestille forvaltningsrevisjoner i
kommunen og resultatene fra arbeidet skal rapporteres til kommunestyret.
Det er gjennomført en selskapskontroll med undersøkelse og forvaltningsrevisjon i
selskapene Joma Næringspark AS, Joma Eiendom AS, Sentrumshandel Røyrvik AS og
Børgefjell Skinn AS som ble levert i 2018. Kontrollutvalget har sendt over sitt vedtak til
kommunestyre. Kommunestyre gjorde likelydende vedtak. Kontrollutvalget følger med om
vedtak blir gjennomført.

2.3

Selskapskontroll

Kontrollutvalget skal kontrollere at selskapene som kommunen er eier i blir drevet i tråd med
politiske vedtak og lovverket. Utvalget skal også føre kontroll med at formålet med eierskapet
blir ivaretatt og at eierstyringen er god.
Oppstart selskapskontroll "Joma Næringspark AS" den 16.01.2017 sak 08/17. Sluttbehandlet
og vedtak fra kontrollutvalget oversendt kommunestyre som sak 21 den 24.10.2018.
Utvalget følger med om vedtak blir gjennomført.

2.4

Påseansvar overfor revisor

Kontrollutvalget skal påse at de formelle kravene til revisor blir overholdt, for eksempel krav
til utdanning, vandel, uavhengighet og objektivitet. Disse forholdene hviler det et ansvar på
revisor å dokumentere, og det er etablert rutiner for at dette skjer. For å følge opp ansvaret
slik det går fram av krav i forskriftene, har kontrollutvlaget lagt vekt på en god dialog med
revisor og løpende informasjon om det løpende revisjonsarbeidet. For regnskapsrevisjon
orienterer oppdragsansvarlig revisor rutinemessig i utvalgets møter. Når det gjelder
forvaltnignsrevisjon er dialogen knyttet til den enkelte undersøkelse.

3.

Annet arbeid i utvalget

3.1

Møter

3.2

Saker

Kontrollutvalget har i 2019 avholdt 4 møter og behandlet 22 saker. 7 av sakene gikk videre til
kommunestyret for endelig behandling.
En stor del av kontrollutvalgets saksbehandling omfatter forhold de er pålagt å arbeide med,
gjennom kravene i kommunelovens og forskrift om kontrollutvalg. Hvilket fokus som velges i
de ulike arbeidsoppgavene er det i stor grad opp til utvalget å definere selv.
Spesielle saker som er lagt fram er henvendelser fra innbygger i Røyrvik.
Kontrollutvalget får henvendelse om opprydding rundt gruver som eies av Joma næringspark
AS, største eier andel i selskapet Røyrvik kommune.

3.3 Opplæring og faglig samarbeid

Alle medlemmer i kontrollutvalget har fått tilbud om å delta i opplæring og faglig samarbeid
gjennom Konsek Trøndelag IKS, Norges kommunerevisorforbund og Forum for kontroll og
tilsyn.

•

4.

Intern samling for alle utvalgsmedlemmer i Trøndelag. Konsek Trøndelag IKS.

Avslutning

Årsmeldingen er en oppsummering av årets virksomhet i kontrollutvalget, utvalgets saker
ligger åpent på sekretariatets hjemmesider: www.konsek.no/royrvik/
Kontrollutvalgets arbeid skal bidra til å styrke tilliten til lokaldemokratiet. Utvalget håper
fjorårets virksomhet har bidratt til dette og vil takke kommunestyret og administrasjonen for
samarbeidet.
Røyrvik kommune 15.02.2019
Kontrollutvalget

Saksliste

15.02.2020
10:36:11
Jorunn Sund

Utvalg Møtedato

Sakstittel

RØYR
RØYR
RØYR
RØYR
RØYR
RØYR
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RØYR
RØYR
RØYR
RØYR
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Referatsaker den 15.februar 2019
Orientering fra Rådmann 15.02.2019
Kontrollutvalgets årsrapport 2018
Kontrollutvalgets årsplan 2019
Referatsaker 21.05.2019
Orientering fra revisjonen 21.05.2019
Orientering fra rådmannen 21.05.2018
Kontrollutvalgets uttalelse til kommunens årsregnskap 2018
Skatteoppkreverfunksjonen 2018
Referatsaker den 24.09.2019.
Oppfølging av kommunestyrets vedtak sak 81/18 den 18.12.2018
Ordfører innkalles til å orientere om oppfølging og gjennomføring av
vedtak fra kommunestyre sak 81/18.
Økonomiplan og budsjett kontrollutvalg 2020
Evaluering av kontrollutvalgets virksomhet 2015 - 2019
Godkjenning av møteprotokoll
Referatsaker 28.11.2019
Orientering om ordfører og rådmannens rolle
Kontrollutvalgets rolle og oppgaver 2019 - 2023
Årsplan 2020
Revisjonsstrategi 2019
Eventuelt 28.11.2019
Godkjenning av møteprotokoll 28.11.2019
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17/19
18/19
19/19
20/19
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22/19

Skatteoppkreverfunksjonen 2019
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Røyrvik kommune

Møtedato
05.05.2020

Saknr
12/20

Saksbehandler Jorunn Sund
Arkivkode
FE - 216
Arkivsaknr
20/81 - 8
Forslag til vedtak
1. Kontrollutvalget tar Skatteoppkreverens årsrapport 2019 Røyrvik kommune til
orientering.
2. Kontrollutvalget tar Skatteetatens kontrollrapport 2019 vedrørende
skatteoppkreverfunksjonen i Røyrvik kommune til orientering.
3. Saken oversendes kommunestyret med slik innstilling:
4. Kommunestyret merker seg endringene for arbeidsgiverkontroller fra 2020. Forøvrig tas
Skatteoppkreverens årsrapport 2019 Røyrvik kommune til orientering.
5. Kommunestyret tar Skatteetatens kontrollrapport 2019 vedrørende
skatteoppkreverfunksjonen i Røyrvik kommune til orientering.

Vedlegg
Årsregnskap og årsrapport 2019 - Skatteoppkreverfunksjonen
Skatteetatens kontrollrapport 2019
Vedlegg til Skatteetatens kontrollrapport
Saksopplysninger
Den totale skatteinngangen for 2019 utgjorde kr. 33 629 995.- Tilsvarende tall for 2018 er kr
36 962 654-. Kommunens andel er hhv. kr 11 847 906.- mot kr 13 341 499.- i 2018.
Tallmaterialet er nærmere forklart i skatteoppkreverens årsrapport.
Skatteetaten gjennomfører jevnlig kontroll med skatteoppkreveren, og utarbeider hvert år en
kontrollrapport som sendes til kommunestyret, med gjenpart til kontrollutvalget. Grunnlaget
er” Instruks for skattekontorenes kontroll av skatteoppkreverne” av 08.04.2014. Rapporten
skal avklare om skatteoppkreverfunksjonen blir utøvd tilfredsstillende i forhold til regelverket
på disse områdene:
·
·
·
·
·

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

Basert på de kontroller som er gjennomført, finner Skatteetaten at internkontrollen,
regnskapsføringen, avleggelsen av skatteregnskapet, innkrevingen og
arbeidsgiverkontrollen” i det alt vesentlige” er i samsvar med gjeldende regelverk.
Vurdering
Det er ingen krav til kommunens formelle behandling av kontrollrapporten. Kontrollutvalget
har likevel plikt til å følge opp at kommunen ivaretar skatteoppkreverfunksjonen på en
tilfredsstillende måte. Kontrollutvalget anbefales å ta rapportene til orientering, samt å
innstille overfor kommunestyret på det samme.
I 2020 vil kontrollen av skatteetaten bli gjennomført av staten v/ skatteetaen selv.
Kontrollutvalget vil fra 2020 ikke gå igjennom skatteetatens rapporter.

Vår dato
17.02. 2020

Deres dato

Saksbehandler
Ingunn Sunde

800 80 000
Skatteetaten.no

Deres referanse

Telefon
99425137

Org.nr
974761076

Vår referanse
2019/6816718

Postadresse
Postboks 9200 Grønland
0134 OSLO

Kommunestyret i Røyrvik kommune
postmottak@royrvik.kommune.no

Kontrollrapport 2019 vedrørende skatteoppkreveren for Røyrvik
kommune
1. Generelt om faglig styring og kontroll av skatteoppkreveren
Skatteoppkreverens ansvar og myndighet følger av skattebetalingsloven og "Instruks for skatteoppkrevere"
av 8. april 2014.
Skatteetaten har faglig ansvar og instruksjonsmyndighet overfor skatteoppkreverne. Dette betyr at
Skatteetaten:
 plikter å yte veiledning og bistand i faglige spørsmål
 gjennom mål- og resultatstyring søker å legge til rette for best mulig resultater
 utfører kontroll av skatteoppkreveren
Grunnlaget for Skatteetatens styring av skatteoppkreverne er "Instruks for skattekontorenes styring og
oppfølging av skatteoppkreverne" av 1. januar 2014. Grunnlaget for Skatteetatens kontroll av
skatteoppkreverne er "Instruks for skattekontorenes kontroll av skatteoppkreverne" av 16. mai 2018.
Formålet med kontrollen er å avklare:
 om skatteoppkreveren har en tilfredsstillende intern kontroll for utførelsen av sine gjøremål
 om regnskapsføringen, rapporteringen og avleggelsen av årsrapport og årsregnskap er i samsvar
med gjeldende regelverk
 om utførelsen av innkrevingsarbeidet og oppfølgingen av restansene er i samsvar med gjeldende
regelverk
 om utførelsen av arbeidsgiverkontrollen er i samsvar med gjeldende regelverk

2. Om skatteoppkreveren
Skatteoppkreverkontoret omfatter kommunene Namsos, Namdalseid, Lierne, Røyrvik, Høylandet,
Overhalla, Fosnes og Flatanger (skatteoppkreveren for Midtre Namdal).
Sum årsverk i henhold til skatteoppkreverens årsrapporter:
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Antall årsverk 2019

Antall årsverk 2018

Antall årsverk 2017

5,0

5,0

5,0

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

3. Måloppnåelse
Skatte- og avgiftsinngang
Skatteoppkreverens frist for avleggelse av årsregnskapet og årsrapporten er 23. januar 2020. Skatteetaten
har mottatt denne innen fastsatt frist.
Årsregnskapet for Røyrvik 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 33 629 995 og utestående restanser2 på kr 1 823 998.
Innkrevingsresultater
Tabellen viser innkrevingsresultatene per 31. desember 2019 for Røyrvik kommune.

Resultatkrav
2019 (i %)

Innbetalt av
sum krav 2019
(i %)

Innbetalt av
sum krav 2018
(i %)

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

Restskatt personlige skattytere 2017

96,00 %

97,08 %

97,19 %

96,26 %

Forskuddstrekk 2018

99,90 %

100,00 %

100,00 %

99,95 %

Forskuddsskatt personlige skattytere 2018

99,20 %

96,66 %

100,00 %

99,40 %

Forskuddsskatt upersonlige skattytere 2018

99,90 %

100,00 %

100,00 %

99,91 %

Restskatt upersonlige skattytere 2017

99,40 %

100,00 %

100,00 %

98,97 %

Arbeidsgiveravgift 2018

99,80 %

99,99 %

99,73 %

99,84 %

4. Skatteetatens kontroll av skatteoppkreveren
Skatteetatens kontroll av skatteoppkreverne utføres i henhold til en årlig plan, hvor behovet for kontroll av
områdene skatteregnskap, innkreving og arbeidsgiverkontroll vurderes overordnet for hver
skatteoppkrever. Samtlige områder vil derfor nødvendigvis ikke bli kontrollert hvert år.
Skatteetaten har for 2019 utført kontorkontroller av skatteoppkreveren for området skatteregnskap.
Det er ikke gjennomført stedlig kontroll i 2019.

1
2

Sum innbetalt og fordelt til skattekreditorene
Sum åpne (ubetalte) forfalte debetkrav
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Skatteoppkrevers overordnede internkontroll
Basert på de kontrollene som Skatteetaten har gjennomført, anser vi at skatteoppkreverens overordnede
interne kontroll i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk.
Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av årsregnskap
Basert på de kontrollene som Skatteetaten har gjennomført, anser vi at regnskapsføringen, rapporteringen
og avleggelsen av årsregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk og gir et riktig
uttrykk for skatteinngangen i regnskapsåret.
Arbeidsgiverkontroll
En nærmere kommentar av Skatteetatens kontroll og oppfølging av arbeidsgiverkontrollen fremgår av
vedlegget til denne kontrollrapporten.

5. Skatteetatens oppfølging av skatteoppkreveren
Skatteetaten har avholdt styringssamtale med skatteoppkrever 29. november 2019. Temaene i samtalen
har vært resultatoppnåelse, faglige tilbakemeldinger på arbeidet med internkontroll, innkreving og
skatteregnskap, samlinger og kurs, samt informasjon fra skatteoppkrever om ressurssituasjon, kompetanse
og endringer på kontoret.
Dette er siste året kommunestyret mottar en kontrollrapport som denne for skatteoppkrevingen i
kommunen. Stortinget vedtok 13. desember 2019 at skatteoppkreverfunksjonen overføres til Skatteetaten
fra 1. juni 2020.
Frem til 1. juni 2020 er det kommunene som har ansvar for skatteoppkrevingen. Kommuner som får
ressursutfordringer på skatteoppkrevingsområdet frem til overføringen 1. juni 2020, må søke bistand hos
andre kommuner, og aktuelle kommuner bør ha en beredskapsplan for dette. Tilstrekkelig kompetanse og
ressurser i skatteoppkreverfunksjonen er et avgjørende bidrag for å løse samfunnsoppdraget; å sikre et
finansielt hovedgrunnlag for offentlig virksomhet.

Med hilsen

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

Midtre Namdal skatteoppkreverkontor
Kontrollutvalget for Røyrvik kommune
Rådmann/administrasjonssjef for Røyrvik kommune
Riksrevisjonen

Vedlegg:

Resultater og styringsinformasjon vedrørende arbeidsgiverkontroll

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer.
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Vedlegg til skatteetatens kontrollrapport for 2019 (tabell og kommentar)
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.
Skatteoppkrevernes egenrapportert resultater. pr. kommune

Kommune
nummer

Navn på deltagende kommuner

Kontrollordning eller kontroll i egen regi

Navn på kontor i 2019

0101
0104
0105
0106
0111
0118
0119
0121
0122
0123
0124
0125
0127
0128
0135
0136
0137
0138
0211
0213
0214
0215
0216
0217
0219
0220
0221
0226
0227
0228
0229
0230
0231
0233

Halden
Moss
Sarpsborg
Fredrikstad
Hvaler
Aremark
Marker
Rømskog
Trøgstad
Spydeberg
Askim
Eidsberg
Skiptvet
Rakkestad
Råde
Rygge
Våler (Østf.)
Hobøl
Vestby
Ski
Ås
Frogn
Nesodden
Oppegård
Bærum
Asker
Aurskog-Høland
Sørum
Fet
Rælingen
Enebakk
Lørenskog
Skedsmo
Nittedal

SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll

Halden kemnerkontor
Moss kemnerkontor
Sarpsborg kemnerkontor
Fredrikstad og Hvaler kemnerkontor
Fredrikstad og Hvaler kemnerkontor
Halden kemnerkontor
Marker skatteoppkreverkontor
Marker skatteoppkreverkontor
Eidsberg og Trøgstad skatteoppkreverkontor
Hobøl og Spydeberg skatteoppkreverkontor
Askim og Skiptvet skatteoppkreverkontor
Eidsberg og Trøgstad skatteoppkreverkontor
Askim og Skiptvet skatteoppkreverkontor
Rakkestad skatteoppkreverkontor
Rygge skatteoppkreverkontor
Rygge skatteoppkreverkontor
Rygge skatteoppkreverkontor
Hobøl og Spydeberg skatteoppkreverkontor
Kemneren i Follo
Kemneren i Follo
Kemneren i Follo
Kemneren i Follo
Nesodden skatteoppkreverkontor
Kemneren i Follo
Kemneren i Asker og Bærum
Kemneren i Asker og Bærum
Nedre Romerike kemnerkontor
Nedre Romerike kemnerkontor
Nedre Romerike kemnerkontor
Nedre Romerike kemnerkontor
Kemneren i Follo
Lørenskog kemnerkontor
Nedre Romerike kemnerkontor
Nedre Romerike kemnerkontor

Resultat AGK pr.
31.12.2019
3,2 %
5,0 %
5,1 %
4,6 %
4,6 %
0,0 %
5,7 %
5,7 %
4,6 %
5,7 %
5,1 %
4,6 %
5,1 %
6,3 %
5,0 %
5,0 %
5,0 %
5,7 %
5,4 %
5,4 %
5,4 %
5,4 %
5,7 %
5,4 %
3,9 %
3,9 %
4,9 %
4,9 %
4,9 %
4,9 %
5,4 %
5,7 %
4,9 %
4,9 %

0234
0235
0236
0237
0238
0239
0301
0402
0403
0412
0415
0417
0418
0419
0420
0423
0425
0426
0427
0428
0429
0430
0432
0434
0436
0437
0438
0439
0441
0501
0502
0511
0512
0513
0514
0515
0516
0517
0519
0520
0521
0522
0528
0529
0532
0533
0534
0536
0538

Gjerdrum
Ullensaker
Nes (Ak.)
Eidsvoll
Nannestad
Hurdal
Oslo kommune
Kongsvinger
Hamar
Ringsaker
Løten
Stange
Nord-Odal
Sør-Odal
Eidskog
Grue
Åsnes
Våler (Hedm.)
Elverum
Trysil
Åmot
Stor-Elvdal
Rendalen
Engerdal
Tolga
Tynset
Alvdal
Folldal
Os (Hedm.)
Lillehammer
Gjøvik
Dovre
Lesja
Skjåk
Lom
Vågå
Nord-Fron
Sel
Sør-Fron
Ringebu
Øyer
Gausdal
Østre Toten
Vestre Toten
Jevnaker
Lunner
Gran
Søndre Land
Nordre Land

Øvre Romerike AGK
Øvre Romerike AGK
Øvre Romerike AGK
Øvre Romerike AGK
Øvre Romerike AGK
Øvre Romerike AGK
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll

Kongsvinger kemnerkontor
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll

Kongsvinger kemnerkontor
Kongsvinger kemnerkontor
Kongsvinger kemnerkontor
Kongsvinger kemnerkontor
Innlandet Øst
Innlandet Øst
Innlandet Øst
Innlandet Øst
Innlandet Øst
Innlandet Øst
Fjellregionen
Innlandet Øst
Fjellregionen
Fjellregionen
Fjellregionen
Fjellregionen
Fjellregionen
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll

Nord-Gudbrandsdal
Nord-Gudbrandsdal
Nord-Gudbrandsdal
Nord-Gudbrandsdal
Nord-Gudbrandsdal
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll

Nord-Gudbrandsdal
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll

Ullensaker, Nes og Gjerdrum kemnerkontor
Ullensaker, Nes og Gjerdrum kemnerkontor
Ullensaker, Nes og Gjerdrum kemnerkontor
Eidsvoll kemnerkontor
Nannestad og Hurdal kemnerkontor
Nannestad og Hurdal kemnerkontor
Oslo kemnerkontor
Kongsvinger og Eidskog kemnerkontor
Skatteoppkreveren for Hamar og Stange
Ringsaker kemnerkontor
Løten skatteoppkreverkontor
Skatteoppkreveren for Hamar og Stange
Odal skatteoppkreverkontor
Odal skatteoppkreverkontor
Kongsvinger og Eidskog kemnerkontor
Grue skatteoppkreverkontor
Åsnes skatteoppkreverkontor
Våler kommunekassererkontor
Elverum skatteoppkreverkontor
Trysil skatteoppkreverkontor
Åmot skatteoppkreverkontor
Stor-Elvdal skatteoppkreverkontor
Rendalen skatteoppkreverkontor
Engerdal skatteoppkreverkontor
Kemneren i Røros - Os - Tolga - Holtålen
Tynset skatteoppkreverkontor
Alvdal skatteoppkreverkontor
Folldal skatteoppkreverkontor
Kemneren i Røros - Os - Tolga - Holtålen
Sør-Gudbrandsdal kemnerkontor
Gjøvik skatteoppkreverkontor
Dovre skatteoppkreverkontor
Lesja kommunekassererkontor
Skatteoppkrevjaren i Ottadalen
Skatteoppkrevjaren i Ottadalen
Skatteoppkrevjaren i Ottadalen
Sør-Gudbrandsdal kemnerkontor
Skatteoppkrevjaren i Ottadalen
Ringebu skatteoppkreverkontor
Ringebu skatteoppkreverkontor
Sør-Gudbrandsdal kemnerkontor
Sør-Gudbrandsdal kemnerkontor
Østre Toten skatteoppkreverkontor
Skatteoppkreveren for Søndre Land og Vestre Toten
Skatteoppkreveren for Hadeland
Skatteoppkreveren for Hadeland
Skatteoppkreveren for Hadeland
Skatteoppkreveren for Søndre Land og Vestre Toten
Nordre Land skatteoppkreverkontor

5,3 %

5,3 %
5,3 %
5,1 %
4,9 %
4,9 %
5,1 %
5,5 %
2,5 %
2,0 %
5,4 %
2,5 %
5,5 %
5,5 %
5,5 %
5,5 %
5,1 %
5,1 %
5,1 %
5,1 %
5,1 %
5,1 %
1,8 %
5,1 %
0,0 %
1,1 %
0,0 %
0,0 %
2,8 %
4,7 %
5,1 %
5,9 %
6,3 %
4,8 %
4,8 %
4,8 %
4,7 %
4,8 %
4,3 %
4,3 %
4,7 %
4,7 %
5,3 %
5,5 %
4,8 %
4,8 %
4,8 %
5,5 %
5,1 %

0540
0541
0542
0543
0544
0545
0602
0604
0605
0612
0615
0616
0617
0618
0619
0620
0621
0622
0623
0624
0625
0626
0627
0628
0631
0632
0633
0701
0704
0710
0711
0712
0713
0715
0716
0729
0805
0806
0807
0811
0814
0815
0817
0819
0821
0822
0826
0827
0828

Sør-Aurdal
Etnedal
Nord-Aurdal
Vestre Slidre
Øystre Slidre
Vang
Drammen
Kongsberg
Ringerike
Hole
Flå
Nes (Busk.)
Gol
Hemsedal
Ål
Hol
Sigdal
Krødsherad
Modum
Øvre Eiker
Nedre Eiker
Lier
Røyken
Hurum
Flesberg
Rollag
Nore og Uvdal
Horten
Tønsberg
Sandefjord
Svelvik
Larvik
Sande (Vestf.)
Holmestrand
Re
Færder
Porsgrunn
Skien
Notodden
Siljan
Bamble
Kragerø
Drangedal
Nome
Bø (Telem.)
Sauherad
Tinn
Hjartdal
Seljord

SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll

Kongsbergregionen
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll

Eiker
Eiker
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll

Eiker
Eiker
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll

Kongsbergregionen
Kongsbergregionen
Kongsbergregionen
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll

Arbeidsgiverkontrollen i Grenland
Arbeidsgiverkontrollen i Grenland
Kongsbergregionen
Arbeidsgiverkontrollen i Grenland
Arbeidsgiverkontrollen i Grenland
Arbeidsgiverkontrollen i Grenland
Arbeidsgiverkontrollen i Grenland
Midt- Telemark Arbeidsgiverkontroll
Midt- Telemark Arbeidsgiverkontroll
Midt- Telemark Arbeidsgiverkontroll
Kongsbergregionen
Kongsbergregionen
Midt- Telemark Arbeidsgiverkontroll

Skatteoppkreveren for Valdres
Skatteoppkreveren for Valdres
Skatteoppkreveren for Valdres
Skatteoppkreveren for Valdres
Skatteoppkreveren for Valdres
Skatteoppkreveren for Valdres
Kemneren i Drammensregionen
Skatteoppkreveren i Kongsbergregionen
Ringerike skatteoppkreverkontor
Ringerike skatteoppkreverkontor
Skatteoppkreveren i Hallingdal
Skatteoppkreveren i Hallingdal
Skatteoppkreveren i Hallingdal
Skatteoppkreveren i Hallingdal
Skatteoppkreveren i Hallingdal
Skatteoppkreveren i Hallingdal
Sigdal kommunekassererkontor
Krødsherad skatteoppkreverkontor
Modum kommunekassererkontor
Eiker skatteoppkreverkontor
Eiker skatteoppkreverkontor
Lier kemnerkontor
Kemneren i Drammensregionen
Kemneren i Drammensregionen
Skatteoppkreveren i Kongsbergregionen
Skatteoppkreveren i Kongsbergregionen
Skatteoppkreveren i Kongsbergregionen
Horten kemnerkontor
Skatteoppkreveren i Re
Skatteoppkreveren i Sandefjord
Kemneren i Drammensregionen
Skatteoppkreveren i Larvik kommune
Kemneren i Drammensregionen
Skatteoppkreveren i Re
Skatteoppkreveren i Re
Kemneren i Færder
Kemneren i Grenland
Kemneren i Grenland
Notodden skatteoppkreverkontor
Kemneren i Grenland
Bamble skatteoppkreverkontor
Skatteoppkreveren i Kragerø og Drangedal
Skatteoppkreveren i Kragerø og Drangedal
Nome skatteoppkreverkontor
Bø skatteoppkrevjarkontor
Sauherad skatteoppkreverkontor
Skatteoppkreveren i Kongsbergregionen
Skatteoppkreveren i Kongsbergregionen
Seljord skatteoppkrevjarkontor

2,6 %
2,6 %
2,6 %
2,6 %
2,6 %
2,6 %
4,8 %
4,4 %
4,8 %
3,6 %
5,2 %
5,2 %
5,2 %
5,2 %
5,2 %
5,2 %
4,9 %
8,6 %
5,0 %
5,6 %
7,1 %
5,0 %
4,8 %
4,8 %
4,4 %
4,4 %
4,4 %
5,1 %
5,0 %
5,1 %
4,8 %
3,1 %
4,8 %
5,0 %
5,0 %
7,2 %
5,2 %
5,2 %
5,3 %
5,2 %
5,2 %
5,2 %
5,2 %
4,4 %
4,4 %
4,4 %
4,4 %
4,4 %
4,4 %

0829
0830
0831
0833
0834
0901
0904
0906
0911
0912
0914
0919
0926
0928
0929
0935
0937
0938
0940
0941
1001
1002
1003
1004
1014
1017
1018
1021
1026
1027
1029
1032
1034
1037
1046
1101
1102
1103
1106
1111
1112
1114
1119
1120
1121
1122
1124
1127

Kviteseid
Nissedal
Fyresdal
Tokke
Vinje
Risør
Grimstad
Arendal
Gjerstad
Vegårshei
Tvedestrand
Froland
Lillesand
Birkenes
Åmli
Iveland
Evje og Hornnes
Bygland
Valle
Bykle
Kristiansand
Mandal
Farsund
Flekkefjord
Vennesla
Songdalen
Søgne
Marnardal
Åseral
Audnedal
Lindesnes
Lyngdal
Hægebostad
Kvinesdal
Sirdal
Eigersund
Sandnes
Stavanger
Haugesund
Sokndal
Lund
Bjerkreim
Hå
Klepp
Time
Gjesdal
Sola
Randaberg

Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA)
Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA)
Midt- Telemark Arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll

Midt- Telemark Arbeidsgiverkontroll
Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA)
Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA)
Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA)
Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA)
Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA)
Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA)
Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA)
Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA)
Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA)
Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA)
Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA)
Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA)
Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA)
Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA)
Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA)
Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA)
Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Vestre Agder
Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Vestre Agder
Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Vestre Agder
Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA)
Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA)
Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA)
Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA)
Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Vestre Agder
Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Vestre Agder
Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Vestre Agder
Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Vestre Agder
Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Vestre Agder
Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Vestre Agder
Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Vestre Agder
Stavanger
Sandnes og Strand
Stavanger
Haugaland IKS
Stavanger
Stavanger
Stavanger
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll

Stavanger

Kviteseid skatteoppkrevjarkontor
Kviteseid skatteoppkrevjarkontor

5,2 %

Fyresdal skatteoppkrevjarkontor
Tokke kommunekasserarkontor
Vinje skatteoppkrevjarkontor
Kemneren i Østregionen, Aust-Agder
Kemneren i Grimstad og Lillesand
Arendal og Froland skatteoppkreverkontor
Kemneren i Østregionen, Aust-Agder
Kemneren i Østregionen, Aust-Agder
Kemneren i Østregionen, Aust-Agder
Arendal og Froland skatteoppkreverkontor
Kemneren i Grimstad og Lillesand
Kemneren i Kristiansandsregionen
Kemneren i Østregionen, Aust-Agder
Iveland skatteoppkreverkontor
Skatteoppkreveren i Setesdal
Skatteoppkreveren i Setesdal
Skatteoppkreveren i Setesdal
Skatteoppkreveren i Setesdal
Kemneren i Kristiansandsregionen
Skatteoppkrever i Mandal/Marnardal
Skatteoppkreveren i Vestre Agder
Skatteoppkreveren i Vestre Agder
Vennesla skatteoppkreverkontor
Kemneren i Kristiansandsregionen
Søgne skatteoppkreverkontor
Skatteoppkrever i Mandal/Marnardal
Åseral skatteoppkrevjarkontor
Skatteoppkreveren i Lyngdal og Audnedal
Lindesnes skatteoppkreverkontor
Skatteoppkreveren i Lyngdal og Audnedal
Skatteoppkreveren i Vestre Agder
Skatteoppkreveren i Vestre Agder
Skatteoppkreveren i Vestre Agder
Skatteoppkreveren for Eigersund og Bjerkreim

5,2 %
4,4 %
5,3 %
4,4 %
5,2 %
5,2 %
5,2 %
5,2 %
5,2 %
5,2 %
5,2 %
5,2 %
5,2 %
5,2 %
5,2 %
5,2 %
5,2 %
5,2 %
5,2 %
5,2 %
5,2 %
5,1 %
5,1 %
5,2 %
5,2 %
5,2 %
5,2 %
6,3 %
6,3 %
5,3 %
5,0 %
5,2 %
5,1 %
5,3 %
5,5 %

Sandnes kemnerkontor
Kemneren i Stavanger
Haugesund kemnerkontor
Sokndal kommunekassererkontor
Lund skatteoppkreverkontor
Skatteoppkreveren for Eigersund og Bjerkreim
Jæren kemnerkontor
Jæren kemnerkontor
Jæren kemnerkontor
Jæren kemnerkontor
Sola skatteoppkreverkontor
Kemneren i Stavanger

5,0 %
5,5 %
5,1 %
5,5 %
5,5 %
5,5 %
5,0 %
5,0 %
5,0 %
5,0 %
5,0 %
5,5 %

1129
1130
1133
1134
1135
1141
1142
1144
1145
1146
1149
1151
1160
1201
1211
1216
1219
1221
1222
1223
1224
1227
1228
1231
1232
1233
1234
1235
1238
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1251
1252
1253
1256
1259
1260
1263
1264
1265
1266
1401
1411

Forsand
Strand
Hjelmeland
Suldal
Sauda
Finnøy
Rennesøy
Kvitsøy
Bokn
Tysvær
Karmøy
Utsira
Vindafjord
Bergen
Etne
Sveio
Bømlo
Stord
Fitjar
Tysnes
Kvinnherad
Jondal
Odda
Ullensvang
Eidfjord
Ulvik
Granvin
Voss
Kvam
Fusa
Samnanger
Os (Hord.)
Austevoll
Sund
Fjell
Askøy
Vaksdal
Modalen
Osterøy
Meland
Øygarden
Radøy
Lindås
Austrheim
Fedje
Masfjorden
Flora
Gulen

Stavanger
Sandnes og Strand
Stavanger
Haugaland IKS
Haugaland IKS
Stavanger
Stavanger
Stavanger
Haugaland IKS
Haugaland IKS
Haugaland IKS
Haugaland IKS
Haugaland IKS
Hordaland Kommunale Regnskapskontroll
Hordaland Kommunale Regnskapskontroll
Haugaland IKS
Hordaland Kommunale Regnskapskontroll
Hordaland Kommunale Regnskapskontroll
Hordaland Kommunale Regnskapskontroll
Hordaland Kommunale Regnskapskontroll
Hordaland Kommunale Regnskapskontroll
Hordaland Kommunale Regnskapskontroll
Hordaland Kommunale Regnskapskontroll
Hordaland Kommunale Regnskapskontroll
Hordaland Kommunale Regnskapskontroll
Hordaland Kommunale Regnskapskontroll
Hordaland Kommunale Regnskapskontroll
Hordaland Kommunale Regnskapskontroll
Hordaland Kommunale Regnskapskontroll
Hordaland Kommunale Regnskapskontroll
Hordaland Kommunale Regnskapskontroll
Hordaland Kommunale Regnskapskontroll
Hordaland Kommunale Regnskapskontroll
Hordaland Kommunale Regnskapskontroll
Hordaland Kommunale Regnskapskontroll
Hordaland Kommunale Regnskapskontroll
Hordaland Kommunale Regnskapskontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll

Hordaland Kommunale Regnskapskontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll

Hordaland Kommunale Regnskapskontroll
Hordaland Kommunale Regnskapskontroll
Hordaland Kommunale Regnskapskontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll

Kemneren i Stavanger
Strand skatteoppkreverkontor
Strand skatteoppkreverkontor
Suldal skatteoppkrevjarkontor
Sauda skatteoppkreverkontor
Kemneren i Stavanger
Kemneren i Stavanger
Kemneren i Stavanger
Haugesund kemnerkontor
Haugesund kemnerkontor
Karmøy kemnerkontor
Haugesund kemnerkontor
Vindafjord og Etne skatteoppkrevjarkontor
Kemneren i Bergen
Vindafjord og Etne skatteoppkrevjarkontor
Sveio skatteoppkrevjarkontor
Bømlo skatteoppkrevjarkontor
Stord skatteoppkrevjarkontor
Fitjar skatteoppkrevjarkontor
Skatteoppkreveren i Tysnes
Kvinnherad skatteoppkrevjarkontor
Jondal kommunekasserarkontor
Odda skatteoppkreverkontor
Ullensvang skatteoppkrevjarkontor
Eidfjord skatteoppkrevjarkontor
Ulvik heradskasserarkontor
Granvin skatteoppkrevjarkontor
Voss skatteoppkrevjarkontor
Kvam skatteoppkrevjarkontor
Fusa kommunekasserarkontor
Skatteoppkrevjaren i Samnanger
Kemneren i Os
Austevoll skatteoppkrevjarkontor
Fjell, Sund og Øygarden kemnerkontor
Fjell, Sund og Øygarden kemnerkontor
Askøy kemnerkontor
Vaksdal skatteoppkrevjarkontor
Nordhordland kemnerkontor
Nordhordland kemnerkontor
Nordhordland kemnerkontor
Fjell, Sund og Øygarden kemnerkontor
Nordhordland kemnerkontor
Nordhordland kemnerkontor
Fedje/Austrheim skatteoppkrevjarkontor
Fedje/Austrheim skatteoppkrevjarkontor
Masfjorden skatteoppkrevjarkontor
Flora kemnerkontor
Gulen skatteoppkrevjarkontor

5,5 %
5,1 %
5,5 %
5,1 %
5,1 %
5,5 %
5,5 %
5,5 %
5,1 %
5,1 %
5,1 %
5,1 %
5,1 %
4,3 %
2,7 %
5,1 %
5,2 %
5,1 %
5,2 %
5,1 %
4,9 %
5,2 %
5,0 %
4,9 %
5,7 %
5,7 %
4,2 %
3,4 %
4,1 %
5,3 %
5,2 %
3,2 %
1,5 %
5,7 %
5,7 %
5,0 %
5,9 %
7,9 %
7,9 %
7,9 %
5,7 %
7,9 %
7,9 %
5,5 %
5,5 %
5,6 %
5,0 %
4,8 %

1412
1413
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1424
1426
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1438
1439
1441
1443
1444
1445
1449
1502
1504
1505
1511
1514
1515
1516
1517
1519
1520
1523
1524
1525
1526
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1539
1543
1545
1546

Solund
Hyllestad
Høyanger
Vik
Balestrand
Leikanger
Sogndal
Aurland
Lærdal
Årdal
Luster
Askvoll
Fjaler
Gaular
Jølster
Førde
Naustdal
Bremanger
Vågsøy
Selje
Eid
Hornindal
Gloppen
Stryn
Molde
Ålesund
Kristiansund
Vanylven
Sande (M. og R.)
Herøy (M. og R.)
Ulstein
Hareid
Volda
Ørsta
Ørskog
Norddal
Stranda
Stordal
Sykkylven
Skodje
Sula
Giske
Haram
Vestnes
Rauma
Nesset
Midsund
Sandøy

SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll

Førde, Gaular, Naustdal og Jølster
Indre Sogn Arbeidsgiverkontroll
Indre Sogn Arbeidsgiverkontroll
Indre Sogn Arbeidsgiverkontroll
Indre Sogn Arbeidsgiverkontroll
Indre Sogn Arbeidsgiverkontroll
Indre Sogn Arbeidsgiverkontroll
Indre Sogn Arbeidsgiverkontroll
Indre Sogn Arbeidsgiverkontroll
Indre Sogn Arbeidsgiverkontroll
Førde, Gaular, Naustdal og Jølster
Førde, Gaular, Naustdal og Jølster
Førde, Gaular, Naustdal og Jølster
Førde, Gaular, Naustdal og Jølster
Førde, Gaular, Naustdal og Jølster
Førde, Gaular, Naustdal og Jølster
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll

Romsdal
Nordre Sunnmøre
Nordmøre kemnerkontor
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll

Nordre Sunnmøre
Nordre Sunnmøre
Nordre Sunnmøre
Nordre Sunnmøre
Nordre Sunnmøre
Nordre Sunnmøre
Nordre Sunnmøre
Nordre Sunnmøre
Nordre Sunnmøre
Nordre Sunnmøre
Nordre Sunnmøre
Nordre Sunnmøre
Nordre Sunnmøre
Nordre Sunnmøre
Nordre Sunnmøre
Romsdal
Nordmøre kemnerkontor
Romsdal
Romsdal
Nordre Sunnmøre

Solund skatteoppkrevjarkontor
Hyllestad skatteoppkrevjarkontor
Høyanger skatteoppkrevjarkontor
Skatteoppkrevjarkontoret for Lærdal, Aurland og Vik
Balestrand kommunekasserarkontor
Leikanger kommunekasserarkontor
Sogndal skatteoppkrevjarkontor
Skatteoppkrevjarkontoret for Lærdal, Aurland og Vik
Skatteoppkrevjarkontoret for Lærdal, Aurland og Vik
Årdal skatteoppkrevjarkontor
Luster skatteoppkrevjarkontor
Askvoll skatteoppkrevjarkontor
Fjaler skatteoppkrevjarkontor
Førde skatteoppkrevjarkontor
Førde skatteoppkrevjarkontor
Førde skatteoppkrevjarkontor
Førde skatteoppkrevjarkontor
Bremanger skatteoppkrevjarkontor
Vågsøy skatteoppkreverkontor
Selje skatteoppkrevjarkontor
Skatteoppkrevjaren i Gloppen og Eid
Hornindal kommunekasserarkontor
Skatteoppkrevjaren i Gloppen og Eid
Stryn skatteoppkrevjarkontor
Romsdal kemnerkontor
Nordre Sunnmøre kemnerkontor
Nordmøre kemnerkontor
Vanylven skatteoppkrevjarkontor
Sande skatteoppkrevjarkontor
Herøy skatteoppkrevjarkontor
Ulstein skatteoppkrevjarkontor
Hareid skatteoppkrevjarkontor
Volda skatteoppkrevjarkontor
Ørsta skatteoppkrevjarkontor
Nordre Sunnmøre kemnerkontor
Nordre Sunnmøre kemnerkontor
Stranda skatteoppkrevjarkontor
Nordre Sunnmøre kemnerkontor
Nordre Sunnmøre kemnerkontor
Nordre Sunnmøre kemnerkontor
Sula skatteoppkrevjarkontor
Nordre Sunnmøre kemnerkontor
Nordre Sunnmøre kemnerkontor
Romsdal kemnerkontor
Rauma skatteoppkreverkontor
Romsdal kemnerkontor
Romsdal kemnerkontor
Nordre Sunnmøre kemnerkontor

5,6 %
4,5 %
1,3 %
5,0 %
1,4 %
0,0 %
3,8 %
5,0 %
5,0 %
1,3 %
3,1 %
4,5 %
4,5 %
4,5 %
4,5 %
4,5 %
4,5 %
2,2 %
5,1 %
2,7 %
4,1 %
ikke rapp. iht. frist
4,1 %
ikke rapp. iht. frist
2,5 %
4,1 %
5,0 %
4,5 %
4,4 %
4,5 %
4,5 %
4,9 %
6,9 %
3,3 %
4,1 %
4,1 %
3,2 %
4,1 %
4,1 %
4,1 %
4,1 %
4,1 %
4,1 %
2,5 %
5,0 %
2,5 %
2,5 %
4,1 %

1547
1548
1551
1554
1557
1560
1563
1566
1571
1573
1576
1804
1805
1811
1812
1813
1815
1816
1818
1820
1822
1824
1825
1826
1827
1828
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1845
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1856
1857
1859
1860
1865
1866

Aukra
Fræna
Eide
Averøy
Gjemnes
Tingvoll
Sunndal
Surnadal
Halsa
Smøla
Aure
Bodø
Narvik
Bindal
Sømna
Brønnøy
Vega
Vevelstad
Herøy (Nordl.)
Alstahaug
Leirfjord
Vefsn
Grane
Hattfjelldal
Dønna
Nesna
Hemnes
Rana
Lurøy
Træna
Rødøy
Meløy
Gildeskål
Beiarn
Saltdal
Fauske – Fuossko
Sørfold
Steigen
Hamarøy – Hábmer
Divtasvuodna – Tysfjord
Lødingen
Tjeldsund
Evenes
Ballangen
Røst
Værøy
Flakstad
Vestvågøy
Vågan
Hadsel

Romsdal
Romsdal
Nordmøre kemnerkontor
Nordmøre kemnerkontor
Nordmøre kemnerkontor
Nordmøre kemnerkontor
Nordmøre kemnerkontor
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll

Nordmøre kemnerkontor
Nordmøre kemnerkontor
Nordmøre kemnerkontor
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll

Romsdal kemnerkontor
Hustadvika skatteoppkreverkontor
Hustadvika skatteoppkreverkontor
Nordmøre kemnerkontor
Nordmøre kemnerkontor
Nordmøre kemnerkontor
Skatteoppkreveren i Oppdal og Sunndal
Surnadal skatteoppkrevjarkontor
Nordmøre kemnerkontor
Smøla kemnerkontor
Nordmøre kemnerkontor
Bodø kemnerkontor
Kemneren i Narvik
Bindal skatteoppkreverkontor
Sømna kommunekassererkontor
Brønnøy kemnerkontor
Vega skatteoppkreverkontor
Kemneren i Helgelandregionen
Skatteoppkreveren i Hald
Skatteoppkreveren i Hald
Skatteoppkreveren i Hald
Kemneren i Helgelandregionen
Grane skatteoppkreverkontor
Kemneren i Helgelandregionen
Skatteoppkreveren i Hald
Kemneren i Helgelandregionen
Hemnes skatteoppkreverkontor
Rana skatteoppkreverkontor
Kemneren i Helgelandregionen
Kemneren i Helgelandregionen
Bodø kemnerkontor
Meløy skatteoppkreverkontor
Bodø kemnerkontor
Bodø kemnerkontor
Saltdal skatteoppkreverkontor
Fauske skateoppkreverkontor
Nord-Salten skatteoppkreverkontor
Nord-Salten skatteoppkreverkontor
Nord-Salten skatteoppkreverkontor
Nord-Salten skatteoppkreverkontor
Sortland og Lødingen skatteoppkreverkontor
Evenes og Tjeldsund kemnerkontor
Evenes og Tjeldsund kemnerkontor
Nord-Salten skatteoppkreverkontor
Bodø kemnerkontor
Vågan og Værøy skatteoppkreverkontor
Flakstad skatteoppkreverkontor
Skatteoppkreveren i Vestvågøy kommune
Vågan og Værøy skatteoppkreverkontor
Hadsel skatteoppkreverkontor

2,5 %
4,0 %
4,7 %
5,1 %
4,8 %
5,2 %
5,2 %
4,9 %
5,3 %
4,8 %
4,8 %
4,7 %
3,5 %
0,0 %
5,0 %
5,4 %
3,7 %
3,2 %
5,1 %
5,1 %
5,1 %
3,2 %
4,3 %
3,2 %
5,1 %
3,2 %
4,7 %
5,0 %
3,2 %
3,2 %
4,7 %
3,4 %
2,2 %
2,2 %
2,2 %
2,2 %
2,2 %
1,4 %
1,4 %
1,4 %
3,4 %
0,0 %
0,0 %
1,4 %
2,2 %
3,2 %
4,6 %
5,2 %
2,4 %
2,8 %

1867
1868
1870
1871
1874
1902
1903
1911
1913
1917
1919
1920
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1931
1933
1936
1938
1939
1940
1941
1942
1943
2002
2003
2004
2011
2012
2014
2015
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2027
2028
2030
5001

Bø (Nordl.)
Øksnes
Sortland
Andøy
Moskenes
Tromsø
Harstad
Kvæfjord
Skånland
Ibestad
Gratangen
Loabák – Lavangen
Bardu
Salangen
Målselv
Sørreisa
Dyrøy
Tranøy
Torsken
Berg
Lenvik
Balsfjord
Karlsøy
Lyngen
Storfjord – Omasvuotna – Omasvuono
Gáivuotna – Kåfjord – Kaivuono
Skjervøy
Nordreisa
Kvænangen
Vardø
Vadsø
Hammerfest
Guovdageaidnu –Kautokeino
Alta
Loppa
Hasvik
Kvalsund
Måsøy
Nordkapp
Porsanger – Porsáŋgu – Porsanki
Kárášjohka – Karasjok
Lebesby
Gamvik
Berlevåg
Deatnu Tana
Unjárga – Nesseby
Båtsfjord
Sør-Varanger
Trondheim

SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll

Midt-Troms
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll

Midt-Troms
Midt-Troms
Midt-Troms
Midt-Troms
Midt-Troms
Midt-Troms
Midt-Troms
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll

Kåfjord
Kåfjord
Kåfjord
Kåfjord
Kåfjord
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll

Trondheimsregionen og Fosen

Bodø kemnerkontor
Øksnes skatteoppkreverkontor
Sortland og Lødingen skatteoppkreverkontor
Andøy skatteoppkreverkontor
Moskenes skatteoppkreverkontor
Tromsø kemnerkontor
Harstad kemnerkontor
Kvæfjord skatteoppkreverkontor
Skånland skatteoppkreverkontor
Ibestad kommunekassererkontor
Astafjord kemnerkontor
Astafjord kemnerkontor
Bardu skatteoppkreverkontor
Astafjord kemnerkontor
Målselv skatteoppkreverkontor
Sørreisa skatteoppkreverkontor
Dyrøy skatteoppkreverkontor
Tranøy skatteoppkreverkontor
Torsken skatteoppkreverkontor
Berg skatteoppkreverkontor
Lenvik kemnerkontor
Balsfjord skatteoppkreverkontor
Karlsøy skatteoppkreverkontor
Lyngen kommunekassererkontor
Storfjord skatteoppkreverkontor
Kåfjord/Gáivuotna kommunekassererkontor
Skjervøy skatteoppkreverkontor
Nordreisa skatteoppkreverkontor
Kvænangen skatteoppkreverkontor
Vardø skatteoppkreverkontor
Vadsø kommunekassererkontor
Hammerfest skatteoppkreverkontor
Kautokeino/Guovdageaidnu skatteoppkr.kontor
Alta skatteoppkreverkontor
Loppa skatteoppkreverkontor
Hasvik skatteoppkreverkontor
Hammerfest skatteoppkreverkontor
Måsøy skatteoppkreverkontor
Bodø kemnerkontor
Porsanger/Porsagu skatteoppkreverkontor
Karasjok/Karasjohka skatteoppkreverktr.
Lebesby skatteoppkreverkontor
Gamvik skatteoppkreverkontor
Berlevåg kommunekassererkontor
Tana/Deatnu skatteoppkreverkontor
Nesseby/Unjárga skatteoppkreverkontor
Båtsfjord skatteoppkreverkontor
Sør-Varanger skatteoppkreverkontor
Kemneren i Trondheimsregionen

4,7 %
2,2 %
3,4 %
5,0 %
5,7 %
5,0 %
4,9 %
4,1 %
2,5 %
0,0 %
4,5 %
4,5 %
1,2 %
4,5 %
1,2 %
1,2 %
1,2 %
1,2 %
1,2 %
1,2 %
1,2 %
5,2 %
0,0 %
1,3 %
3,2 %
1,8 %
1,6 %
1,6 %
3,8 %
0,0 %
0,0 %
5,3 %
5,0 %
2,9 %
2,7 %
5,8 %
5,3 %
0,0 %
2,1 %
2,9 %
4,9 %
4,8 %
4,3 %
6,8 %
0,5 %
ikke rapp. iht. frist
2,7 %
5,3 %
5,6 %

5004
5005
5011
5012
5013
5014
5015
5016
5017
5018
5019
5020
5021
5022
5023
5024
5025
5026
5027
5028
5029
5030
5031
5032
5033
5034
5035
5036
5037
5038
5039
5040
5041
5042
5043
5044
5045
5046
5047
5048
5049
5050
5051
5052
5053
5054
5061

Steinkjer
Namsos
Hemne
Snillfjord
Hitra
Frøya
Ørland
Agdenes
Bjugn
Åfjord
Roan
Osen
Oppdal
Rennebu
Meldal
Orkdal
Røros
Holtålen
Midtre Gauldal
Melhus
Skaun
Klæbu
Malvik
Selbu
Tydal
Meråker
Stjørdal
Frosta
Levanger
Verdal
Verran
Namdalseid
Snåase - Snåsa
Lierne
Raarvihke - Røyrvik
Namsskogan
Grong
Høylandet
Overhalla
Fosnes
Flatanger
Vikna
Nærøy
Leka
Inderøy
Indre Fosen
Rindal

SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll

Midtre Namdal
Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag
Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag
Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag
Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag
Trondheimsregionen og Fosen
Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag
Trondheimsregionen og Fosen
Trondheimsregionen og Fosen
Trondheimsregionen og Fosen
Trondheimsregionen og Fosen
Nordmøre kemnerkontor
Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag
Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag
Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag
Fjellregionen
Fjellregionen
Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag
Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag
Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag
Trondheimsregionen og Fosen
Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag
Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag
Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll

Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag
Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll

Midtre Namdal
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll

Midtre Namdal
Midtre Namdal
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll

Midtre Namdal
Midtre Namdal
Midtre Namdal
Midtre Namdal
Midtre Namdal
Midtre Namdal
Midtre Namdal
SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll

Trondheimsregionen og Fosen
Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag

Inntrøndelag skatteoppkreverkontor
Midtre Namdal skatteoppkreverkontor
Hemne kemnerkontor
Kemnerkontoret i Orkdalsregionen
Kemnerkontoret i Orkdalsregionen
Kemnerkontoret i Orkdalsregionen
Kemnerkontoret for Fosen
Kemnerkontoret i Orkdalsregionen
Kemnerkontoret for Fosen
Kemnerkontoret for Fosen
Kemnerkontoret for Fosen
Kemnerkontoret for Fosen
Skatteoppkreveren i Oppdal og Sunndal
Rennebu skatteoppkreverkontor
Kemnerkontoret i Orkdalsregionen
Kemnerkontoret i Orkdalsregionen
Kemneren i Røros - Os - Tolga - Holtålen
Kemneren i Røros - Os - Tolga - Holtålen
Melhus, Skaun og Midtre Gauldal kemnerkontor
Melhus, Skaun og Midtre Gauldal kemnerkontor
Melhus, Skaun og Midtre Gauldal kemnerkontor
Kemneren i Trondheimsregionen
Værnesregionen skatteoppkreverkontor
Værnesregionen skatteoppkreverkontor
Værnesregionen skatteoppkreverkontor
Meråker skatteoppkreverkontor
Værnesregionen skatteoppkreverkontor
Værnesregionen skatteoppkreverkontor
Kemneren i Innherred kommunesamarbeid
Kemneren i Innherred kommunesamarbeid
Inn-Trøndelag skatteoppkreverkontor
Midtre Namdal skatteoppkreverkontor
Inntrøndelag skatteoppkreverkontor
Midtre Namdal skatteoppkreverkontor
Midtre Namdal skatteoppkreverkontor
Namsskogan kommunekassererkontor
Inntrøndelag skatteoppkreverkontor
Midtre Namdal skatteoppkreverkontor
Midtre Namdal skatteoppkreverkontor
Midtre Namdal skatteoppkreverkontor
Midtre Namdal skatteoppkreverkontor
Ytre Namdal skatteoppkreverkontor
Ytre Namdal skatteoppkreverkontor
Ytre Namdal skatteoppkreverkontor
Inntrøndelag skatteoppkreverkontor
Kemnerkontoret for Fosen
Kemnerkontoret i Orkdalsregionen

3,8 %
5,6 %
5,3 %
3,4 %
4,8 %
4,2 %
5,0 %
4,9 %
5,0 %
5,0 %
5,0 %
5,0 %
4,9 %
5,0 %
5,3 %
5,4 %
0,3 %
2,5 %
4,6 %
4,6 %
4,6 %
5,6 %
4,7 %
4,7 %
4,7 %
4,9 %
4,7 %
4,7 %
5,1 %
4,9 %
3,8 %
5,6 %
3,8 %
5,6 %
5,6 %
6,1 %
3,8 %
5,6 %
5,6 %
5,6 %
5,6 %
1,3 %
1,3 %
1,3 %
3,8 %
5,0 %
5,3 %

Antall
kommuner
Antall
kommuner i
AGK-ordning
Antall
kommuner med
egen AGK

422
235

187

Antall SKO-kontor
Landsprosent av manuelt innrapporterte
resultater iht. grunnlag (opplysningspliktige)

422
4,7 %

Godkjenning av møteprotokoll
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Røyrvik kommune

Møtedato
05.05.2020

Saksbehandler Jorunn Sund
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
20/289 - 1
Forslag til vedtak
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 05.05.2020, godkjennes.

Saknr
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