
 
 

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Namsskogan kommune 
Arkivsak: 20/243 

Møtedato/tid: 29.04.2020 Kl 09:00 

Møtested: Kommunehuset 

 
Møtedeltakere: 
Geir Anton Staldvik 
Birgit Johansen 
Jon Inge Vik 
Sigmund Nyborg 
Britt Iren Bjørhusdal 
 

Forfall: 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

MERK: Møtet avvikles som fjernmøte, i tråd med midlertidig forskrift om gjennomføring av 

fjernmøter i folkevalgte organer mv. av 13.3.2020 fastsatt av KMD med hjemmel i 

kommuneloven § 11-7 fjerde ledd. 

Det vil legges til rette for tilhørere fra publikum og presse. 

 

Eventuelle forfall, eller spørsmål om habilitet, meldes til Konsek Trøndelag IKS  

v/ Jorunn Sund på telefon 959 85 828, eller e-post: jorunn.sund@konsek.no   

 

Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. 

 

Trondheim/Steinkjer, 24.04.2020 

 

 

Geir Anton Staldvik (sign.) 

Leder av kontrollutvalget 

Jorunn Sund 

førstekonsulent  

Konsek Trøndelag 

 

 

 

 

 

 

 

Kopi: Varamedlemmer, ordfører, kommunedirektør/rådmann og Revisjon Midt-Norge SA 
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Godkjenning av møteprotokoll  

Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Namsskogan kommune 29.04.2020 06/20 
 
Saksbehandler Jorunn Sund 
Arkivkode FE - 033, TI - &17 
Arkivsaknr 20/243 - 1 

 
Forslag til vedtak 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 17.02.2020, godkjennes. 
 
 
 
 
 
 



  

Referater til  Teams - møte 29.04.2020  

Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Namsskogan kommune 29.04.2020 07/20 
 
Saksbehandler Jorunn Sund 
Arkivkode FE - 033 
Arkivsaknr 20/32 - 5 

 
Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
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Ber kommunene gå gjennom egen smittevernplan - Fylkesmannen i Trøndelag 
Innføring av felles nasjonal tilsynskalender 
Inhabil som følge av generelle regler man selv har fordel av 
Habilitet 
Er regionrådsleder valgbar 
Rapport LiNa - Legevakt 
Vedlegg LiNa - Legevakten 
Presentasjon samlet 
Referat fra koordineringsmøte tilsyn 11. februar_ 
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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

Ber kommunene gå gjennom egen smittevernplan - Fylkesmannen i Trøndelag



 

 

 

Postadresse 
Postboks 8112 Dep 
0032 Oslo 
postmottak@kmd.dep.no 
 

Kontoradresse 
Akersg. 59 
 
www.kmd.dep.no 
 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org.nr. 
972 417 858 

Avdeling 
Kommunalavdelingen 

Saksbehandler 
Jan Gabriel Gabriel 
22 24 72 19 

Innføring av en felles nasjonal tilsynskalender  

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil med dette brevet informere kommuner og 

fylkeskommuner om nye regler i kommuneloven om samordning av statlig tilsyn med 

kommunesektoren, og om innføring av en felles nasjonal tilsynskalender fra 2020. 

 

Kommunelovens regler om samordning av tilsyn  

Fylkesmannen har siden 2007 hatt i oppgave å samordne det statlige tilsynet med 

kommunene og fylkeskommunene. Alle statlige tilsynsmyndigheter har plikt til å la seg 

samordne av fylkesmannen. Reglene om samordning av tilsyn gjelder både for tilsyn med 

kommuneplikter (de pliktene kommunen og fylkeskommunen har i egenskap av å være 

kommune og fylkeskommune) og aktørplikter (de pliktene kommunen og fylkeskommunen 

har på lik linje med andre aktører). Det er planlagte tilsyn som skal samordnes av 

fylkesmannen. Reglene om tilsyn er videreført og presisert i kapittel 30 i den nye 

kommuneloven som trådte i kraft i oktober 2019. 

 

Samordning av statlig tilsyn med kommuner og fylkeskommuner skal bidra til at statlige 

tilsynsmyndigheter er koordinerte i sitt møte med kommunesektoren. Samordningen skal 

videre legge til rette for at tilsynsbelastningen på enkeltkommuner ikke blir for stor, og bidra 

til å hindre dobbeltarbeid.   

 

Den nye kommuneloven stiller nå tydeligere krav til både fylkesmannens 

samordningsoppgave og til den enkelte tilsynsmyndighet. Loven gir blant annet 

fylkesmannen mulighet for å sette frister for når andre statlige tilsynsmyndigheter skal sende 

inn sine tilsynsplaner for kommende år. Det er også lovfestet at statlige tilsynsmyndigheter i 

sin planlegging, prioritering og gjennomføring av tilsyn skal ta hensyn til både det samlete 

Ifølge liste   

 

 

Deres ref 

 

Vår ref 

20/290-2 

Dato 

13. januar 2020 

 

 



 

 

Side 2 
 

statlige tilsynet med den enkelte kommune og fylkeskommune og til relevante 

forvaltningsrevisjonsrapporter i kommuner og fylkeskommuner.  

 

Tilsynskalender – verktøy for samordning av statlig tilsyn med kommunesektoren  

Fylkesmannen og andre statlige tilsynsmyndigheter vil fra i år ta i bruk en felles nasjonal 

tilsynskalender. Tilsynskalenderen vil være et praktisk verktøy for den samordningsoppgaven 

som følger av kommuneloven. 

  

Tilsynskalenderen ligger på https://tilsynskalender.fylkesmannen.no. Det ligger også lenke til 

den på fylkesmannen.no.  

 

Tilsynskalenderens formål er å legge til rette for samordning av statlige tilsyn med 

kommunesektoren, og samordning mellom tilsyn og forvaltningsrevisjoner, jf. kommuneloven 

§§ 30-6 og 30-7. Tilsynskalenderen vil gradvis fylles med innhold ved at fylkesmannen og 

andre tilsynsmyndigheter legger inn sine planlagte tilsyn. Gjennom tilsynskalenderen vil 

kommunen og fylkeskommunen få en oversikt over tilsynsaktiviteter, og fra 2021 vil dette 

omfatte alle de planlagte tilsynene. Kalenderen vil være et verktøy i den dialogen som skal 

være mellom fylkesmann og kommune i forbindelse med planlagte tilsyn.  

 

For at tilsynskalenderen skal fungere etter intensjonen må også kommunene og 

fylkeskommunene ta den i bruk. Kommunene vil gjennom kalenderen blant annet kunne 

kommunisere med fylkesmannen om aktuelle datoer for tilsyn. Det vil også bli lagt til rette for 

at kontrollutvalgssekretariatene kan registrere planlagte og gjennomførte 

forvaltningsrevisjoner i tilsynskalenderen. Denne løsningen vil komme på plass i løpet av 

våren 2020.  

 

Tilgangen til kalenderen er rollebasert. Første gang man skal ta kalenderen i bruk, må det 

søkes om en rolle. De som kan få roller i kalenderen er: kommuner, fylkeskommuner, statlige 

tilsynsetater, fylkesmannen som samordningsinstans og kontrollutvalgssekretariatene.  

Nærmere informasjon om rolletildeling og innlogging finnes i vedlagte brosjyre om 

kalenderen, og på fylkesmannen.no. Når datoene er samordnet av fylkesmannen, vil de 

planlagte tilsynene være synlig i den offentlige løsningen.  

 

Kalenderen er utviklet av Fylkesmannen i Møre og Romsdal og Fylkesmennenes 

fellesadministrasjon på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 

Fylkesmennenes fellesadministrasjon vil gi teknisk brukerstøtte og Fylkesmannen i Møre og 

Romsdal vil gi faglig brukerstøtte. Kontaktinformasjon for brukerstøtte ligger på startsiden i 

tilsynskalenderen.  

 

 

 

 

 

https://tilsynskalender.fylkesmannen.no/


 

 

Side 3 
 

Vi minner også om vårt nyhetsbrev Kommunalnytt, hvor departementet orienterer om mange 

aktuelle saker for kommunesektoren. Kommunalnytt er å finne på denne nettsiden, hvor man 

også kan tegne abonnement til dette nyhetsbrevet: 

https://www.regjeringen.no/no/dokument/dep/kmd/nyhetsbrev-fra-

kmd/kommunalnytt/id2360628/ 

 

 

Med hilsen 

 

 

Sølve Monica Steffensen (e.f.) 

ekspedisjonssjef 

 

 

Siri Halvorsen 

avdelingsdirektør  

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 

 

Kopi 

 

Arbeidstilsynet 

Arkivverket 

Datatilsynet 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 

Forum for Kontroll og Tilsyn 

Fylkesmannen i Agder 

Fylkesmannen i Innlandet 

Fylkesmannen i Møre og Romsdal 

Fylkesmannen i Nordland 

Fylkesmannen i Oslo og Viken 

Fylkesmannen i Rogaland 

Fylkesmannen i Troms og Finnmark 

Fylkesmannen i Trøndelag 

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark 

Fylkesmannen i Vestland 

Fylkesmennenes fellesadministrasjon 

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 

Kartverket 

Kommunesektorens organisasjon 

Kystverket 

Mattilsynet 

Miljødirektoratet 

Norges Kommunerevisorforbund 

Statens helsetilsyn 

Utdanningsdirektoratet 

https://www.regjeringen.no/no/dokument/dep/kmd/nyhetsbrev-fra-kmd/kommunalnytt/id2360628/
https://www.regjeringen.no/no/dokument/dep/kmd/nyhetsbrev-fra-kmd/kommunalnytt/id2360628/


Inhabil som følge av generelle regler man selv har fordel av? 
Kommunal Rapport 02.12 2019 

 
Kommuneansatt politiker vedtar betalt spisepause, og barnehagestyrer er med på å vedta 
barnehagetilskudd. Habil eller inhabil?  
Spørsmål om habilitet volder bry for lokalpolitikere, men professor Jan Fridthjof Bernt gir råd.  
  
SPØRSMÅL 1: Habil eller inhabil? 
 
Kommunestyret vedtar lokale retningslinjer for beregning av tilskudd til private barnehager. 
Dersom en styrer i en privat barnehage er medlem i hovedutvalg som behandler disse 
retningslinjene, vil vedkommende være inhabil ved behandlingen av disse? 
 
SVAR: Vedtak om slike retningslinjer for beregning av tilskudd til barnehager er generelle 
regler og dermed som alminnelig regel ikke enkeltvedtak der de aktuelle barnehagene er 
parter. Ledelsen ved barnehagen blir derfor ikke automatisk inhabil etter bestemmelsen 
i forvaltningsloven § 6 første avsnitt, bokstav e, nr. 2. Men hvis det er tale om regler som i 
praksis vil kunne ha betydelige økonomiske konsekvenser for en avgrenset krets private 
barnehager, bør lederrollen i én av disse ses som «særegne forhold … som er egnet til å 
svekke tilliten til hans upartiskhet», slik at han blir inhabil etter bestemmelsen i § 6 andre 
avsnitt. 
  
SPØRSMÅL 2: Inhabilitet for folkevalgte i saker som angår deres tilsettingsforhold i 
kommunen? 
 
Kommunestyret har truffet vedtak om betalt spisepause for de tilsatte i kommunen. Var 
folkevalgte som vil nyte godt av dette, eller som er gift med en tilsatt, inhabile? 
 
SVAR: Det er her tale om et vedtak av generell karakter, som gjelder for enhver som måtte 
være tilsatt i kommunen. Den enkelte tilsatte i kommunen er dermed ikke part i saken, slik at 
hun blir inhabil etter bestemmelsen i forvaltningsloven § 6 første avsnitt, bokstav a. 
Spørsmålet blir da om disse folkevalgte er inhabile fordi det er tale om et vedtak som helt 
generelt gir dem eller deres ektefeller en fordel i form av bedre tilsettingsforhold. 
 
Utgangspunktet er her at vi ikke kan se bort fra at denne egeninteressen kan ha påvirket 
stemmegivningen til enkeltmedlemmer i kommunestyret, slik at den må anses som «egnet til 
å svekke tilliten til [deres] upartiskhet» etter «sekkebestemmelsen» i forvaltningslovens § 6 
andre avsnitt. Men for at de skal bli inhabile av den grunn, må denne egeninteressen være et 
«særegent forhold» slik dette har blitt forstått etter denne bestemmelsen. 
 
Svaret på dette er ikke opplagt, men jeg tror ikke at de tilsatte blir inhabile her. Her er det et 
poeng at i kommuneloven § 11–10 siste avsnitt er det fastsatt at folkevalgte ikke er inhabile 
«når det skal fastsettes godtgjøring o.l. for slike verv». Da blir det litt merkelig om vi skulle ha 
en strengere regel her når det gjelder mer marginale spørsmål om tilsattes arbeidsforhold. 
 

https://lovdata.no/lov/1967-02-10/%C2%A76
https://lovdata.no/lov/1967-02-10/%C2%A76
https://lovdata.no/LTI/lov/2018-06-22-83/%C2%A711-10


 Habilitet  

Du har selv ansvar for å melde fra om mulig inhabilitet. 

• Meld fra så tidlig som mulig. 

• Habilitet blir vurdert i møtet. 

 

Habilitetsproblematikk: 

Regelverket som skal sikre habilitet i saksbehandlingen er der for å sikre at 

avgjørelsene som tas, tas på et saklig grunnlag. Familierelasjoner, vennskap eller 

«særegne forhold» som kan så tvi om at du stemmer saklig og objektivt kan føre til at 

du blir inhabil.  

Hva gjør du hvis du tror du er inhabil? 

1. Melder fra så tidlig som mulig. Dette for at varamedlemmet bør få varsel om å 

komme så tidlig som mulig. 

2. Kommer i møtet. 

3. Spørsmålet om habilitet tas opp ved behandling av saken. Det avgjøres av 

organet med din vara i ditt sted.  

Det er aldri feil å være inhabil, men det er feil å ikke melde fra dersom du er i tvil. 

Hjelp hverandre med dette….. Kommunens renommé…….. 
 

 

Kommuneloven §11.10 /11.11 (rammen) 

 

§ 11-10.Inhabilitet for folkevalgte 

Bestemmelsene om inhabilitet i forvaltningsloven kapittel II gjelder ved 
behandlingen av saker i folkevalgte organer, med de særreglene som følger av denne 
paragrafen. 

En folkevalgt som har vært med på å forberede eller treffe vedtak i en sak som 
ansatt i kommunen eller fylkeskommunen, er inhabil til senere å behandle den samme 
saken i et folkevalgt organ i henholdsvis kommunen eller fylkeskommunen. Første 
punktum gjelder ikke når årsbudsjett, økonomiplan, kommuneplan, regional planstrategi 
og regional plan behandles i et folkevalgt organ. 

Når en klage skal behandles etter forvaltningsloven § 28 andre ledd, er en folkevalgt 
som har vært med på å forberede eller treffe vedtaket, inhabil til å delta i klageinstansens 
behandling av vedtaket, eller i forberedelsen av saken for klageinstansen. 

En folkevalgt er ikke inhabil når det skal velges personer til offentlige tillitsverv, eller 
når det skal fastsettes godtgjøring o.l. for slike verv. 

🔗 

§ 11-11.Fritak av personlige grunner 

En folkevalgt kan søke om å bli fritatt fra å delta i behandlingen av en sak hvis 
personlige grunner tilsier fritak. Det folkevalgte organet avgjør selv om han eller hun skal 
fritas 

https://lovdata.no/dokument/LTI/lov/2018-06-22-83#shareModal


 

Forvaltningsloven § 6- 1.ledd og 6- 2.ledd (forklaringen) 

 

§ 6. (habilitetskrav) 

En offentlig tjenestemann er ugild til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å 

treffe avgjørelse i en forvaltningssak 

 

a) når han selv er part i saken; 

b) når han er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i 

sidelinje så nær som søsken; 

c) når han er eller har vært gift med eller er forlovet med eller er fosterfar, fostermor eller 

fosterbarn til en part; 

d) når han er verge eller fullmektig for en part i saken eller har vært verge eller fullmektig 

for en part etter at saken begynte; 

e) når han leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret eller 

bedriftsforsamling for 

1. et samvirkeforetak, eller en forening, sparebank eller stiftelse som er part i saken, 

eller 

2. et selskap som er part i saken. Dette gjelder likevel ikke for person som utfører 

tjeneste eller arbeid for et selskap som er fullt ut offentlig eid og dette selskapet, alene eller 

sammen med andre tilsvarende selskaper eller det offentlige, fullt ut eier selskapet som er 

part i saken. 

Likeså er han ugild når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til 

hans upartiskhet; blant annet skal legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære 

særlig fordel, tap eller ulempe for ham selv eller noen som han har nær personlig tilknytning 

til. Det skal også legges vekt på om ugildhetsinnsigelse er reist av en part. 

 

Er den overordnede tjenestemann ugild, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av en 

direkte underordnet tjenestemann i samme forvaltningsorgan. 

 

Ugildhetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at tjenestemannens tilknytning 

til saken eller partene ikke vil kunne påvirke hans standpunkt og verken offentlige eller 

private interesser tilsier at han viker sete. 

 

Rekkevidden av annet og fjerde ledd kan fastlegges nærmere ved forskrifter som gis av 

Kongen 

 

§ 7.(foreløpig avgjørelse). 

Uansett om en tjenestemann er ugild, kan han behandle eller treffe foreløpig avgjørelse 
i en sak dersom utsettelse ikke kan skje uten vesentlig ulempe eller skadevirkning. 

§ 8.(avgjørelse av habilitetsspørsmålet). 

Tjenestemannen avgjør selv om han er ugild. Dersom en part krever det og det kan 
gjøres uten vesentlig tidsspille, eller tjenestemannen ellers selv finner grunn til det, skal han 
forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnede til avgjørelse. 

I kollegiale organ treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende medlem 
deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om ugildhet for flere medlemmer, 



kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems habilitet, med 
mindre organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte tilfelle skal alle 
møtende medlemmer delta. 

Medlem skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre ham ugild. Før 
spørsmålet avgjøres, bør varamann eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta 
ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad. 
 

Endret ved lov 27 mai 1977 nr. 40. 

§ 9.(oppnevning av stedfortreder). 

Når en tjenestemann er ugild, skal om nødvendig oppnevnes eller velges stedfortreder 
for vedkommende. 

Dersom det er forbundet med særlig ulempe å få oppnevnt stedfortreder, kan Kongen 
for det enkelte tilfelle beslutte at saken skal overføres til sideordnet eller overordnet 
forvaltningsorgan. 
 

Endret ved lov 19 juni 1969 nr. 54. 

§ 10.(hvem habilitetsbestemmelsene gjelder for). 
Foruten for offentlige tjenestemenn gjelder bestemmelsene i kapitlet her tilsvarende for 

enhver annen som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan. Bestemmelsene 

gjelder ikke statsråd i egenskap av regjeringsmedlem 

https://lovdata.no/LTI/lov/1977-05-27-40?clickOrigin=dNL/lov/1967-02-10||c2||p8||fn0
https://lovdata.no/LTI/lov/1969-06-19-54?clickOrigin=dNL/lov/1967-02-10||c2||p9||fn0


Er regionrådsleder valgbar? 
Kommunal Rapport 06.01.2020 

 
Ledere på tilsvarende nivå som kommunalsjefer og etatssjefer kan ikke velges til folkevalgte 
organer, men hva er egentlig «tilsvarende nivå»? 
Jan Fridthjof Bernt peker på at en leder av et regionråd ikke er en del av kommunens 
forvaltningsapparat. 
  
SPØRSMÅL: I kommuneloven § 7-3, bokstav c, er fastsatt at utelukket som valgbar til 
folkevalgte organer er som alminnelig regel blant andre «kommunalsjefer, etatssjefer og 
ledere på tilsvarende nivå». Kan daglig leder av et regionråd defineres som «leder på 
tilsvarende nivå»? 
 
SVAR: «Regionråd» må være det som i kommuneloven 2018 kalles «Interkommunalt politisk 
råd». Slike råd skal etter § 18–1 første avsnitt «behandle saker som går på tvers av 
kommune- eller fylkesgrensene». Daglig leder tilsettes av dette rådet og svarer til dette. Hun 
er ikke en del av sin kommunes forvaltningsapparat, og dermed heller ikke utelukket fra valg 
til folkevalgte organer i denne. 
. 
 

https://lovdata.no/LTI/lov/2018-06-22-83/%C2%A77-3
https://lovdata.no/LTI/lov/2018-06-22-83/%C2%A718-1
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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      Side 3 
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1. Tilsynets tema og omfang 
 

Tema for tilsyn 

  



  Side: 3/19 

 

 

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 

Midtre 

Namdal 

samkommune 

(MNS) 

Kommune- 

overlege 

Legevakt 

kveld/helg 

Midtre 

Namdal 

(MN) 

LiNa Legevakt- 

telefon 

24/7 

Tilleggs-

avtale 

adm. 

tjenester 

Namsos 13056 X X X X X  

Fosnes 612 X X X X X  

Namdalseid 1585 X X X X X  

Overhalla 3845 X X X X X  

Flatanger 1116  X X X X  

Osen 955  X X X X  

Høylandet 1270   X X X X 

Grong 2395    X X X 

Lierne 1389    X X X 

Røyrvik 475    X X X 

Namsskogan 908    X X X 

Vikna 4537    X X  

Nærøy 5122    X X  

Leka 563     X  

Bindal 1448     X  

Sum innb. 39276 19098 21169 22439 37161 39172 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 helse- 

og 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 Nord-

Trøndelag. 

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.)                                        Mariann Markussen 

Fungerende fylkeslege                                               Seniorrådgiver/revisjonsleder                                                       

Helse- og omsorgsavdelingen                                  Helse- og omsorgsavdelingen  
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Vedlegg 

1 Vedlegg: Gjennomføring av tilsynet 

 

 



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 Funksjon/stilling Intervju Oppsummerende møte 
Fred Pedersen Ambulansearbeider, Indre 

Namdal, stasjon Grong 
☒ ☐ 

Jostein Aagård Ambulansearbeider, Indre 
Namdal, stasjon Grong 

☒ ☐ 

Hege Sørlie Rådmann, Vikna kommune 
– påtroppende rådmann 
Nærøysund kommune 

☒ ☐ 

Tone Eliassen Ambulansearbeider, Ytre 
Namdal 

☒ ☐ 

Kent A. Rønning Ambulansearbeider, Ytre 
Namdal 

☒ ☐ 

Haldor Holien Lege, Midtre Namdal 
Samkommune 

☒ ☐ 

Ingrid Elisabeth Lande Lege (LIS1), Midtre Namdal 
Samkommune 

☒ ☐ 

 
 
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    

 



Koordineringsmøte 
tilsyn, kontroll og forvaltningsrevisjon

11.02.2020



Facebook FylkesmannenTrondelag
Nettside fylkesmannen.no/Trondelag



Deltakere
Arbeidstilsynet Anne Marit Kjelbergnes og Harald Gran

Arkivverket Thomas Øverby

Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS Arvid Lund

Kartverket John Thomas Aalstad

Kontrollutvalg Fjell Torill Bakken (forfall)

KonSek Trøndelag Einar Sandlund

Kontrollkomiteens sekretariat Trondheim kommune Hilde Haugskott

Mattilsynet Gunnhild Okkenhaug

Fylkesmannen i Trøndelag

Helse- og omsorgsavdelingen Trude Søreng og Marit Dypdal Kverkild

Klima- og miljøavdelingen Marit Lorvik

Kommunal- og justissavdelingen
• Beredskapsseksjonen
• Samordningsseksjonen

Tore Brønstad
Sigrid Hynne og Stule Lund

Landbruksavdelingen Kjersti Alne Solberg 

Oppvekst- og velferdsavdelingen Gunn Oddny Olsen Haugen og Hanne Reitan Øksnes



Bokmål mal:Tekst med kulepunkter

Samordning av tilsyn styrkes i 
ny kommunelov

• Fylkesmannens samordningsoppgave 
videreføres og styrkes

• Mål:

– Minske belastningen for 
enkeltkommuner med flere tilsyn i 
samme tidsrom

– Riktigere utnyttelse av offentlige 
ressurser

• Gjelder planlagte tilsyn



Bokmål mal:Tekst med kulepunkter

Samordning av statlige tilsynsmyndigheter (§ 30-6)

FM samordner
planlagte 
tilsynsaktiviteter 

FM skal vurdere
det samlete 
omfanget av tilsyn 
med den enkelte 
kommune

Alle statlige 
tilsynsmyndigheter 
skal underrette FM 
om tilsynsplaner og 
om varsel om 
pålegg/sanksjoner 
som har vesentlige 
virkninger for 
kommunen

FM kan fastsette 
frister for når 
tilsynsplaner skal 
være sendt til FM  

FM skal formidle til 
andre tilsyns-
myndigheter sin 
vurdering av 
situasjonen i 
enkeltkommuner



Bokmål mal:Tekst med kulepunkter

Samordning mellom statlig tilsynsvirksomhet og 
kommuner (§ 30-7)

FM skal drøfte
prioritering og 
gjennomføring av 
planlagte tilsyn med 
kommunene 

Tilsynsmyndighetene skal i 
sin planlegging, prioritering 
og gjennomføring av tilsyn 
ta hensyn til:
• det samlete statlige 

tilsynet med den 
enkelte kommune 

• relevante forvaltnings-
revisjonsrapporter

Tilsynsmyndigheter 
skal vurdere å utsette 
eller ikke gjennomføre 
tilsyn 

Dialog med kommunen 
før det eventuelt vedtas 
pålegg om retting 
/reaksjoner med 
vesentlige virkninger for 
kommunen



Bokmål mal:Tekst med kulepunkter

Internkontroll (Kapittel 25)

Ny og mer omfattende bestemmelse om 
internkontroll som kan erstatte 
internkontrollregulering i særlovgivningen

Mål: 
• styrke internkontrollen for å sikre 

etterlevelse av lover og forskrifter
• mer samordnet og forenklet regelverk



8© Fylkesmannen i Oslo og Viken

Hvordan samordner vi tilsyn?

INTERNT

Tilsynsforum
EKSTERNT

Koordineringsmøte

Avdelingsovergripende 
fagforum– «på tvers»
Månedlige møter
Mandat
Årsplan 

Møte en gang i året
Arbeidstilsynet
Mattilsynet
Kartverket 
Arkivverket 
Sekretariater for Kontrollutvalg 



Kommunikasjon og tilsyn 
tema i avdelingene/embetet 
frem mot tilsynsseminaret 

• Spørreundersøkelse til 
ansatte fra tilsynsforum

• Lage tips og 
inspirasjonsliste til bruk i 
det enkelte 
tilsynsteam/avdeling:
• Publisitet tilsyn
• Deling av kunnskap fra 

tilsyn
• Evaluering av tilsyn

• Klarspråk i tilsynsrapporter

Forslag til tiltak i 2020:



Foto:

Fungerer best i Google Chrome:



Tilsynskalender 

Ulike trinn:  

▪ Registrer planlagte tilsyn i kalender 

▪ Koordineringsmøte 

▪ Send ut melding til kommunene (som 
viser hva vi så langt har plalnlagt)

▪ Offentliggjøring og løpende 
oppdatering 

Primær målgruppe

▪ Fylkesmannen, statlige tilsynsmyndigheter, 
kontrollutvalgssekretariatene og kommunene

Registrering av planlagte forvaltningsrevisjoner blir 
mulig i mars

Videreutvikling av kalenderen  

▪ Integrasjon med andre fagsystemer

▪ Videreutvikling basert på erfaringer fra fase 1. 
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Endring i frister tilsynssyklus fra 2021

Planlegging

Oktober-
november-

Samordning

Frist for å sende 
inn planer 1. des

Melding til 
kommunen

desember 

Publisering

desember

Planlegging

Desember - januar 

Samordning

Frist for å sende 
inn planer 1. feb

Koordinerings-
møte 

11. februar 

Publisering

Ca. 20 februar
2020

2021



Bokmål mal:Tekst med kulepunkter

Rutiner for varsling av pålegg med vesentlig 
virkning (skal oppdateres)
• Felles «minimumsløsning» for Midt-Norge. Sendt ut brev 22.05.18

• Loven er ikke endret på dette området, men rutinene må likevel oppdateres  

• Vurdering
• Tilsynsetaten selv vurderer om et pålegg kan få vesentlige virkninger
• Bakgrunn for vurderingen:

• Egen kunnskap og skjønn
• Påleggets art og omfang
• Informasjon om kommunene på Fylkesmennenes nettsider, som 

kommunestatistikk, kommunebilder og lignende
• Tilbakemelding fra kommunen før/etter at varsel om pålegg er gitt.

• Varsling
• Tilsynsetaten selv varsler Fylkesmannen før et pålegg med vesentlig 

virkning vedtas
• FMTLtilsyn@fylkesmannen.no eller FMMRtilsyn@fylkesmannen.no
• Kommunene kan også selv varsle Fylkesmannen

• Dialog
• Om kommunen er enig i at pålegget har vesentlig virkning, innkalles 

partene til dialogmøte (møteplikt)

mailto:FMTLtilsyn@fylkesmannen.no
mailto:ellerFMMRtilsyn@fylkesmannen.no


Foto:



Foto:



Foto:



Foto:



Foto:



Foto:



Foto:



Foto:



Foto:



Foto:



Foto:



Koordineringsmøte 11. feb 2020

Planer tilsyn 2020 og erfaringer fra fjoråret

Gunnhild Okkenhaug



• 7 avdelinger:
- avdeling Namdal
- avdeling Innherred og Fosen
- avdeling Sør-Innherred
- avdeling Trondheim og omland
- avdeling Gauldal
- avdeling Nordmøre og Romsdal
- avdeling Sunnmøre

tallene som presenteres gjelder hele regionen

«Større», varslede tilsyn med kommunene gjelder i hovedsak innenfor drikkevann.

• Alle avdelingene har inspektører som gjennomføre tilsyn med vannforsyningssystem. 

Region Midt



• I region midt ble det gjennomført 354 tilsyn i 2019 – av stort og smått.

• Hovedfokus var innenfor tema prøvetakingsplan

• I tillegg har vi hatt et stort antall plansaker til uttalelse

• Tilsynene i 2019 var ikke meldt inn til Fylkesmannen mht koordinering, men vi avtaler tidspunkt som passer for 
vannverkene.

Erfaring fra 2019



Planer for tilsyn 2020

•



Drikkevann er et prioritert område i 2020

Fokus på tilsyn: Distribusjonssystem

Andre fokusområder: Leveringssikkerhet, involvering i plansaker

Planlagte tilsyn pr nå (rubbel og bit): 314



Høyreklikk på bakgrunnen, velg «Formater bakgrunn», «Bilde…» og velg et annet bilde som bakgrunn

Arkivverkets tilsyn i Trøndelag 2020

Fylkesmannens koordineringsmøte 11.2.20

Thomas Øverby



Riksarkivarens tilsynsmyndighet

Arkivloven § 7: Riksarkivaren har rettleiings- og tilsynsansvar for arkivarbeidet i 
offentlege organ

Lov om arkiv

Forskrift om offentlege arkiv

Forskrift om utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser om behandling av 
offentlige arkiver



Arkivverket førte 60 stedlige tilsyn i 2019

47 av disse var rettet mot kommuner og 
fylkeskommuner

I Trøndelag førte Arkivverket tilsyn med Indre 
Fosen, Namsskogan og Malvik.

Arkivverkets tilsyn 2019



Avvik avdekket ved tilsyn med kommuner i Trøndelag 2019

Mangelfull dokumentasjon av hvordan arkivarbeidet er 
organisert. Manglende rutiner for danning og sikring av arkiv og 
manglende oversikt over arkivbestanden

Etterslep på sikring av elektronisk arkivmateriale gjennom 
deponering

Etterslep på ordning og registrering av eldre papirarkiver

Eldre papirarkiver blir oppbevart i lokaler som ikke tilfredsstiller 
forskriftens krav

Malvik: Etterslep på journalføring av egenproduserte dokumenter



Arkivverkets tilsyn i 2020

Arkivverket har planlagt 55 stedlige tilsyn i 2020

37 kommunale og 18 statlige

Lierne kommune 24.3.20

Snåsa kommune 19.5.20



Foto: Carl-Erik Eriksson

Planlagte kontroller 2020

Kontrollkomiteens sekretariatKontrollutvalgets sekretariat



Risiko- og vesentlighetvurdering 
(Overordnet analyse) 
▪ Kontrollutvalget skal minst en gang i valgperioden 

utarbeide en plan for gjennomføring av 
forvaltningsrevisjon. 

▪ Som grunnlag for å utarbeide en god plan gjennomfører 
kontrollutvalget en risiko- og vesentlighetsvurdering av 
kommunens virksomhet, med sikte på å identifisere 
behovet for forvaltningsrevisjon av de ulike områdene.



En risiko- og vesentlighetsvurdering skal:

Identifisere hvor det er størst behov for 

forvaltningsrevisjon.



Risiko- og vesentlighetsvurderingen skal:
▪ gi svar på hvilke områder det er knyttet størst risiko til, og 

hvilke områder det er mest vesentlig for kontrollutvalget 
å undersøke. 

▪ Målet er å avdekke indikasjoner på avvik eller svakheter i 
forvaltningen sett i forhold til lover, forskrifter, bystyrets 
vedtak og forutsetninger. 



Risiko
▪ Med risiko menes faren for at det kan forekomme avvik. 

Risiko vurderes i forhold til sannsynligheten for at avvik 
forekommer, og konsekvensen det vil medføre for 
kommunens måloppnåelse, kommunens omdømme, 
innbyggerne, medarbeiderne eller samfunnet i helhet, 
dersom den inntreffer.



Vesentlighet
▪ For å kunne prioritere mellom områder i kommunen hvor 

det identifiseres risiko, må det vurderes hvilke områder 
som er de mest vesentlige. Med vesentlighet menes en 
samlet vurdering av alvorlighetsgraden, trusselen som 
den enkelte risikofaktor representerer.



Kunnskapsgrunnlag
▪ Risiko- og vesentlighetsvurderingen og arbeidet med å 

utarbeide planen er viktig for at kontrollutvalget skal bli 
kjent med kommunens virksomhetsområder. Arbeidet er 
således med på å gi medlemmene av kontrollutvalget 
kunnskapsgrunnlag til å ivareta sitt kontrollansvar.



Gjennomføring av analysen i Trondheim 
kommune
▪ Kontrollutvalgets sekretariat har ansvaret for å utarbeide 

analysen. 

▪ Metodisk er analysen gjennomført ved dokumentanalyse 
og dybdeintervju med sentrale aktører i kommunen



Vi har intervjuet:
▪ ordfører

▪ varaordfører

▪ leder for det største opposisjonspartiet

▪ lederne av bystyrekomiteene

▪ rådmannen

▪ kommunaldirektørene

▪ tillitsvalgte 

▪ hovedverneombud. 



Dokumentanalyse
▪ Dokumentanalysen omfatter kommunens økonomiplan, 

årsrapporter, virksomhetsplaner, handlingsplaner, KOSTRA-tall, 
politiske saker, offentlige utredninger, veiledere for kommuner, 
rapporter fra tilsynsmyndigheter, revisjonsrapporter og tidligere 
overordnede analyser.



Mål for virksomheten
▪ Vi har sett på hvilke mål kommunen har satt seg, 

herunder lovpålagte oppgaver. 



Risikofaktorer
▪ Vi har i analyse lagt vekt på informasjon fra intervjuer, 

analyse av KOSTRA-tall, informasjon fremkommet 
gjennom media og risikofaktorer revisjonen har formidlet 
til sekretariatet. For å identifisere risikofaktorer har vi 
også sett på teoretiske risikoområder som 
omorganisering, samhandling, nedskjæringer, økning av 
midler eller nye lover og regler. 



Risikovurdering
▪ En risikovurdering er sammensatt av to elementer: 

konsekvensen dersom risikoen inntreffer og 
sannsynligheten for at det skjer. Ved vurdering av 
konsekvenser er det vurdert antatt skadeomfang for blant 
annet menneskers liv og helse, samfunnsviktige 
funksjoner, tjenesteytelse, miljø eller økonomiske og 
materielle verdier.



Risikoreduserende tiltak
▪ Analysen tar hensyn til eventuelle tiltak som kommunens 

ledelse har iverksatt som respons på identifisert risiko. 
Det er videre vurdert i hvor stor grad disse fungerer 
risikoreduserende i forhold til konsekvensen av og 
sannsynligheten for at uønskede hendelser inntreffer. 



Vesentlighet
▪ Med vesentlighet menes en samlet vurdering av 

alvorsgraden i trusselen som den enkelte risikofaktor 
representerer i forhold til kommunens måloppnåelse. Her 
kan ulike grupper i samfunnet ha ulike oppfatninger av 
hva som er vesentlig. Man kan vurdere vesentligheten ut 
fra for eksempel et brukerperspektiv eller et 
ansattperspektiv. 



Vesentlighet forts.
▪ Risikoen kan også være av vesentlig økonomisk-, 

samfunnsmessig- eller prinsipiell betydning. Med 
samfunnsmessig betydning er det snakk om risikoer som 
truer grunnleggende velferdsoppgaver eller miljø- og 
bærekraft. Det kan også være av samfunnsmessig 
betydning dersom det har vært et politisk 
satsningsområde. 



▪ Kravet i kommuneloven er at analysen skal gjennomføres 
en gang hvert fjerde år, senest ved utgangen av året etter 
konstituering. 

▪ I Trondheim kommune utarbeider kontrollutvalgets 
sekretariat analysen hvert annet år.

▪ https://innsyn.trondheim.kommune.no/motedag/render_behandling_pdf?behid=100338
6643

https://innsyn.trondheim.kommune.no/motedag/render_behandling_pdf?behid=1003386643


Plan for forvaltningsrevisjon
▪ På bakgrunn av den gjennomførte risiko- og 

vesentlighetsvurderingen utarbeider kontrollutvalget en:

▪ plan for forvaltningsrevisjon som vedtas av bystyret.

▪ Kontrollutvalget bør få myndighet til å gjøre endringer i 
planen- risiko er ferskvare!



Plan for forvaltningsrevisjon 
2018-2020

Områder som skal prioriteres:

▪ Rekruttering innen helse og velferd

▪ Sykefravær

▪ Arbeidsmiljø og håndtering av konflikter

▪ Byggesak og vedlikehold

▪ Tiltak mot økonomisk kriminalitet og svart 
arbeid

▪ Superbussprosjektet

▪ kommunens rolle som sponsor til Trondheim 
kommunale pensjonskasse.



Gjennomførte kontroller 2019
▪ Rådmannens håndtering av Sjetne-saken

▪ Habilitet og etiske retningslinjer i KPA og Grønn strek

▪ Kvalitet i sykehjem – Ilsvika sykehjem

▪ Oppfølging av voksne som er utsatt for vold i nære relasjoner

▪ Barnevernets oppfølging av vold i nære relasjoner

▪ Fritak fra folkevalgte verv

▪ Miljøledelse i Trondheim kommune – miljøplanlegging

▪ Miljøledelse i Trondheim kommune – miljøkrav i anskaffelser

▪ Barnevernet i Østbyen



Planlagte kontroller 1. halvår 
Prosjekt Når

Tilsyn og ulovlighetsoppfølging i byggesaker februar 

Byggesak, likebehandling april

Kvalitet i bo- og aktivitetstilbuds tjenester og tildeling av 

bolig

juni

Sykefravær august

Arbeidsmiljø og håndtering av konflikter september

Rekruttering innen helse og velferd juni

Miljøledelse i Trondheim kommune - kontroll av 

rådmannens miljøstyring i 2019

juni

Vedlikehold veg

Superbussprosjektet

Tiltak mot økonomisk kriminalitet og svart arbeid

Kommunens rolle som sponsor for Trondheim kommunale 

pensjonskasse



KONSEK

FORVALTNINGSREVISJON 2020 -24

Bestillinger, pågående, utfordringer, annet..



Fokus generelt:
- Vannforsyning
- Brann/redning
- Legevakt/-tjeneste
- Teknisk; planlegging, sammenhengen generelt
- Barnevern
- "Bruk av selskap som samfunnsmessig virkemiddel", eierskap, 

tjenester, 



• Flatanger:  - ROV(risiko- og vesentlighetsanalyse) pågår, Innvordfjellsaken, MNA IKS 
selskapskontroll…

• Frosta: - ROV, intet bestilt
• Frøya: - ROV,  teknisk 
• Grong: - ROV, intet bestilt
• Heim: - ROV, ny kommune
• Hitra: - ROV, intet bestilt
• Høylandet: - ROV, intet bestilt
• Inderøy: - ROV, vedlikehold bygning kommer
• Leka: - ROV, personal levert og funn følges opp.
• Levanger: ROV, Pleie- omsorgssektoren et tema, mangel etterlevelse regelverk offentlige 

bilanskaffelse, Innherred renovasjon selskapskontroll
• Lierne:- ROV, Flyktningetjenesten vedr. bolig, integtrering, arbeidsliv. 
• Malvik: - ROV, intet bestilt



• Melhus: Februar. Samhandlingsreformen, institusjon og ulovlighetsoppfølging
• Meråker: - ROV, prosjektplan anskaffelser teknisk sektor
• MGK:  - ROV; tvilsomt om evt. bestilling etter gammel plan. Opp til KU…
• Namsos: -ROV, ny kommune
• Namsskogan: - ROV, intet bestilt
• Orkland: - ROV, ny kommune
• Overhalla: - ROV, Bestilling av undersøkelse av forsvarlig sikring av deponi
• Nærøysund: - N/A, nytt KU-sekretariat
• Selbu: - ROV, følge opp regelverk offentlige anskaffelser
• Skaun: Bestilt undersøkelse, personal
• Steinkjer: - ROV, ny kommune. Boligtildeling funn begrunne positive vedtak, funksjonsnedsettelse, 

ernæring i pleie- omsorg tema
• Stjørdal: ROV, dialog og informasjon med berørte ofte mangelfull, kommer rapport 

barnevern/oppvekst
• TRFK: - ROV, Tannhelse,  og mulig en problemstilling fra Miljøpakken?
• Tydal:- ROV, rapport på salg offentlig eiendom
• Verdal: - ROV, rapport vold /trusler i skolen: avvik, system, opplæring. Bestilt rapportarb.milj og 

tjenestetilbud hjemmebasert omsorg, bilansk. Jfr. Levanger.



Forvaltningsrevisjon 

2019/2020
Kontrollutvalg Fjell IKS



Planlagte forvaltningsrevisjoner i 2020

Trøndelag
Prosjekt Formål

Holtålen Ikke planlagt

Oppdal Ikke planlagt

Rennebu Ikke planlagt

Røros Ikke planlagt



Gjennomførte forvaltningsrevisjoner i 

2019 - Holtålen

«Enkeltvedtak etter forvaltningsloven» 

 Formål:

 Formålet med prosjektet har vært å undersøke om saksbehandling og vedtak for helse- og 
omsorgstjenester er i samsvar med krav i forvaltningsloven, særlover og de kriterier som kommunen 
selv har vedtatt

 Problemstillingene i rapporten er utarbeidet med utgangspunkt i prosjektets formål:

 Er saksbehandlingen i samsvar med forvaltningsloven, særlover og egne kriterier?

 Er alle relevante dokumenter journalført?

 Er klagesaker behandlet riktig?

 Anbefalinger på bakgrunn av rapporten:

 Holtålen kommune har i hovedsak et godt system for tildeling av tjenester innenfor Pleie og omsorg. De 
anbefaler likevel at rådmannen gjennomgår rutinene for saksbehandling innen pleie og omsorg for å ivareta:

 at enkeltvedtak inneholder relevant informasjon til søker, herunder bør det også

 opplyses om tidsbruk når det gjelder tildeling av hjemmesykepleie

 at det i begrunnelsen i tillegg henvises til lokal forskrift og egne kriterier

 at funksjonskartlegging i fagsystemet oppdateres i forbindelse med saksbehandlingen



Gjennomførte forvaltningsrevisjoner i 

2019 – Oppdal
«Fastsetting av gebyrer for  betaling oppmålingsforretninger og byggesaker»

 Formål:

 Formålet med prosjektet er å finne svar på om kommunen etterlever bestemmelsene for fastsetting av 
gebyrer innenfor tjenestene oppmålingsforretninger og byggesaksbehandling.

 Problemstillingene i rapporten er utarbeidet med utgangspunkt i prosjektets 
formål:

 Etterlever Oppdal kommune bestemmelsene for fastsetting av gebyrer for tjenestene 
oppmålingsforretninger og byggesaker?

 Revisjonens anbefaling til kommunen på bakgrunn av rapporten:

 Byggesaksområdet bør skilles ut som en egen selvkostsektor adskilt fra private plansaker.

 Direkte kostnader bør identifiseres gjennom bruk av funksjonskontoplanen i stedet for 
ansvarskontorplanen.

 Oppmålingsgebyrene for 2020 bør settes lavere enn selvkost slik at tidligere års merinntekter blir 
tilbakeført så raskt som mulig.



Gjennomførte forvaltningsrevisjoner i 

2019 – Rennebu
«Enkeltvedtak etter forvaltningsloven»

 Formål:

 Formålet med undersøkelsen er å undersøke om saksbehandlingen og vedtak for helse- og omsorgstjenester var i 
samsvar med krav i forvaltningsloven og særlover og de kriterier kommunen selv har vedtatt.

 Problemstillingene i rapporten er utarbeidet med utgangspunkt i prosjektets formål:

 Er saksbehandlingen i samsvar med forvaltningsloven, særlover og egne krititerier?

 Er alle relevante dokumenter journalført?

 Er klagesaker behandlet riktig?

 Revisjonens anbefaling til kommunen på bakgrunn av rapporten:

 Kommunen delegeringsreglement blir fastsatt av kommunestyret 

 Delegering av vedtaksmyndighet blir tilfredsstillende ivaretatt

 Etablere rutiner for saksbehandling og arkivering av saksdokumenter fungerer i praksis

 Enkeltvedtak inneholder relevant informasjon til søker

 Etablere rutiner som sikrer en hensiktsmessig saksbehandling av klagesaker



Gjennomførte forvaltningsrevisjoner i 

2019 - Røros
«Varslings- og ytringsklima blant ansatte og ledere i Røros kommune»

 Formål:

 Formålet med dette forvaltningsrevisjonsprosjektet er å belyse hvilket varslings- og ytringsklima som eksisterer blant ledere og ansatte i Røros 
kommune, samt å vurdere om dette er i tråd med de formelle krav og forventninger som legges til grunn gjennom revisjonskriteriene i prosjektet. 

 Problemstillinger:

 Opplever ansatte og ledere i Røros kommune at arbeidsgiver aktivt bidrar til at ytringsfrihet og varsling blir en naturlig del av kommunens 
arbeidsmiljøarbeid? Har ansatte og ledere felles oppfatning av begrepet varsling?

 Har Røros kommune tilstrekkelige rutiner som legger til rette for at ansatte kan varsle om kritikkverdige forhold og har ansatte og ledere i kommunen 
kjennskap til disse?

 Har ansatte og ledere tillit til at Røros kommune har ivaretatt og kan ivareta varslere i tråd med de kravene som framgår av arbeidsmiljøloven?

 Oppfatter ansatte og ledere i Røros kommune at det er rom for å ytre seg om forhold på arbeidsplassen som kan oppfattes å være kritikkverdige?

 Har Røros kommune tilstrekkelige rutiner for å forebygge og håndtere situasjoner med trakassering og annen utilbørlig opptreden?

 Revisjonens anbefalinger til kommunen på bakgrunn av rapporten:

 Arbeide aktivt for å informere alle ansatte om at ytringsfrihet og varsling skal være en naturlig del av arbeidsmiljøet

 Legge stor vekt på å informere alle ansatte om kommunens rutiner for varsling om kritikkverdige forhold

 Sette i verk tiltak for å styrke de ansattes tillit til at kommunen kan ivareta varslere

 Sikre at alle ledere og ansatte får en felles forståelse og etterlevelse av kommunens kjerneverdier for åpenhet

 Arbeide for å redusere omfanget og forbedre håndteringen av situasjoner med trakassering og utilbørlig opptreden på arbeidsplassen.



Planlagte forvaltningsrevisjoner 2020

 Vi har pr. dato ikke ferdigbehandlet risiko- og vesentlighetsvurderingene for 

ny periode, så plan for forvaltningsrevisjon er ikke vedtatt i noen av 

kommunene.



KOORDINERINGSMØTE

KOMMUNERETTEDE TILSYN, KONTROLL OG …

11. FEBRUAR 2020 

FOSEN 

KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT



PLAN FORVALTNINGSREVISJON FOR 2020:

▪ Ørland: Barnevern  

Delegasjons fra KST

▪ Åfjord: Barnevern – internkontroll

▪ Osen: Internkontroll - pleie og omsorg

▪ Indre Fosen:  Eierstyring

Barnevern – internkontroll

Overordnet analyse 



PLAN EIERSKAPSKONTROLL 

FOR 2020:

▪ Ørland: Fosen renovasjon IKS  

▪ Åfjord: Fosen renovasjon IKS  

▪ Indre Fosen: Fosen renovasjon IKS 

▪ Osen: ?



Risiko- og vesentlighetsvurdering:

Gjennomføres i 2020 for:

Osen kommune

Indre Fosen kommune

Ørland kommune

Åfjord kommune



73

Barnehage - tilsyn 

med kommunen som 
barnehagemyndighet

Erfaringer og funn fra 2019
• Tilsyn med barnehagemyndighetens 

tilsyn og veiledning
• Tilsyn med barnehagemyndighetens 

etterlevelse av 
saksbehandlingsreglene som gjelder 
enkeltvedtak 

• Tilsyn med enkeltbarnehage
• Regelverksbrudd knyttet til 

saksbehandlingsregler som gjelder 
enkeltvedtak (primært 
forvaltningsloven), begrepet 
risikovurderinger oppleves fortsatt 
som nytt og er noe som 
kommunene jobber med å få 
implementert

Status
• Utfordringer knyttet til 

forvaltningskompetansen ved å 
vite når det skal fattes 
enkeltvedtak eller ikke. Dette 
har betydning for innholdet i 
vedtaket hvor informasjon om 
klagerett ofte mangler, det er 
dårlige begrunnelser og det  
vises ikke til hjemmel for 
vedtaket. 

• Risiko for at rettssikkerheten 
ivaretas og at f.eks. private 
barnehagers og barns 
rettigheter ikke oppfylles.  

Tema og omfang tilsyn 2020
• Samme omfang på tilsyn som i 

2019
• Kommunens ansvar og tilsyn  
• Kommunens ansvar for å påse 

regelverksetterlevelse jf. 
meldeplikt og politiattest

• Forvaltningstilsyn med vedtak 
fattet om spesialpedagogisk 
hjelp
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Opplæring - tilsyn 

med kommunen som 
skoleeier og kommunen som 

ansvarlig for 
introduksjonsordningen

Erfaringer og funn fra 2019
• Tilsyn med opplæringsloven: 

skolens arbeid med elevenes 
utbytte av opplæringen, 
skolebasert vurdering, tidlig 
innsats, skolemiljø, 
gratisprinsippet 

• Tilsyn etter etter 
introduksjonsloven: individuell 
plan 

• Regelverksbrudd på alle tilsyn 
foruten ett, men varierende 
antall og omfang. Mest 
omfattende lovbrudd på 
skolemiljøtilsynene.

Status
• Stort trykk på 

skolemiljøsaker og fortsatt 
mange regelverksbrudd i 
håndhevingsordningen og i 
tilsyn, varierende 
sammenhengen fra 
sakkyndig vurdering, vedtak 
og IOPer i 
spesialundervisning 

• Risiko for at elever ikke får 
oppfylt individuelle 
rettigheter og ulik 
behandling i sektor

Tema og omfang tilsyn 2020
• Alle tilsyn begrunnet i ROS-

analyser 
• Tilsyn med 13 kommuner/ 

fylkeskommunen etter 
opplæringsloven

• Tilsyn med 2 kommuner 
etter introduksjonsloven 

• Tilsynstema: tidlig innsats, 
skolemiljø, skolebasert 
vurdering, fagopplæringen, 
individuell plan

• Fortsatt fokus på 
gratisprinsippet 
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NAV – sosiale 
tjenester

Erfaringer og funn fra 2019
• Landsomfattende tilsyn: 

Ettervern og samarbeid mellom 
barneverntjenesten og sosiale 
tjenester i NAV, med vekt på 
brukermedvirkning

• Økonomisk rådgivning

• Økt bruk av hendelsesbasert 
tilsyn

Status
• Tilgjengelighet til 

Kvalifiseringsprogrammet

• Utvikling i praksis –
klagesaker økonomisk 
stønad

• Det sosialfaglige 
oppfølgingsarbeidet i NAV

• Økt kompetanse i NAV

Tema og omfang tilsyn 2020
• Landsomfattende tilsyn –

undersøkelse av 
tilgjengelighet til sosiale 
tjenester i seks kommuner

• Tilsyn med tjenesten 
økonomisk rådgivning i tre 
kommuner
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Barnevern

Erfaringer og funn fra 
2019
• Landsomfattende tilsyn: 

Ettervern og samarbeid 
mellom 
barneverntjenesten og 
sosiale tjenester i NAV, 
med vekt på 
brukermedvirkning

• Stikkprøvetilsyn –
meldinger

• Landsomfattende 2018 
(barneverninstitusjoner)

Status

• Tilsynssaker viser 
Lovbrudd innenfor 
barnevernets 
kjerneområder

• De større 
interkommunale 
tjenestene

• Kompetansestrategi 
2018 – 2024

• Barnevernsreformen, 
1.1.2022

Tema og omfang tilsyn 
2020
• Landsomfattende tilsyn 

med 
barneverntjenestens 
arbeid med 
undersøkelser 

• Mulig stikkprøvetilsyn i 
tjeneste med høy risiko

• Alternativ 
tilsynsmetodikk
• Tilsynsmøter
• Råd og veiledning i 

forkant av tilsyn



77

2019
Samfunnssikkerhet 

og beredskap

Erfaringer og funn fra 2019
• Gjennomført tilsyn med ¼ av kommunene 

(12 av 48 kommuner)
• Utplukk av kommuner har vært risikobasert
• Samordnet med helse (helseberedskap)
• 6 av 12 kommuner har fått avvik
• 21 avvik fordelt på 6 kommuner hvorav:

• 10 avvik kommunal beredskapsplikt
• 11 avvik helsemessig og sosial beredskap

2020
Kommunal beredskapsplikt 

og 
helseberedskap

Status
• Positiv utvikling i arbeidet med samfunns-

sikkerhet og beredskap i kommunene
• Størst utfordring i kommunene: 

• Arbeide helhetlig og systematisk
• Revidering av planverk
• Politisk forankring av arbeidet

• Ny veileder september 2019:
Felles tilsyn med kommunal 
beredskapsplikt og helseberedskap

Tema og omfang tilsyn 2020
• Følge ny veileder for felles tilsyn med 

kommunal beredskapsplikt og 
helseberedskap

• Tilsyn i ¼ av kommunene i 2020 
(dvs. 10 av 38 kommuner)

• Risikobaserte tilsyn basert på:
•Kommunetrappa/kommuneundersøkelsen
•Oppfølging tidligere tilsyn
• Erfaring/kjennskap til kommunen



Helse- og 
omsorgsavdelingen



Tilsyn 2019

• «Tilsyn med kommunale tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblem 
og psykisk lidelse (ROP)» 
o 2 kommuner
o Egenvurdering, alle kommuner
o Nettverkssamlinger 
o Sluttkonferanse 

• «Eldretilsyn»
o 2 kommuner
o Samlerapport, alle kommuner

• «Tilsyn med kommunenes arbeid med tilsyn med miljørettet helsevern i 
barnehager og skoler». Landsomfattende tilsyn (LOT)
o 6 kommuner

• «Kommunale tjenester til personer med psykisk utviklingshemming»
o 2 kommuner

• «Tilsyn med legevaktsamarbeidet i Indre Namdal samkommune (LINA)»



Formål med tilsynet: 
Bidra til at kommunen oppfyller plikten til å føre tilsyn med at 
barnehagenes og skolenes inne- og utemiljø fremmer barnehagebarns og 
elevers helse og trivsel og forebygger sykdom og skade

Bakgrunn:
Kartlegginger i 2013 og i 2015. Påvist store forskjeller fylkene imellom. Størst 
utfordringer i mindre kommuner og de som ikke deltok i interkommunale 
ordninger

2019: Tilsyn med om kommunen ivaretar sitt tilsynsansvar ved å sørge for:
• klar fordeling av myndighet og oppgaver, nødvendig uavhengighet og 

kompetanse
• oversikt over godkjenningspliktige skoler og barnehager 
• at risikoforhold i miljøet i den enkelte barnehage og skole følges opp og 

at kommunen fører regelmessig tilsyn med barnehager og skoler i 
kommunen 

• at tilsyn systematisk følges opp der det er avdekket lovbrudd 

«Tilsyn med 
kommunenes arbeid 
med tilsyn med 
miljørettet helsevern i 
barnehager og skoler»

Folkehelseloven § 9 første ledd:

«Kommunen skal føre tilsyn med de 
faktorer og forhold i miljøet som til enhver 
tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning 
på helsen, jf. § 8. Ansvar og oppgaver 
innen miljørettet helsevern som i denne lov 
er lagt til kommunen, kan i tillegg til å 
delegeres etter bestemmelsene i 
kommuneloven delegeres til et 
interkommunalt selskap.»



Lovbrudd i 5 av 6 kommuner
Kommunen uten lovbrudd var bykommune

• Gjennomgående- manglende internkontroll
• Ulik organisering av ansvar (IKS, kommunelege). Ev. ansvar ikke definert, uklar delegasjon
• Kommunen fulgte ikke med på at arbeidet ble utført og hvordan 

• Økonomi- ble ikke gitt tilstrekkelige midler til å gjennomføre tilsynsaktivitet. Bevisst ned-
/bortprioritert

• Kommune som ikke har hatt tilsyn med området siden 90-tallet, annen kommune ikke hatt tilsyn 
de siste 10-15 år- ev. aldri (manglende dokumentasjon)

Funn



Tilsyn 2020

• «Bruk av tvungen helsehjelp etter pasient- og 
brukerrettighetsloven kap. 4 A i kommunene». 
Landsomfattende tilsyn (LOT). 

o 4 kommuner

• «Kommunale tjenester til personer med psykisk
utviklingshemming»

o 2 kommuner

• «Avlastningstjenester for barn og unge»

o 6 kommuner



Erfaringer og funn 2019:

11  forvaltningskontroller

4 pålagt innsending av  
vedtak

Ble gitt avvik i alle 
kommuner

Funn fra 3 til 11 avvik  

Hovedutfordringer: 

➢ Manglende 
dokumentasjon av 
saksbehandling

➢ Utfordringer rundt 
habilitet og delegasjon

➢ Utplukk av 
kontrollobjekt er i for 
liten grad risikobasert

➢ Manglende eller 
mangelfull avkorting av 
tilskudd

➢ Behandling av 
ufullstendige søknader 
og endring til søkers 
gunst

Tema og omfang i 2020:

12 forvaltningskontroller 
– både tilskudd på 
jordbruk og på skogbruk

Økt fokus på 
internkontrollen hos 
kommunene!

Forvaltningskontroller - landbruk



Klima- og miljøavdelingen

Tilsyn 2019

Gjennomførte:

• 5 forvaltningstilsyn (landsdekkende aksjon):

• Grunnforurensning: 3 kommuner

• Avløpsrenseanlegg: 3 kommuner

• 1 kommunalt deponi

Funn:

• Fører ikke/ i liten grad egne tilsyn på temaene (pliktig)

• Oppdaterer ikke databasen Grunnforurensning (pliktig)

• Mangler samordning mellom plan- og bygningsloven og 
forurensningsloven (pliktig)

• Har generelt manglende eller mangelfulle skriftlige rutiner



Klima- og miljøavdelingen

Tilsyn 2020

Planlagt:

• Ingen forvaltningstilsyn

• 7 kommunale renseanlegg

• 1 kommunalt avfallsanlegg

• 3 kommunale deponi

• Aksjon «brann i avfallsanlegg» med DSB/brann 
uke 38-42

Varsler ikke tilsyn før tett opp mot datoen    
(unntatt forvaltningstilsyn)



11.02.2020

Kommunedialogen -
Fylkesmannens bilde av kommunene

Koordineringsmøte for tilsyn, kontroll og 
forvaltningsrevisjon

11.02.2020



K-loggen

Data
K-barometeretK-database

K-statistikken

TilsynVirkemiddel-
strategi

K-bildene Kommunebesøk

Tilsyn
Dialog
Klage
Hendelser
Rapporter
Media

Råd og veiledning

Skjønn

Tilsynsrapport

Kommunedialogprosjektene



Kommunestatistikken

• Pilot: 118 nøkkeltall innen 14 tjeneste-
/forvaltningsområder

• Status siste år og endring siste 3 år

• Omfatter nøkkeltall i K-barometeret og 
K-bildene

• Kvalitetssikring av nøkkeltall

• Ny publisering før sommeren



Kommunebarometeret

• Pilot: Vurdert 31 av 38 kommuner innen 14 
tjeneste-/forvaltningsområder

• Kommuneprofiler

• Tjeneste- og forvaltningskart

• Grunnlag for valg av 
tilnærming/virkemiddel i kommunedialogen

• Helhetlig oppdatering høsten 2020

• Nye kommuner vurderes våren 2021



Kommunebildene
4 pilotbilder: grunnlag i kommunebesøk

Innhold
• Innledning

• Kort om kommunen

• Fylkesmannens hovedbilde

• Fylkesmannens bilde av 14 tjeneste-/forvaltningsomrd.

Gjennomgående struktur
• Fokusområder

• Sentrale nøkkeltall

• Fylkesmannens bilde
• vesentlig informasjon for helhetsbilde

• styrker og muligheter

• svakheter, utfordringer og sårbarhet

• framtidsperspektivet – utfordringsbildet og handlingsrom

• Sentrale tema



Veien videre…

Kvalitetssikring

Kommuneloggen

Virkemiddelstrategi

Digitalisering og integrasjon av alle elementer

Nasjonal pilot



Kan og vil!

Modell for 
andre

Kan, men vil 
ikke…

Tilsyn

Vil, men kan 
ikke (tror de 

kan)…

Råd og 
veiledning

Vil ikke – kan 
ikke

«Full pakke»

«Vår kunnskap forplikter og gir muligheter…»

Hva er riktig virkemiddel? 
Hvordan bruke virkemidlene våre?

• Tilsyn
• Kommunebesøk
• Sektordialog - råd og veiledning
• Skjønnsmidler
• Initiativ til strukturendringer

Bedre tjenester
Bedre ressursutnyttelse

Virkemiddelstrategi?



HELHETSBILDET
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Antall planlagte tilsyn 2020 

Antall tilsyn FM Arkiv Kart Arbeidstilsynet (Asbest) Mattilsynet/vannverk



Kommuner med mange tilsyn
• Trondheim

• Grong kommune – mange tilsyn 1. halvår. FM bør justere. 

• Levanger kommune - 2 tilsyn i uke 22. FM bør justere 

• Namsos kommune har 3 tilsyn i perioden 36-46

• Indre Fosen hadde mange tilsyn i 2019 og har også mange planlagte for 2020

• Hitra og Orkland – mange vannverk 

• I 2019 var det relativt mange tilsyn i Skaun, Indre Fosen og Stjørdal 

Kommuner med få tilsyn ??

Er det i noen sammenheng mellom overordnet risikobilde og kommuner med mange 
tilsyn?



Trondheim



Grong



Indre Fosen



Erfaringer og dialogpunkt

Tilsynskalender 

Rapporter 

Koordinering/samordning i løpet av 
året

Når skal/bør vi informere hverandre ?



Takk for i dag!

11.02.2020



   REFERAT 
    

    

    
 

  Dato: 11. februar, statens hus Trondheim 

Referent: Sigrid Hynne 

 

   

Koordineringsmøte tilsyn med kommunene 2020 Trøndelag – 11. februar  

Deltakere i møtet var.  

 
 

Tirsdag 11. februar ble det gjennomført et årlig koordineringsmøte for å samordne 

og koordinere tilsynsaktiviteten rettet mot kommunene for 2020.  

 

Hanne Reitan Øksnes (FM) informerte innledningsvis om de nye 

samordningsbestemmelsene om tilsyn i kommuneloven. Deretter presenterte 

statlige tilsynsetater, kontrollutvalgssekretariatene og Fylkesmannens avdelinger 

sine erfaringer med tilsyn/forvaltningsrevisjoner forrige år og planer for 2020, se 

vedlagte lysark fra møtet. Det ble åpnet for spørsmål og kommentarer underveis. 

Stule Lund orienterte om Fylkesmannens arbeid med kommunebilder, 

kommunestatistikk og «kommunebarometer». Til slutt ble antall tilsyn per 

kommune gjennomgått, og det ble sett nærmere på samlet tilsynsbelastning og 

behov for justering av planer. Møtet ble avsluttet med dialogrunde.   

 

Spesielt 2020 

Det er mange nye kommuner i 2020, og det er en tendens til noe færre tilsyn i 

sammenslåingskommunene, i alle fall ser dette ut til å gjelde første halvår.  

 

Når det gjelder forvaltningsrevisjon, er 2020 preget av arbeidet med overordnet 

analyse og at kommunestyrene ennå ikke har vedtatt plan for forvaltningsrevisjon. 
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Kontrollutvalget skal minst en gang i valgperioden utarbeide en plan for 

gjennomføring av forvaltningsrevisjon.  

 

Annet 

Arkivverket har de siste årene jobbet mye med tilsynsrapportene for å få dem mer 

forståelige og at den viktigste informasjonen kommer fram. Her er eksemplet på 

tilsynsrapporter. https://www.arkivverket.no/forvaltning-og-

utvikling/tilsyn/tilsynsrapporter-kommunal-sektor#!#block-body-9 

 

Det ble diskutert hvordan man skal «løfte tilsyn» og få kommunene til følge opp 

avvik og pålegg. Problemet er at noen kommuner ikke følger opp, «de svarer ikke», 

og tilsynsmyndigheten mangler virkemidler. Det handler også om hvordan man kan 

få løftet tilsynet/kontrollen til ledelsen i kommune, både administrativt og politisk. 

Det ble ikke konkludert i møtet hvordan vi skal følge opp dette videre. 

Tilsynsetatene har forskjellige virkemidler – og kan med det ha noe ulik inngang og 

muligheter knyttet til dette. 

 

Spesielt om tilsynskalender – melding til kommunene 

Vi har tatt i bruk en ny kalender for kommuneretta tilsyn (tilsynskalenderen). 

Fylkesmannen, Arkivverket, Arbeidstilsynet og Kartverket har lagt inn sine planlagte 

tilsyn med kommune i Trøndelag for 2020. I tillegg vil Mattilsynet gjennomføre 

mange tilsyn med drikkevann og vannforsyningssystem i løpet av året. Dette vil 

berøre nesten samtlige kommuner i fylket, men er foreløpig ikke registrert i 

kalenderen. Uanmeldte og/eller hendelsesbaserte tilsyn ikke er med i 

kalenderoversikten.  

Fylkesmannen sender denne uka ut en melding til kommunene i fylket om at de kan 

registrere seg som brukere i kalenderen, og melde tilbake via kalenderen dersom 

foreslått tidspunktet/tidsperiode for enkelte tilsyn ikke passer, eller gi 

tilbakemelding på den samlede tilsynsbelastningen. Frist for tilbakemelding fra 

kommunene har vi satt til 22. februar. Etter 22. februar vil oversikten blir tilgjengelig 

for alle. I meldingen som går ut til kommunene vi informere om at nesten samtlige 

kommuner vil få tilsyn fra Mattilsynet knyttet til dirkekvann og vannforsyning, og at 

kalenderen løpende skal gi en mest mulig oppdatert oversikt over planlagte tilsyn 

mot den enkelte kommune, det må derfor påregnes at det skjer 

endringer/oppdateringer i løpet av året. 

Tilsynsrapporter legges inn i kalenderen fortløpende.   

I løpet av våren 2020 vil kalenderen få en modul for at kontrollutvalgssekretariatene 

kan legge inn planlagte forvaltningsrevisjoner og forvaltningsrevisjonsrapporter 

som er relevante å se i sammenheng med statlig tilsyn. 

https://www.arkivverket.no/forvaltning-og-utvikling/tilsyn/tilsynsrapporter-kommunal-sektor#!
https://www.arkivverket.no/forvaltning-og-utvikling/tilsyn/tilsynsrapporter-kommunal-sektor#!


  Side: 3/3 

 

Om tilsynsbelastning samlet sett  

Vi avdekket ikke kommuner som får særlig stor tilsynsbelastning i 2020. 

Fylkesmannen har flyttet tidspunkt for noen tilsyn, slik at tilsyn ikke skal pågår i 

samme tidsperiode i enkeltkommuner.  

   

Oppfølgingspunkter (oppsummert) 

➢ Neste koordineringsmøte blir høsten 2020 for å samordne tilsynsaktiviteten 

for 2021. Vi vurderte at det mest sannsynlig ikke vil være behov for et 

halvårsmøte i år, men at vi holder hverandre oppdatert ved behov.  

➢ Fylkesmannen sender ut en melding til kommunene i fylket om at de nå kan 

registrere seg i tilsynskalenderen, og melde tilbake om tidspunkt for tilsyn, og 

eventuelt om samlet tilsynsbelastning.  

➢ Vi har alle ansvar for at tilsynskalenderen oppdateres løpende 

➢ Fristen for å registrere planer for tilsyn neste år vil være 1. desember, som er 

en nasjonal frist. Dette vil innebære en del endringer i rutiner.  Fylkesmannen 

informerer de øvrige statsetatene på nytt om fristen og 

samordningsprosessen i løpet av høsten. 

➢ Vi diskuterte rutinen om varsling av pålegg med vesentlig virkning, og 

avdekket at det er behov for tydeligere rutiner på dette området, blant annet 

knyttet til begrepet «vesentlig virkning». Fylkesmannen følger opp, og melder 

tilbake med oppdatert rutine.  

➢ Vi diskuterte også hva kommunerettede tilsyn betyr, og hvordan f.eks tilsyn i 

interkommunale selskaper, eller tilsyn i andre interkommunale 

samarbeidsløsninger skal samordnes og registreres i tilsynskalenderen. 

Fylkesmannen kommer tilbake med nærmere «kjøreregler»   



  

Orientering fra revisor - regnskap, årsberetning, revisjonsberetning 
og revisjonsnotat.  

Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Namsskogan kommune 29.04.2020 08/20 
 
Saksbehandler Jorunn Sund 
Arkivkode FE - 216 
Arkivsaknr 20/53 - 8 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering. 
 
Vedlegg 
Revisjonsnotat 2019 Namsskogan 
Tilbakemelding på revisjonsnotat 2019 fra rådmannen 
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.  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Namsskogan kommune 
v/rådmannen 
 
 
 
 
 
 
 

REVISJONSNOTAT 2019    
 
 

Årsaken til dette notatet er at vi i tillegg til revisjonsberetningen ønsker å gi enkelte kommentarer og 

vurderinger til kommunens regnskap. 

 

 

Dokumentasjon og avstemming av balanseposter 

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. Økonomisjefen har under 

z: området på fellesområdet på citrix vedlagt avstemminger i forbindelse med årsavslutningen.  

Vi vil peke på hva som menes med dokumentasjon av balanseposter. Det er lagt med diverse 

avstemminger av balansekontoer som viser en spesifikasjon av hva som er postert. For at 

balansepostene skal anses dokumentert, må underliggende dokumentasjon som beviser saldoens 

berettigelse, legges ved avstemmingene. 

 

Selvkost  
Når det gjelder selvkost har vi en rekke kommentarer til selvkostregnskapet. 

 

Kalkulatoriske kostnader 

I forhold til beregning av kalkulatorisk kostnader er det er kontrollert at endring i regneark fra tidligere 
år samsvarer med investeringer i 2018.  Ser at det i 2019 også er tatt med investeringer i 2019, jfr. 
nedenfor. 
 
Indirekte kostnader 
Etter forespørsel til økonomisjefen når det gjelder indirekte kostnader får vi en tilbakemelding som i 

hovedsak gjelder fordeling av direkte kostnader (lønn).  Tilbakemeldingen tilsier at det i liten grad er 

fordelt indirekte kostnader.  

 

Korrigering for saldoavskrivninger 
Her ser vi at det er feil/mangler i regnearkene/regnskapet. Dette da ordinære avskrivninger ikke er fylt 
inn i regnearkene for 2019. 
For feiing er selvkostavskrivning lik selvkostavskrivning slik at regnskapet her er korrekt. 
 
For kommunale kloakker er det ført ordinære avskrivninger med kr. 198.139. Det er beregnet  
kr. 67.333 i selvkostavskrivninger og det er dette regnskapet er korrigert med.  Her skulle det i stedet 
vært kreditert kr. 130.806.  Dette gir et avvik i selvkostregnskapet på kr. 198.139.,  
 
For distribusjon av vann er det ført ordinære avskrivninger med kr. 10.954.  Ikke beregnet 
selvkostavskrivninger her.  Selvkostregnskapet skulle vært korrigert for dette, men intet er ført. 
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For produksjon av vann er det ført ordinære avskrivninger med kr. 30.117.  Her er det beregnet 
selvkostavskrivninger med kr. 30.118.  Selvkostregnskapet er korrigert for dette.  Her skulle det ikke 
vært noen korreksjon. 
 
For renseanlegg er det ordinære avskrivninger med kr. 67.183. Det er ingen beregnede 
selvkostavskrivninger.  Regnskapet skulle dermed vært korrigert for kr. 67.183, men intet er ført. 
Selvkostregnskapet er dermed dette beløpet for høyt. 
 
For renovasjon er det ingen ordinære avskrivninger. Det er beregnet kr. 12.292 i 
selvkostavskrivninger, men ført kr 19.473 som korrigert avskrivning.  Diff. kr. 7.181 
 

Kontroller av at fond blir renteberegnet mv. 

Kommunen har pr. 31.12.19 regnskapsført fire selvkostfond og har memoriaført underskudd på  
ett selvkostområde. Det er kun selvkostfond for feiing og vann som er renteberegnet og ingen 
underskudd er renteberegnet. 
 
Selvkostfond avløp hadde en inngående balanse på kr. 489.274 som var merinntekt i 2018 og som ble 
avsatt til fond selv om kommunen hadde et akkumulert underskudd på kr. 286.588. 
I 2019 har området en merinntekt på kr. 172.909.  I tillegg er det benyttet kr. 26.777 av selvkostfondet 
slik at resultatet på området er kr. 199.686. Dette må da gå mot akkumulert underskudd, men her er 
hele det akkumulerte underskuddet på kr. 286.588 ført bort.  Det synes dermed å være ført bort 
underskudd med kr. 86.902 for mye. 
 
Selvkostområdet renovasjon hadde i 2018 et resultat slik at daværende fond ble oppbrukt.  Etter bruk 
av fond ble da resultatet fortsatt et underskudd på kr. 78.416.  Dette ble ikke memoriaført som 
forventet. 
I 2019 har området et underskudd på kr. 377.268.  Dette er memoriaført som 
underskudd.  Underskudd fra 2018 er ikke tatt med her. Området skal betales av abonnentene.  Dette 
må korrigeres i 2020. 
 
Selvkostområdet private slamavskiller hadde i 2018 som inngående balanse et underskudd på kr. 
60.923.  Området hadde i regnskapet 2018 et underskudd på kr. 166.196.  Dette skulle vært 
memoriaført slik at totalt akkumulert underskudd her hadde vist kr. 227.120. Området hadde i 2019 et 
overskudd på kr. 301.768. Av dette er kr. 231.842 avsatt til selvkostfond slik at regnskapet framstår 
med et overskudd på kr. 69.915.  Slik jeg ser det skulle selvkostfondet vært på kr. 74.649.  Dette når 
en ser bort fra eventuelle renter. 
Området skal betales av abonnentene.  Dette må korrigeres i 2020. 
 

Kontroller bevegelser i fond 
Kommunen har pr. 31.12.19 fire selvkostfond og to kontoer for akkumulerte underskudd.  Vi har også 
kontrollert disse opp mote selvkostnoten 
Bruk og avsetning av fond er kontrollert både mot kommunens regnskap og 
totalavstemmingsskjemaet og samsvarer slik regnskapet framstår. 
 
Her er imidlertid feil fra både regnskapet 2018 og 2019 samt feilføring når det gjelder akkumulerte 
underskudd. 
Henviser her til det som er sagt ovenfor. 
 
 
Størrelse fond. 
Selvkostfondene for vann og feiing anses å være for store.  Selvkostfond vann er på 70% av årets 
kostnader.  Selvkostfond feiling er på hele 160% av årets kostnader.  Det bør tas opp for om mulig å 
avstå fra noe av innkrevingen nå i 2020. 
 
 
 
 
 



 
Konklusjon selvkost 
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) og at det foretas en korreksjon i memoriaføring av akkumulerte 
underskudd. 
Når det gjelder selvkostområdet renovasjon som går med underskudd og slamavskiller som går med 
overskudd, ber vi om at kommunen vurdere hvordan betalingssatser skal justeres for å få 100 % 
selvkostdekning fra abonnentene.  
Kommunen har i årsregnskapet ført opp underskudd selvkost på egen linje. Det er det anledning til, 
men gjennomgangen ovenfor viser at dette beløpet ikke er korrekt. 
 
 

Feilperiodisering 
Ved gjennomgang av periodisering mellom år har vi kun funnet ett vesentlig bilag som er ført i 2020, 

men som skulle vært belastet 2019. Dette gjelder en faktura fra Namsskogan Hotell for strøm Trones 

Svømmebasseng og utgjør brutto kr. 143.682. 

 

Investeringsregnskapet 

Manglende avdragsføring 

Det er i 2019 ikke ført avdrag på husbanklån i investeringsregnskapet. Det er innbetalt kr. 210.217 fra 
låntakere.  Økonomisjefen sier at det er foretatt innbetaling med kr. 210.217, men at dette ikke er 
overført fra drift til investering. Dette betyr at driftsregnskapet er belastet med for stort avdrag på lån 
fra Husbanken. 
Vi har ikke sjekket om det er foretatt nedbetaling på husbanklån med dette beløpet. 
 
Ekstraordinære avdrag startlån. 

Følgende er tatt fra notatet 2018 

Fra 2017 har vi notert oss at ekstraordinære mottatte avdrag, kr. 434.270,09 ikke var innbetalt som 

ekstraordinære avdrag eller avsatt til fond.  I 2018 er vi at der er mottatt avdrag totalt sett med kr. 

648.964,63.  Vi har ikke mottatt noen oversikt over hva som er ordinære og ekstraordinære avdrag, 

Regnskapet viser innbetalte avdrag med kr. 438.450.  Det er ikke foretatt avsetninger til bundne 

fond.  Merinnbetaling av avdrag, kr. 210.559 burde kanskje vært avsatt til fond. 

 

Regelverket er at ved mottak av ekstraordinære avdrag skal disse enten settes av til bundet fond eller 

gå til nedbetaling av lånegjeld. 

 

Balansen 

Anleggsmidler 

Anleggsmodul - anlegg pr. konto samsvarer ikke med de anlegg i balansen som avskrives. Anlegg- 
modul viser her totalt kr. 214.865.172,26. Anlegg i balansen som avskrives viser kr. 214.015,561,01. 
Differanse kr. 849.611,25. 
Kr. 396.976 av differansen skyldes balansekonto 22799901 Tomter.  Denne avskrives ikke, men står i 
anleggsmodulen (den eneste balanseposten som ikke skal avskrives om er lagt i anleggsmodulen).  
Resten av avviket, 452.635,25 ble i 2018 angitt å være anlegg IPad kr. 290.481 og vaskemaskin kr. 
162.154 som da ble sagt å ha kommet på feil år i anleggsverdiregnskapet. 
 
I den sammenheng har økonomisjefen gitt oss følgende tilbakemelding: Som du sier er de ført i 
anleggsregisteret men låst og på feil år. Se status på anlegg i modulen. Skal ha bistand Visma for å få 
dette rettet opp. 
 

 

 



Anlegg uten avskrivninger 

 

Her har vi gjennomgått anleggsmodulen og sett på anlegg som ikke avskrives, men som synes ferdig. 

Stiller da spørsmål om hvorfor de ikke avskrives. 

 
Anlegg uten investeringer i 2019 og uten avskrivninger - ut fra anleggsmiddelkartotek 
43610001 Nye møbler sykeheimen 2008                     kr.   29.325 
74501031 Storholmen, vannledning 1997                      kr.     3.318 
74501051 Statoil/Nyheim, vannledning                          kr.     1.874 
74510102 Namsskogan etappe 2, Spill/ove                    kr.     4.500 
74510108 Statoil/Nyheim Eappe 2 - Spil                        kr.     8.157 
74510109 Storholmen, Etappe 1. Spill/OVe                   kr.     3.318 
74530010 Grovavfallstorg - 1998                                     kr.     6.145 
74711000 Namsskogan svømmehall (gml)19                  kr.     31.756 
74730004 Namsskogan sykeheim 1965                         kr. 1.089.366 
Totalt                                                                               kr. 1.177.759 
 

 

Uavklarte balansekontoer 

21399013 Interimskonto - Visma kr. 14.172,71 
Ingen dokumentasjon av denne.  Ser at det også er differanser fortsatt i 2020 
 
Svar fra økonomisjefen pr. 31.12.2019. 
Dette skal i utgangspunktet kun være en ren interimskonto. Konstaterer og ser at det har blitt ført noe 
annet her som vi må ta en avklaring på i 2020. 
Kontoen omfattet i første del av 2019 føringer og avregninger mot OCR konto. I tillegg til dette blir 
avtalt trekk i lønn for husleie i kommunal bolig for ansatte ført hit og avregnet mot utfakturert husleie. 
Ser her at vi i fakturasystemet har fått pålagt gebyr papirfakturaer som så ikke har blitt korrigert for da 
dette ikke har blitt trukket i lønn. Disse gebyr må vi tilbakeføre mv, samt avklare det som har blitt ført 
hit som ikke skulle vært hit. 
 
 
23270001 Inngående fakturaer periodisert, kr. - 2.186.270,72 
Bokført kr. 2.201.315,77 i 2020.  Differanse kr. 15.045,05.  
Dette er samme differanse som vi kom fram til ved forrige årsskifte. 
Svar fra økonomisjefen pr. 31.12.2018.: 
Konto er automatisk satt opp knyttet til årsavslutning.   Ser det har blitt feil her da deler av faktura har 
blitt fordelt på tre måneder fra og med november 2018. Det vil si for mye fradrag I 2018 tilsvarende 
dette beløp. 
Nytt svar fra økonomisjefen pr. 31.12.2019    
Så denne komme. Her må vi få ført tilbake og korrigert i forhold til periodisering og fradragsføring 
tilsvarende beløp. Tar en korreksjon på dette nå i 2020. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Noter 

Vi har hatt en gjennomgang av notene opp mot bestemmelsene i forskrift og god kommunal. Vi finner 

at alle forskriftsmessige noter er medtatt. Vi har bare ett spørsmål angående periodisering av lønn. Noen 

kommuner omtaler periodiseringen i note. Har dere vurdert det? 

 

Svar på notatet 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 Namsskogan  
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REVISJONSNOTAT 2019    
 
 

Årsaken til dette notatet er at vi i tillegg til revisjonsberetningen ønsker å gi enkelte kommentarer og 

vurderinger til kommunens regnskap. 

LAGT INN KOMMENTARER MED RØD TEKST 

 

Dokumentasjon og avstemming av balanseposter 

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. Økonomisjefen har under 

z: området på fellesområdet på citrix vedlagt avstemminger i forbindelse med årsavslutningen.  

Vi vil peke på hva som menes med dokumentasjon av balanseposter. Det er lagt med diverse 

avstemminger av balansekontoer som viser en spesifikasjon av hva som er postert. For at 

balansepostene skal anses dokumentert, må underliggende dokumentasjon som beviser saldoens 

berettigelse, legges ved avstemmingene. 

Vil følge opp og ta ut saldoliste på disse balanseposter. 

 

 

Selvkost  
Når det gjelder selvkost har vi en rekke kommentarer til selvkostregnskapet. 

 

Kalkulatoriske kostnader 

 

Ok følges opp for senere år. 

I forhold til beregning av kalkulatorisk kostnader er det er kontrollert at endring i regneark fra tidligere 
år samsvarer med investeringer i 2018.  Ser at det i 2019 også er tatt med investeringer i 2019, jfr. 
nedenfor. 
 
Indirekte kostnader 
Etter forespørsel til økonomisjefen når det gjelder indirekte kostnader får vi en tilbakemelding som i 

hovedsak gjelder fordeling av direkte kostnader (lønn).  Tilbakemeldingen tilsier at det i liten grad er 

fordelt indirekte kostnader.  

 

Korrigering for saldoavskrivninger 
Ok følges opp jfr konsklusjon selvkost 
Her ser vi at det er feil/mangler i regnearkene/regnskapet. Dette da ordinære avskrivninger ikke er fylt 
inn i regnearkene for 2019. 
For feiing er selvkostavskrivning lik selvkostavskrivning slik at regnskapet her er korrekt. 
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For kommunale kloakker er det ført ordinære avskrivninger med kr. 198.139. Det er beregnet  
kr. 67.333 i selvkostavskrivninger og det er dette regnskapet er korrigert med.  Her skulle det i stedet 
vært kreditert kr. 130.806.  Dette gir et avvik i selvkostregnskapet på kr. 198.139.,  
 
For distribusjon av vann er det ført ordinære avskrivninger med kr. 10.954.  Ikke beregnet 
selvkostavskrivninger her.  Selvkostregnskapet skulle vært korrigert for dette, men intet er ført. 
 
For produksjon av vann er det ført ordinære avskrivninger med kr. 30.117.  Her er det beregnet 
selvkostavskrivninger med kr. 30.118.  Selvkostregnskapet er korrigert for dette.  Her skulle det ikke 
vært noen korreksjon. 
 
For renseanlegg er det ordinære avskrivninger med kr. 67.183. Det er ingen beregnede 
selvkostavskrivninger.  Regnskapet skulle dermed vært korrigert for kr. 67.183, men intet er ført. 
Selvkostregnskapet er dermed dette beløpet for høyt. 
 
For renovasjon er det ingen ordinære avskrivninger. Det er beregnet kr. 12.292 i 
selvkostavskrivninger, men ført kr 19.473 som korrigert avskrivning.  Diff. kr. 7.181 
 

Kontroller av at fond blir renteberegnet mv. 

Ok følges opp jfr konsklusjon selvkost 
 

Kommunen har pr. 31.12.19 regnskapsført fire selvkostfond og har memoriaført underskudd på  
ett selvkostområde. Det er kun selvkostfond for feiing og vann som er renteberegnet og ingen 
underskudd er renteberegnet. 
 
Selvkostfond avløp hadde en inngående balanse på kr. 489.274 som var merinntekt i 2018 og som ble 
avsatt til fond selv om kommunen hadde et akkumulert underskudd på kr. 286.588. 
I 2019 har området en merinntekt på kr. 172.909.  I tillegg er det benyttet kr. 26.777 av selvkostfondet 
slik at resultatet på området er kr. 199.686. Dette må da gå mot akkumulert underskudd, men her er 
hele det akkumulerte underskuddet på kr. 286.588 ført bort.  Det synes dermed å være ført bort 
underskudd med kr. 86.902 for mye. 
 
Ansvar 4510/4520 

12500 Materialer vedr. vedlikehold 593                593,00   

15900 Avskrivninger 67183           67 183,00   

15950 Kalkulatoriske rentekostnader 9210             9 210,00   

19500 Bruk av bundet driftsfond -26777    

 Sum ansvar: 4520 Renseanlegg 339457    

      

 T O T A L T 4510-4520 -269609       -172 909,00  overskudd 

      

 ib 1/1 2019     489 274,00    

 Ib 1/1 2019 underskudd   -258 588,00    

 rest overskudd     230 686,00       -230 686,00   

 korrigert balanse fond - burde vært saldo fond        -403 595,00   

 har         462 497,00   

 differanse            58 902,00   
 
 
 
 
Selvkostområdet renovasjon hadde i 2018 et resultat slik at daværende fond ble oppbrukt.  Etter bruk 
av fond ble da resultatet fortsatt et underskudd på kr. 78.416.  Dette ble ikke memoriaført som 
forventet. 



Ansvar 4530 
 
Korrigeres 
I 2019 har området et underskudd på kr. 377.268.  Dette er memoriaført som 
underskudd.  Underskudd fra 2018 er ikke tatt med her. Området skal betales av abonnentene.  Dette 
må korrigeres i 2020. 
 
Selvkostområdet private slamavskiller hadde i 2018 som inngående balanse et underskudd på kr. 
60.923.  Området hadde i regnskapet 2018 et underskudd på kr. 166.196.  Dette skulle vært 
memoriaført slik at totalt akkumulert underskudd her hadde vist kr. 227.120. Området hadde i 2019 et 
overskudd på kr. 301.768. Av dette er kr. 231.842 avsatt til selvkostfond slik at regnskapet framstår 
med et overskudd på kr. 69.915.  Slik jeg ser det skulle selvkostfondet vært på kr. 74.649.  Dette når 
en ser bort fra eventuelle renter. 
Området skal betales av abonnentene.  Dette må korrigeres i 2020. 
 

Ansvar 4511 

Korrigeres  

 

Kontroller bevegelser i fond 
Kommunen har pr. 31.12.19 fire selvkostfond og to kontoer for akkumulerte underskudd.  Vi har også 
kontrollert disse opp mote selvkostnoten 
Bruk og avsetning av fond er kontrollert både mot kommunens regnskap og 
totalavstemmingsskjemaet og samsvarer slik regnskapet framstår. 
 
Her er imidlertid feil fra både regnskapet 2018 og 2019 samt feilføring når det gjelder akkumulerte 
underskudd. 
Henviser her til det som er sagt ovenfor. 
 
 
Størrelse fond. 
 
Har dette til vurdering da vi har fått krevd inn på tvers av år vedr vann. Når det gjelder feiing har vi sett 
dette og det henger sammen mot 2018 vedr «feiing» fritidsboliger samt kjøp av tjeneseter. 
Selvkostfondene for vann og feiing anses å være for store.  Selvkostfond vann er på 70% av årets 
kostnader.  Selvkostfond feiling er på hele 160% av årets kostnader.  Det bør tas opp for om mulig å 
avstå fra noe av innkrevingen nå i 2020. 
 
 
 
 
 
 
Konklusjon selvkost 
Det vil bli en gjennomgang og korrigering av føringer jfr anførsler ovenfor.  
 
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) og at det foretas en korreksjon i memoriaføring av akkumulerte 
underskudd. 
Når det gjelder selvkostområdet renovasjon som går med underskudd og slamavskiller som går med 
overskudd, ber vi om at kommunen vurdere hvordan betalingssatser skal justeres for å få 100 % 
selvkostdekning fra abonnentene.  
Kommunen har i årsregnskapet ført opp underskudd selvkost på egen linje. Det er det anledning til, 
men gjennomgangen ovenfor viser at dette beløpet ikke er korrekt. 
 
 

Feilperiodisering 



Tas til orientering 
Ved gjennomgang av periodisering mellom år har vi kun funnet ett vesentlig bilag som er ført i 2020, 

men som skulle vært belastet 2019. Dette gjelder en faktura fra Namsskogan Hotell for strøm Trones 

Svømmebasseng og utgjør brutto kr. 143.682. 

 

Investeringsregnskapet 

Manglende avdragsføring 

Tas til orientering 

Det er i 2019 ikke ført avdrag på husbanklån i investeringsregnskapet. Det er innbetalt kr. 210.217 fra 
låntakere.  Økonomisjefen sier at det er foretatt innbetaling med kr. 210.217, men at dette ikke er 
overført fra drift til investering. Dette betyr at driftsregnskapet er belastet med for stort avdrag på lån 
fra Husbanken. 
Vi har ikke sjekket om det er foretatt nedbetaling på husbanklån med dette beløpet. 
 
Ekstraordinære avdrag startlån. 

Tas til orientering 

 

Følgende er tatt fra notatet 2018 

Fra 2017 har vi notert oss at ekstraordinære mottatte avdrag, kr. 434.270,09 ikke var innbetalt som 

ekstraordinære avdrag eller avsatt til fond.  I 2018 er vi at der er mottatt avdrag totalt sett med kr. 

648.964,63.  Vi har ikke mottatt noen oversikt over hva som er ordinære og ekstraordinære avdrag, 

Regnskapet viser innbetalte avdrag med kr. 438.450.  Det er ikke foretatt avsetninger til bundne 

fond.  Merinnbetaling av avdrag, kr. 210.559 burde kanskje vært avsatt til fond. 

 

Regelverket er at ved mottak av ekstraordinære avdrag skal disse enten settes av til bundet fond eller 

gå til nedbetaling av lånegjeld. 

Følges opp  

 

Balansen 

Anleggsmidler 

Anleggsmodul - anlegg pr. konto samsvarer ikke med de anlegg i balansen som avskrives. Anlegg- 
modul viser her totalt kr. 214.865.172,26. Anlegg i balansen som avskrives viser kr. 214.015,561,01. 
Differanse kr. 849.611,25. 
Kr. 396.976 av differansen skyldes balansekonto 22799901 Tomter.  Denne avskrives ikke, men står i 
anleggsmodulen (den eneste balanseposten som ikke skal avskrives om er lagt i anleggsmodulen).  
Resten av avviket, 452.635,25 ble i 2018 angitt å være anlegg IPad kr. 290.481 og vaskemaskin kr. 
162.154 som da ble sagt å ha kommet på feil år i anleggsverdiregnskapet. 
 
I den sammenheng har økonomisjefen gitt oss følgende tilbakemelding: Som du sier er de ført i 
anleggsregisteret men låst og på feil år. Se status på anlegg i modulen. Skal ha bistand Visma for å få 
dette rettet opp. 
Tas til orientering 

 

 

 

Anlegg uten avskrivninger 

Gjennomgang tas og vurderes evnt ned-avskrivning i forhold til faktiske forhold i 2020 

 

Her har vi gjennomgått anleggsmodulen og sett på anlegg som ikke avskrives, men som synes ferdig. 

Stiller da spørsmål om hvorfor de ikke avskrives. 

 
Anlegg uten investeringer i 2019 og uten avskrivninger - ut fra anleggsmiddelkartotek 



43610001 Nye møbler sykeheimen 2008                     kr.   29.325 
74501031 Storholmen, vannledning 1997                      kr.     3.318 
74501051 Statoil/Nyheim, vannledning                          kr.     1.874 
74510102 Namsskogan etappe 2, Spill/ove                    kr.     4.500 
74510108 Statoil/Nyheim Eappe 2 - Spil                        kr.     8.157 
74510109 Storholmen, Etappe 1. Spill/OVe                   kr.     3.318 
74530010 Grovavfallstorg - 1998                                     kr.     6.145 
74711000 Namsskogan svømmehall (gml)19                  kr.     31.756 
74730004 Namsskogan sykeheim 1965                         kr. 1.089.366 
Totalt                                                                               kr. 1.177.759 
 

 

Uavklarte balansekontoer 

 

Følges opp i 2020 

21399013 Interimskonto - Visma kr. 14.172,71 
Ingen dokumentasjon av denne.  Ser at det også er differanser fortsatt i 2020 
 
Svar fra økonomisjefen pr. 31.12.2019. 
Dette skal i utgangspunktet kun være en ren interimskonto. Konstaterer og ser at det har blitt ført noe 
annet her som vi må ta en avklaring på i 2020. 
Kontoen omfattet i første del av 2019 føringer og avregninger mot OCR konto. I tillegg til dette blir 
avtalt trekk i lønn for husleie i kommunal bolig for ansatte ført hit og avregnet mot utfakturert husleie. 
Ser her at vi i fakturasystemet har fått pålagt gebyr papirfakturaer som så ikke har blitt korrigert for da 
dette ikke har blitt trukket i lønn. Disse gebyr må vi tilbakeføre mv, samt avklare det som har blitt ført 
hit som ikke skulle vært hit. 
 
 
23270001 Inngående fakturaer periodisert, kr. - 2.186.270,72 
Bokført kr. 2.201.315,77 i 2020.  Differanse kr. 15.045,05.  
Dette er samme differanse som vi kom fram til ved forrige årsskifte. 
Svar fra økonomisjefen pr. 31.12.2018.: 
Konto er automatisk satt opp knyttet til årsavslutning.   Ser det har blitt feil her da deler av faktura har 
blitt fordelt på tre måneder fra og med november 2018. Det vil si for mye fradrag I 2018 tilsvarende 
dette beløp. 
Nytt svar fra økonomisjefen pr. 31.12.2019    
Så denne komme. Her må vi få ført tilbake og korrigert i forhold til periodisering og fradragsføring 
tilsvarende beløp. Tar en korreksjon på dette nå i 2020. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Noter 



Vi har hatt en gjennomgang av notene opp mot bestemmelsene i forskrift og god kommunal. Vi finner 

at alle forskriftsmessige noter er medtatt. Vi har bare ett spørsmål angående periodisering av lønn. Noen 

kommuner omtaler periodiseringen i note. Har dere vurdert det? 

Burde kanskje ha vært nevnt med i utgangspunktet vil det vil bli ca samme forhold år  for år fremover 

hvis det ikke er noen spesielle forhold som kommer på etter hvert jfr førtse periodisering av lønn i 2018 

som påvirket resultatet da.  

 

 

Svar på notatet 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 Namsskogan  
 



Oppsummering av revisjon av årsregnskapet 2019 – Namsskogan kommune 

 

Medarbeider: Svein Vikestad 

Oppdragsansvarlig revisor: Heidi Galguften  

➢ Mottak av regnskap og årsberetning – innenfor fristene. 

Signert regnskap ble mottatt på mail den 26.2.2020. Fristen for avleggelse er den 15.2.20 så det 

anses å være akseptabelt innenfor fristen. Endelig korrigert regnskap etter revisjon ble mottatt den 

11.3.20 

Årsberetningen ble mottatt på mail den 31.3.2020 – fristen er den 31.3.2020. 

 

➢ Revisors beretning 2019 

Det er avlagt en normal revisjonsberetning for 2019, datert 2.april 2020. 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 

hadde et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 3 784 969. 

 

 Fjorårets mindreforbruk var på kr 2 324 947. I kommunestyrevedtak 32/19 ble det vedtatt 

hvordan resultatet fra 2018 skulle disponeres, og beløpet er tatt inn og disponert i 2019 iht 

budsjettet for 2019                                                                                        R 2019                         B 2019 

 
 

 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 

Namsskogan kommune er vesentlighetsbeløpet satt til 2 % av budsjetterte utgifter dvs 2,8 

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 11.3.2020. Årsaken var  

at det ikke var samsvar mellom regnskapsskjemaene 1 A og 1B når det gjaldt sum fordelt til 

drift. Det ble utarbeidet en enklere oversikt i skjema 1 B som bare viser nettoutgiftene pr 

rammeområde.  Summen av nettoutgiftene kr 102 948 206 stemmer med tilsvarende beløp 

i 1 A. 

 

 Vi har ikke avdekket noen vesentlige forhold ettersom det er avlagt en normalberetning, 

men det er i revisjonsnotatet for 2019 tatt opp flere forhold som må korrigeres i 2020.  

Notat datert 2.4.20 er oversendt kommunen og svar er mottatt den 20.4.2020. Dere har fått 

kopi av notatet og svar fra økonomisjefen, men vi vil nevne noen av punktene spesifikt her 

 

Selvkost: Her var det en mengde forhold som ble tatt opp. Vi har konkludert med at 

selvkostregnskapet for 2020 må innrettes etter de kommentarer som er gitt, slik til at 

selvkostberegningene blir korrekte. Vi ber også om at betalingssatser på renovasjon (som 

går med underskudd) og slam som går med overskudd justeres da det skal være 100 % 

selvkostdekning fra abonnentene på disse områdene. 

 

Avdrag på formidlingslån: Mottatte avdrag som kommunen mottar på lån som er 

videreutlånt til andre, skal ikke inntektsføres i driftsregnskapet men føres i 

investeringsregnskapet. Det er ikke gjort, og således er det inntektsført kr 210.217 for mye i 

driftsregnskapet.  

Når kommunen mottar ekstraordinære avdrag på lån (utover ordinære avdrag) fra andre, 

skal disse avdragene enten settes av til bundet fond eller gå til nedbetaling av lånegjeld. 

Dette er ikke håndtert korrekt tidligere år og vi kan heller ikke se at det er foretatt noen 

avsetning i 2019. 

 



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.  

Namsskogan kommunes noter oppfyller disse kravene, og innholdet i notene er også i 

samsvar med regnskapstall og andre oppgaver. 

 

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 Namsskogan kommune var budsjett-tallene korrekte. 

 

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. 

 

 

NÅR DET GJELDER SELVE DEN ØKONOMISKE INTERNKONTROLLEN SKAL VI UTTALE OSS OM DET ER 

ETABLERT EN: 

Ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon 

I notatet tok vi opp følgende: 

Dokumentasjon og avstemming av balanseposter 

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. Økonomisjefen 

har under z: området på fellesområdet på citrix vedlagt avstemminger i forbindelse med 

årsavslutningen.  

Vi vil peke på hva som menes med dokumentasjon av balanseposter. Det er lagt med diverse 

avstemminger av balansekontoer som viser en spesifikasjon av hva som er postert. For at 

balansepostene skal anses dokumentert, må underliggende dokumentasjon som beviser 

saldoens berettigelse, legges ved avstemmingene. 

Videre pekte vi i notatet på to balanseposter som ikke var avstemt eller dokumentert. 



 Dette er forbedringspunkter men ikke en så stor mangel at vi ikke kan konkludere positivt på at 

det er etablert en ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon- 

 

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 21.04.2020 

 

  



  

Orientering fra Rådmannen den 29.04.2020  

Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Namsskogan kommune 29.04.2020 09/20 
 
Saksbehandler Jorunn Sund 
Arkivkode FE - 033 
Arkivsaknr 20/32 - 6 

 
Forslag til vedtak 
 
Saksopplysninger 

· Kontrollutvalget har innkalt rådmannen til å orientere om årsregnskapet og 
årsberetning for 2019.  

 
· Rådmannen orienterer også om omstilling, beredskapsarbeid, coronasituasjonen, 

prioriteringer. 

 
 
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 Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Namsskogan kommune 29.04.2020 10/20 
 
Saksbehandler Jorunn Sund 
Arkivkode FE - 216 
Arkivsaknr 20/53 - 7 

 
Forslag til vedtak 
 
Vedlegg 
Revisjonsberetning 2019 Namsskogan 
Kontrollutvalgets uttalelse til Namsskogan kommunes årsregnskap for 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 med et mindreforbruk på kr 3.784.969.- Regnskapet viser at 
de samlede driftsinntekter og driftsutgifter var på henholdsvis 144.275.363.- og 
149.758.172.- kroner, noe som ga et netativt brutto driftsresultat på  (-) 5.482.808.-  
 
Driftsregnskapet – nøkkeltall  
 
Investeringsregnskapet for 2019 
Investeringsregnskapet for 2019 er avlagt i ballanse og årets finansieringsbehov er 
dekt opp i sin helhet med likt beløp kr. 39.751.428.-  
 
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 02.04.2020. Revisjonsberetningen er avgitt 
uten forbehold og presiseringer. 
 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
Vurdering 

En viser til revisor sin avgitte beretning den 02.04.20. Revisjonsberetningen er avgitt  
uten forbehold og presiseringer. 
 

Det anbefales at kontrollutvalget avgir en uttalelse i tråd med forslaget gitt i vedlegg, 
samt tar årsberetningen til orientering. Kontrollutvalget har imidlertid anledning til å 
knytte kommentarer opp mot årsregnskapet og årsberetningen.  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Til kommunestyret i Namsskogan kommune 
 
 
 
 
 
 
UAVHENGIG REVISORS BERETNING 2019 
 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

 

Konklusjon 
Vi har revidert Namsskogan kommunes årsregnskap som viser kr 106 733 175 til fordeling drift og et 
regnskapsmessig mindreforbruk på kr 3 784 969. 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 Namsskogan 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 

Bidrar til forbedring 

Revisjon Midt-Norge SA 
Brugata 2 
7715 Steinkjer  

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

M post@revisjonmidtnorge.no  

T   +47 907 30 300 



nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken 
som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 
 
 
Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 
Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke 
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en 
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, 
men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk 
i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon 
kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig 
dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som 
brukerne foretar basert på årsregnskapet. 
 
For videre beskrivelse av revisors oppgaver vises det til: 
www.nkrf.no/revisjonsberetninger  
  
 
Uttalelse om øvrige lovmessige krav 
Konklusjon om budsjett 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger 
til grunn for årsregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene 
i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett. 
 
Konklusjon om årsberetningen 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i 
årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og 
forskrifter. 
 
Konklusjon om registrering og dokumentasjon 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet 
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell 
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering 
og dokumentasjon av kommunens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i 
Norge. 
 
 
 
 
 
 
Namsos den 2. april 2020 
 
 

 
 
Heidi Galguften 
Oppdragsansvarlig revisor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nkrf.no/revisjonsberetninger


Til 
Namsskogan kommune 
v/kommunestyret 
7890 Namsskogan 
 
 
 
KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL NAMSSKOGAN KOMMUNES 
ÅRSREGNSKAP FOR 2019                         
 
Kontrollutvalget har i møte den 29.04.05.2020, behandlet Namsskogan kommunes 
årsregnskap for 2019. Årsregnskapet består av driftsregnskap, investeringsregnskap, 
balanseregnskap, økonomiske oversikter samt noter. Sammen med regnskapet foreligger 
rådmannens årsmelding for 2019 og revisjonsberetning avgitt av Revisjon Midt Norge SA den 
02.04.2020.  
 
I forbindelse med gjennomgangen av regnskapet har kontrollutvalget fått muntlig orientering. 
Kontrollutvalget har fått alle de opplysninger og dokumenter som de har bedt om.  
 
Kontrollutvalget mener årsregnskapet med tilhørende spesifikasjoner og noter tilfredsstiller 

brukernes informasjonsbehov. Årsregnskapet gir et riktig inntrykk av de forhold som omtales 

i årsberetningen. Etter kontrollutvalgets vurdering er regnskapet ført i samsvar med 

gjeldende lover og regler. 

Utover dette har ikke kontrollutvalget ytterligere kommentarer eller merknader til 

årsregnskapet.  

 
Kontrollutvalget mener at det fremlagte årsregnskap kan fastsettes som Namsskogan 

kommunes årsregnskap for 2019. 

 
   

Namsskogan  29.04.2020. 

 

Geir Anton Staldvik 

 

Birgit Johansen 

 

Jon Inge Vik 

 

Sigmund Nyborg 

 

Britt Iren Bjørhusdal 

 

 

Kopi: Formannskapet 

                                                                                                                         

 

 

 

 

   



  

Plan for forvaltningsrevisjon – Vurdering av risikoområder  

Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Namsskogan kommune 29.04.2020 11/20 
 
Saksbehandler Jorunn Sund 
Arkivkode FE - 217, TI - &30 
Arkivsaknr 20/50 - 2 

 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram endelig utkast til plan for 
forvaltningsrevisjon ved teams møte før sommeren, basert på revisors risiko- og 
vesentlighetsvurdering og de lokale innspillene. 

 
 
Vedlegg 
Revisjon Midt-Norge - ROV-analysen 
Innspill fra Strategisk ledelse på risiko og vesentligvurdering 
Foreløpig plan for forvaltningsrevisjon Namsskogan 
 
 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget skal ifølge kommuneloven utarbeide en plan for forvaltningsrevisjon i løpet 
av det første året etter at nytt kommunestyre er konstituert. Planen skal baseres på risiko- og 
vesentlighetsvurderinger av kommunes virksomhet og virksomheten i kommunens selskaper.  
 
Vi viser til kontrollutvalgets sak 20/50-1 der kontrollutvalget gjorde slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge SA sette i gang arbeidet med risiko- og 
vesentlighetsvurdering for forvaltningsrevisjon. 

2. Vurderingen oversendes sekretariatet innen 01.03.2020 og legges fram for 
kontrollutvalget i møte 17.03.2020. 

 
Risiko- og vesentlighetsvurderingene ble mottatt fra revisor den 09.03.2020 se vedlegg. 
 
Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for 
forvaltningsrevisjon. I tillegg til revisor sine vurderinger er sentrale aktører i kommunen 
invitert til å gi ytterligere innspill til risikoområder, for dermed å ha et bredere grunnlag til 
utarbeidelse av planen. 
 
De inviterte sentrale aktørene er:  
Administrasjonen, politisk nivå og hovedtillitsvalgte og hovedverneombud. 
 
De sentrale aktørene ble invitert inn gruppevis i konttrollutvalgsmøte til den 17.03.2020, møte 
ble avlyst. Dette ble endret pga.møtestrukturen  i forbindelse med COVID-19 viruset. Det ble 
bestemt at innspillene til revisjonens risiko- og vesentlighetsvurdering fra de inviterte sendes 
sekretæren i kontrollutvalget.  
 
Spørsmålene som må besvares er: 

· På hvilke områder mener du det er risiko for at kommunen ikke:  
· når politisk vedtatte målsettinger 
· oppfyller lovkrav 
· driver effektivt. 

 
 



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

 
Etter at kontrollutvalget har fått innspill fra deltakere skal utvalget komme fram til hvor det 
ønsker å gjennomføre forvaltningsrevisjon.  
 
 
Vurdering 
Kontrollutvalget må vurdere de innkomne innspillenes risiko, og hvordan disse skal vektes i 
forhold til revisors risiko og vesentlighetsvurdering.  
 
Kontrollutvalget har fått tilbakemelding fra rådmannen og strategisk ledelse. 
 
På bakgrunn av dette må kontrollutvalget peke på områder/temaer de finner aktuelle å ta inn 
i planen. 
 
Tillitsvalgte, HVO og politisk ledelse har fortsatt en mulighet til å komme med sine innspill før   
endelig utkast til plan for forvaltningsrevisjon legges frem for kommunestyre. 
 
 
 
 
 



 

 

 

Revisors risiko- og vesentlighetsvurdering 

Namsskogan kommune 

pr 01.01.2020 
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OPPSUMMERING 
Risiko- og vesentlighetsvurderingen skal danne grunnlag for kontrollutvalgets og eventuelt 

kommunestyrets videre arbeid med valg av forvaltningsrevisjonsprosjekter og herunder plan 

for forvaltningsrevisjon for en nærmere angitt periode. Revisors helhetlige risiko- og 

vesentlighetsvurdering identifiserer områder hvor det anbefales å gjennomføre 

forvaltningsrevisjon. Med risiko og vesentlighet menes her sannsynligheten for at et forhold 

kan inntreffe og konsekvensen dersom angjeldende forhold inntreffer. Rød fargekode indikerer 

at revisors samlede vurdering av risiko og vesentlighet tilsier at behovet for forvaltningsrevisjon 

er høyt. Gul farge indikerer at behovet ligger på et middels nivå, mens grønn farge indikerer et 

lavt behov for forvaltningsrevisjon.  

Risiko- og vesentlighetsvurderingen ser på områder innenfor kommuneorganisasjonen, 

tjenesteområdene og selskaper som kommunen har eierinteresser i. Tabellen nedenfor gir en 

oppsummering av risikovurderingen som er gjort i Namsskogan kommune innenfor 

kommuneorganisasjon og tjenesteområdene. Nærmere beskrivelse av datagrunnlag og 

vurderinger inngår i de ulike kapitlene for områdene. 

Tabell 1. Oppsummering av risikovurderingene  

Høy risiko Moderat risiko Lav risiko 
Økonomisk internkontroll Budsjetteringsprosess og 

budsjettoppfølging 
Etikk og varsling 

Arbeidsgiverpolitikk, 
ledelse og 
kompetanseutvikling 

Offentlige anskaffelser Beredskapsplaner 

HMS (sykefravær) Organisering SFO 
Informasjons - og 
kommunikasjonsteknologi 

Kommunedirektørens internkontroll 
og kvalitetssirking 

Voksenopplæring 

Grunnskole Arkiv Kultur/ barne- og 
ungdomstiltak 

Flyktninger (integrering) Barnehage Bolig 
Økonomisk sosialhjelp PPT og barnevern Renovasjon 
Sykehjem (kompetanse, 
rutiner og formelle vedtak) 
 

Hjemmehjelp Byggesak 

Eiendomsforvaltning 
(vedlikehold av bygg) 

Lege/legevakt/psykolog/helsestasjon Brann- og 
redningstjenester 

Miljø - og klima Psykiatri/psykisk helsevern og rus Samferdsel 
IKT Indre Namdal IKS Funksjonshemmede / psykisk 

utviklingshemmede 
 

Namas Vekst AS Planarbeid  
 Vann og avløp  
 Namdal Rehabilitering IKS  
 NTE  
 Generell eierskapskontroll  

 



Revisjon Midt-Norge SA 

 Revisors risiko- og vesentlighetsvurdering 3 

INNHOLDSFORTEGNELSE 

OPPSUMMERING ................................................................................................................. 2 

1 INNLEDNING .................................................................................................................. 5 

2 UTVIKLINGSTREKK I OVERORDNEDE RAMMEBETINGELSER .................................. 6 
2.1 Demografiske endringer ......................................................................................... 6 
2.2 Klima, energi og beredskap .................................................................................... 6 
2.3 Kommunestruktur ................................................................................................... 7 
2.4 Regelverksendringer .............................................................................................. 8 
2.5 Økonomi og kontroll ................................................................................................ 8 
2.6 Digitalisering ........................................................................................................... 8 

3 Namsskogan kommune ................................................................................................... 9 
3.1 Utviklingstrekk i Namsskogan ................................................................................. 9 
3.2 Kommuneorganisasjonen ....................................................................................... 9 

3.2.1 Kommunesamarbeid ........................................................................................ 10 
3.2.2 Investeringsplaner ............................................................................................ 11 

3.3 Tidligere revisjoner og tilsyn ................................................................................. 11 

4 RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING ............................................................... 13 
4.1 Kommuneorganisasjonen ..................................................................................... 13 

4.1.1 Økonomi .......................................................................................................... 13 
4.1.2 Organisasjon .................................................................................................... 18 

4.2 Tjenesteområdene................................................................................................ 22 
4.2.1 Oppvekst ......................................................................................................... 22 
4.2.2 Velferd ............................................................................................................. 27 
4.2.3 Helse- og omsorgstjenester ............................................................................. 29 
4.2.4 Teknisk drift ..................................................................................................... 33 

4.3 SELSKAPER HVOR KOMMUNEN HAR EIERINTERESSER ............................... 39 
4.3.1 Eierskapskontroll.............................................................................................. 40 
4.3.2 Forvaltningsrevisjon i selskaper ....................................................................... 41 

Vedlegg 1 Metode ................................................................................................................ 44 
Datagrunnlag ................................................................................................................... 44 

Kommunale dokumenter ............................................................................................. 44 
Statistikk ...................................................................................................................... 44 
Eksterne dokumenter .................................................................................................. 44 
Intervju i kommunene .................................................................................................. 44 

Vurderinger ...................................................................................................................... 44 
Vurdering av risiko- og vesentlighet ............................................................................. 44 
Vurdering av metoden ................................................................................................. 47 

 

 

 



Revisjon Midt-Norge SA 

 Revisors risiko- og vesentlighetsvurdering 4 

Tabell 

Tabell 1. Oppsummering av risikovurderingene ................................................................. 2 

Tabell 2. Om kommunen .................................................................................................... 9 

Tabell 3. Namsskogan kommune sine kontroller og tilsyn de siste årene ..........................11 

Tabell 4. Økonomisk situasjon ..........................................................................................14 

Tabell 5. Finansiering av driften ........................................................................................15 

Tabell 6. Økonomisk internkontroll (Tabell utgifter til tjenesteområder) .............................17 

Tabell 7. Sykefravær .........................................................................................................20 

Tabell 8. Barnehage .........................................................................................................23 

Tabell 9. Grunnskole .........................................................................................................23 

Tabell 10. Barnevern ..........................................................................................................25 

Tabell 11. Økonomisk sosialhjelp ........................................................................................27 

Tabell 12. Helse og omsorg (felles sykehjem og hjemmetjeneste) ......................................29 

Tabell 13. Kompetanse i helse og omsorg ..........................................................................30 

Tabell 14. Psykiatri og rusomsorg .......................................................................................31 

Tabell 15. Byggesak ...........................................................................................................34 

Tabell 16. Eiendomsforvaltning ...........................................................................................34 

Tabell 17. Vann og avløp ....................................................................................................35 

Tabell 18. Renovasjon ........................................................................................................35 

Tabell 19. Eierandeler i AS og IKS ......................................................................................39 

Tabell 20. Beskrivelse av sannsynlighet .............................................................................45 

Tabell 21. Beskrivelse av konsekvens ................................................................................45 

 

Figurer 

Figur 1. Organisasjonskart ..............................................................................................10 

Figur 2. Risikovurdering økonomi ....................................................................................13 

Figur 3. Risikovurdering organisasjon .............................................................................18 

Figur 4. Risikovurdering oppvekst ...................................................................................22 

Figur 5. Risikovurdering velferd .......................................................................................27 

Figur 6. Risikovurdering helse og omsorg .......................................................................29 

Figur 7. Risikovurdering teknisk ......................................................................................33 

Figur 8. Risikovurdering eierskap ....................................................................................39 

Figur 9. Kombinasjon av sannsynlighet og konsekvens ...................................................46 

Figur 10. Risikovurdering ..................................................................................................46 

 



Revisjon Midt-Norge SA 

 Revisors risiko- og vesentlighetsvurdering 5 

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

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

aktuelt å gjennomføre et forvaltningsrevisjonsprosjekt eller en eierskapskontroll.  

Risiko- og vesentlighetsvurderingen skal danne grunnlag for kontrollutvalgets og fylkestingets 

videre arbeid med valg av forvaltningsrevisjonsprosjekter og herunder plan for 

forvaltningsrevisjon for en nærmere angitt periode.   

Kommunelovens § 23-3 forklarer at forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre 

systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og 

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

minst en gang i valgperioden skal utarbeide en plan som viser på hvilke områder det skal 

gjennomføres forvaltningsrevisjoner. Planen skal baseres på en risiko- og 

vesentlighetsvurdering av kommunes eller fylkeskommunens virksomhet eller virksomheten i 

kommunens eller fylkeskommunens selskaper. Hensikten med risiko- og 

vesentlighetsvurdering er å finne ut hvor det er størst behov for forvaltningsrevisjon.   

Kommunelovens § 23-4 omtaler eierskapskontroll, som innebærer å kontrollere om den som 

utøver kommunens eller fylkeskommunens eierinteresser gjør dette i samsvar med lover og 

forskrifter, kommunestyrets eler fylkestingets vedtak eller anerkjente prinsipper for eierstyring. 

På samme måte som for forvaltningsrevisjoner, skal det utarbeides en plan basert på risiko- 

og vesentlighetsvurdering av kommunens eller fylkeskommunens eierskap. Hensikten med 

risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for eierskapskontroll.  

Revisjon Midt-Norge SA utarbeider risiko- og vesentlighetsvurderinger ved starten av ny 

valgperiode og vurderingen oppdateres årlig med nytt tallmateriale og eventuelt nye 

vurderinger ved behov.  
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2 UTVIKLINGSTREKK I OVERORDNEDE 
RAMMEBETINGELSER 

2.1 Demografiske endringer 
Utviklingen i størrelsen på og sammensetningen av befolkningen vil ha betydning for 

dimensjonering av tjenestetilbud og kommunens inntekter og utgifter. Ifølge Statistisk 

Sentralbyrås (SSB) hovedalternativ for befolkningsframskrivinger vil befolkningsveksten i 

Norge flate ut de neste ti årene for deretter å synke videre. Forutsatt at de innenlandske 

flyttemønstrene vi har sett de siste ti årene fortsetter, viser befolkningsframskrivingene frem 

mot 2040 at sentrale strøk vil oppleve en vekst i folketallet, mens mange distriktskommuner vil 

få en nedgang i folketallet. Ifølge SSB innebærer framskrivingene en fortsatt sentralisering, 

særlig blant unge voksne. Et annet utviklingstrekk er at andelen eldre i befolkningen ventes å 

øke betydelig. I hovedalternativet til SSB øker andelen av befolkningen som er 70 år og eldre 

fra 12 prosent i 2018 til 21 prosent i 2060. Økningen er spesielt sterk blant de som er 80 år 

eller eldre. Ifølge SSB vil aldringen bli klart sterkest i distriktene. Aldringen i distriktene vil 

forsterkes ved at unge mennesker i fruktbar alder flytter mot byen og at barna deres også i 

større grad vil bli født i sentrale strøk. Når de eldre samtidig blir igjen på bygda, vil mer enn 

hver tredje innbygger i en del distriktskommuner ha passert 70 år i 2040. Endringer i 

befolkningens størrelse og sammensetning kan være vanskelig å fange opp i den kommunale 

planleggingen. Kommuner som forholder seg passivt til framskrivinger av kommunens 

befolkning løper en risiko for å bli ute av stand til å tilby riktige tjenester, i riktig omfang til riktig 

tid.  

2.2 Klima, energi og beredskap 
Både effekter av klimaendringene og omstillingen til lavutslippssamfunnet representerer 

risikoer for kommunene og lokalt næringsliv. Klimarisiko kan deles inn i fysisk risiko, 

overgangsrisiko og ansvarsrisiko. Fysisk risiko dreier seg om kostnader forbundet med fysisk 

skade som følge av klimaendringer (f.eks. mer ekstremvær, flom og ras).  Overgangsrisiko 

dreier seg om samfunnsmessige konsekvenser som følge av endringer i politikk/reguleringer 

og teknologi når verden skal omstilles til et lavutslippssamfunn. Ansvarsrisiko handler om 

muligheten for erstatningskrav og søksmål knyttet til beslutninger eller mangel på beslutninger 

relatert til klimapolitikk eller klimaendringer. Ansvarsrisiko kan f.eks. være relevant i 

sammenheng med kommunenes ansvar for klimatilpasning, velfungerende avløpsnett og 

håndtering av overvann. Den samlede klimarisikoen vil på direkte eller indirekte vis kunne 

påvirke befolkningsutvikling, sysselsetting/næringsutvikling, skatteinntekter, verdi av 

eiendom/infrastruktur og derigjennom få stor betydning for kommuneøkonomien og 

kommunens generelle attraktivitet for næringsliv og beboere. Klimarisiko har også betydning 
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for energiforsyning og beredskap. Det er derfor viktig at klimarisiko tas inn i den kommunale 

planleggingen på alle tjenesteområder og nivåer. Høsten 2018 kom det nye statlige 

planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning som skal legges til grunn 

ved kommunal planlegging og enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven.   

2.3 Kommunestruktur 
I en kommunesammenslåing ligger det et stort potensial for endring og utvikling. Det vil være 

en utfordring for kommunene å utnytte dette mulighetsrommet fullt ut, samtidig som at de får 

til en god overgang fra to kommuner til én. Organisasjonsendringen i seg selv kan være en 

utfordring, og det er viktig å sikre gode løsninger både på systemnivå og individnivå. Den nye 

kommunen skal gjerne ha nye systemer og verktøy, reglement og retningslinjer, og 

kommunens forhold til eksterne endrer seg gjerne. Dette gjelder for eksempelvis avtaler og 

anskaffelser, men også endrede sammensetninger i interkommunale selskaper eller 

vertskommunesamarbeid. Slike endringer gjelder også for tilgrensende kommuner som ikke 

er en del av en sammenslåing, men samarbeider med en eller flere sammenslåingskommuner. 

Det kan være flere grunner til sammenslåing mellom kommuner. I noen tilfeller kan det være 

slik at en eller flere av kommunene som slås sammen historisk har kjøpt tjenester, og i den 

nye kommunen må disse tjenestene bygges opp fra grunnen av. For kommuner som slår seg 

sammen og de som ikke gjør det foreligger det gjerne en endring i størrelsen på statlige midler 

som tilfaller kommunen.  

Kommunereformen fører til at færre bor i kommuner under 10 000 innbyggere fra 2020, og 

flere vil bo i kommuner med over 50 000 innbyggere.1 Uavhengig av kommunereformen har 

det også skjedd en demografisk endring hvor flere flytter til tettbygde strøk og færre bosetter 

seg i spredtbygde strøk, og utkantkommuner gjerne får en større andel eldre sammen med 

begrenset vekst eller nedgang i yngre aldersgrupper. Endringene vises spesielt godt i 

Nordland i 2019, hvor fylket som helhet hadde en befolkningsnedgang på 937 personer i de 

tre første kvartalene i 2019.2  

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

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

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

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

 

1 KS, ‘Status Kommune 2019’, 2019 <https://www.ks.no/globalassets/fagomrader/demokrati-og-
styring/lokaldemokrati/010419-KS-status-kommune-2019.pdf>. 
2 Hentet fra https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/folkemengde/kvartal, 06.12.2019 
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sammenslås med andre, nye oppgaver og økte krav gjennom for eksempel 

bemanningsnormer og lignende.3 

Mange mindre kommuner er avhengige av samarbeid med andre kommuner for å kunne yte 

gode tjenester. Samarbeid kan eksempelvis skje gjennom å etablere interkommunale 

selskaper eller vertskommunesamarbeid. I vertskommunesamarbeid kan man se at for 

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

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

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

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

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

og helse og omsorg. 

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

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

kommunens økonomi og mulighet for å utføre pålagte oppgaver.  

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

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

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

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

løsninger og drifte dem. Offentlige anskaffelse trekkes også fram som et risikoområde blant 

annet fordi regelverket oppleves som komplisert og vanskelig. 

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

en effektiviseringsgevinst. Mange kommuner jobber med ulike digitaliseringsprosjekter 

eksempelvis innbyggerdialog og velferdsteknologi. Denne digitalisering fører til utvikling og 

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

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

sensitive personopplysninger. 

 

3 Brandtzæg, Bent Aslak, et al., Telemarksforskning, TF-Rapport nr. 473, 2019, Hentet fra 
https://intra.tmforsk.no/publikasjoner/filer/3455.pdf   
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3 NAMSSKOGAN KOMMUNE 

3.1 Utviklingstrekk i Namsskogan 

Tabell 2. Om kommunen 

Nøkkeltall  
Namsskogan  

KOSTRA-
gruppe 

Landet 
uten Oslo  

2016 2017 2018 2018 2018 
Innbyggere (antall) 872 902 871 73538 4647141 
Fødte per 1000 innbyggere 3.4 4.4 11.5 7.8 9.9 
Døde per 1000 innbyggere  12.6 8.9 13.8 11.8 8.0 
Netto innflytting (antall) 13 38 -29 -613 15891 
Andel skilte og separerte 16-66 år 
(prosent) 

12.4 11.8 11.6 10.2 10.7 

Andel enslige innbyggere 80 år og over 
(prosent) 

52.9 53.5 57.3 67.1 62.0 

Andel enslige forsørgere med stønad fra 
folketrygden (prosent) .. .. .. 0.3 0.9 

Andel uførepensjonister 16-66 år (prosent) 13.8 15.3 14.4 12.7 10.0 
Registrerte arbeidsledige i prosent av 
befolkningen i alderen 15-74 år (prosent) 

1.3 2.0 1.4 1.3 1.5 

Andel innvandrerbefolkning (prosent) 8.5 11.3 10.4 .. .. 
Forventet levealder ved fødsel, kvinner (år) 84.0 84.0 .. 76.3 74.4 
Forventet levealder ved fødsel, menn (år) 79.8 79.8 .. 72.3 70.7 
Innbyggere som bor i tettsteder per 1.1. 
(antall) 

219 228 246 27075 3659199 

Reisetid til kommunesenteret (minutter) 9724 .. .. 0 0 
Pendler ut av bostedskommunen (antall) 87 .. .. 0 0 

Kilde: SSB 

Tallene i analysen sammenligner Namsskogan med KOSTRA-gruppen og landet uten Oslo. 

Statistisk sentralbyrå har laget en kommunegruppering basert på tre ulike dimensjoner: 

folkemengde, bundne kostnader og frie disponible inntekter per innbygger. Namsskogan 

kommune er plassert i KOSTRA-gruppe 6, som består av små kommuner med høye bundne 

kostnader per innbygger og lave frie disponible inntekter.  

Namsskogan kommune har hatt en nedgang i plassering i Kommunal rapports 

kommunebarometer. I 2017 hadde kommunen en 262.-plass, i 2018 på plass nr. 372 og i 2019 

har kommunen falt ned på en 408.-plass. Det er noen forskjeller fra år til år i hva som vurderes, 

og plasseringene er derfor ikke direkte sammenlignbare. Plasseringene gir likevel en indikator 

på hvordan kommunen ligger an sammenlignet med andre norske kommuner.  

3.2 Kommuneorganisasjonen 
Kommunedirektør i Namsskogan er Mildrid Hendbukt-Søbstad. Rådmann på tidspunktet for 

denne risiko- og vesentlighetsanalysens datainnsamling i 2018 var Kjersti Kvalvik. 
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Se organisasjonskart nedenfor. 

 

Figur 1. Organisasjonskart 

 

Teknisk, helse og oppvekst har større organisasjoner under seg som ikke framgår av dette 

organisasjonskartet. Kultur har også flere underorganisasjoner.  

3.2.1 Kommunesamarbeid 

Namsskogan samarbeider med Grong og Røyrvik kommuner om plansaksbehandling. 

Kommunedirektøren opplyser at man ønsker å utvide samarbeidet med andre kommuner, 

eventuelt også gjennom flere interkommunale selskap.  

Namsskogan kommune har felles lønningskontor med Grong, Røyrvik og Lierne. IN Lønn har 

hatt høy turnover i 2018 og 2/3 av ansatte er byttet ut. Avtalen om kjøp av lederressurs innen 

helse og omsorg ble sagt opp i 2018, og Grong kommune har sagt opp vertskommuneavtalen 

for kjøp av legetjenester.  

I årsberetningen for 2018 heter det at kommunedirektøren ser store utfordringer i forhold til 

samarbeid med nærliggende kommuner. 

Som følge av endringer i ny kommunelov, må samarbeid organisert etter gammel 

kommunelovs § 27 finne en ny organisasjonsform i løpet av inneværende valgperiode. 

Kommunene involvert i § 27-samarbeid har derfor et ansvar i å finne gode 

selskapsformer/organisasjonsformer for disse samarbeidene. Det er ikke sikkert at 

organisasjonsformen som passer for det ene samarbeidet, er like hensiktsmessig for det 

andre. Endringer av selskapsform, og da fortrinnsvis en endring til det bedre, fordrer påkoblede 

eiere som er bevisste sitt ansvar.  
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3.2.2 Investeringsplaner 

I budsjettet for 2020 heter det at det er lagt opp til et beskjedent investeringsbudsjett som tar 

høyde for at høyst nødvendige tiltak iverksettes. Tiltakene har en brutto kostnad på kr 

5.750.000. Av dette er kr 1.061.500 egenfinansiering og det legges opp til ekstern finansiering 

på kr 4.728.500. For 2021 er det lagt inn investeringer i anleggsmidler på 25 millioner kroner. 

Til sammenligning viser regnskapet for 2018 investeringer i anleggsmidler på om lag 16,7 

millioner kroner, og regnskapet for 2017 viser investeringer i anleggsmidler på om lag 53 

millioner kroner. Investeringene er i hovedsak finansiert ved bruk av lånemidler. 

3.3 Tidligere revisjoner og tilsyn 
Forrige risiko og vesentlighetsvurdering i Namsskogan kommune fra 2016 vurderte følgende 

områder som risikofylte og vesentlige:  

 Skole  

  Personalpolitikk 

  Pleie og omsorg, organisering og kvalitet 

  Flyktninger og integrering 

 Vedlikehold av kommunal eiendom 

 Barnevernstjenesten 

 

I tabell tre finnes en oversikt over forvaltningsrevisjonsprosjekter, selskapskontroller og statlige 

tilsyn.  

Tabell 3. Namsskogan kommune sine kontroller og tilsyn de siste årene 

Område Type kontroll/ tilsyn År 

Arkiv Tilsyn (Arkivverket) 2019 

Forvaltningskompetanse i 

Namsskogan kommune 
Tilsyn (Fylkesmannen) 2017 

Ansettelser Forvaltningsrevisjon 2019 

Pleie og omsorg, 

samhandlingsreformen 
Forvaltningsrevisjon 2014 
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Økonomistyring i Namsskogan 

kommune 
Forvaltningsrevisjon 2013 

Saksbehandling og opplæring Forvaltningsrevisjon  2011 
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4 RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING 
Revisors helhetlige risiko- og vesentlighetsvurdering identifiserer områder hvor det anbefales 

å gjennomføre forvaltningsrevisjon. Med risiko og vesentlighet menes her sannsynligheten for 

at et forhold kan inntreffe og konsekvensen dersom angjeldende forhold inntreffer. Rød 

fargekode indikerer at revisors samlede vurdering av risiko og vesentlighet tilsier at behovet 

for forvaltningsrevisjon er høyt. Gul farge indikerer at behovet ligger på et middels nivå, mens 

grønn farge indikerer et lavt behov for forvaltningsrevisjon.  

4.1 Kommuneorganisasjonen 

4.1.1 Økonomi 

Figur 2 er en oppsummering av risikovurderingene som er gjort relatert til økonomi og i 

fortsettelsene presenteres bakgrunnen for vurderingene. 

 

Figur 2. Risikovurdering økonomi 

 

Revisor sin samlede vurdering av risiko og vesentlighet relatert til økonomi, tilsier at behovet 

for forvaltningsrevisjon innen økonomisk internkontroll (økonomistyring) er høyt. Vurderingen 

baserer seg på informasjon om utfordringer og misforhold mellom inntektsnivå og 

aktivitetsnivå, organisasjonsmessige endringer og tidvis utfordringer knyttet til rapportering og 

rutiner. Organisasjonsendringer og ikke oppdaterte rutiner utgjør en risiko. Selv om 

budsjettering og budsjettoppfølging gis en middels risiko, vil faktorene som er nevnt her også 

ha betydning for denne prosessen. Signalet fra politisk nivå tillegges også vekt. Offentlige 

Økonomisk internkontroll

Budsjetteringsprosess og budsjettoppfølging

Offentlige anskaffelser
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anskaffelser innebærer alltid risiko og settes til middels som følge av revisors vurdering av 

kommunens praksis på området. 

Økonomi i kommunen 

Tabell 4. Økonomisk situasjon  

Nøkkeltall  
Namsskogan 

KOSTRA-
gruppe 

Landet 
uten Oslo  

2016 2017 2018 2018 2018 
Netto driftsresultat i prosent av brutto 
driftsinntekter  

9.9 6.1 3.8 3.6 2.2 

Årets mindre/merforbruk i 
driftsregnskapet i prosent av brutto 
driftsinntekter  

5.3 2.6 1.5 1.4 1.2 

Arbeidskapital ex, premieavvik i 
prosent av brutto driftsinntekter  

27.3 36.5 44.6 28.7 21.8 

Netto renteeksponering i prosent av 
brutto driftsinntekter  

28.3 22.4 27.1 30.4 42.3 

Langsiktig gjeld ex 
pensjonsforpliktelser i prosent av 
brutto driftsinntekter 

78.3 78.2 88.8 89.0 105.6 

Frie inntekter per innbygger (kr) 85194 84991 92417 77500 55124 
Fri egenkapital drift i prosent av brutto 
driftsinntekter  17.3 22.7 25.1 13.8 11.2 

Brutto investeringsutgifter i prosent av 
brutto driftsinntekter  40.1 35.6 11.3 14.6 15.2 

Egenfinansiering av investeringene i 
prosent av totale brutto investeringer  

49.6 71.2 18.7 26.4 25.8 

Kilde: SSB 

Teknisk beregningsutvalg (TBU) betrakter netto driftsresultat som hovedindikator for 

økonomisk balanse i kommunesektoren. Netto driftsresultat viser hvor mye som kan 

disponeres til avsetninger og investeringer etter at driftsutgifter, renter og avdrag er betalt. TBU 

anbefaler at netto driftsresultat for kommunesektoren som helhet over tid bør utgjøre om lag 

to prosent av driftsinntektene. For Namsskogan kommune viser denne 3,8 prosent i 2018, noe 

som er høyere enn det anbefalte nivået.  

På spørsmål om hvordan evt. endring i rammebetingelser vil kunne påvirke kommunens 

finansielle situasjon, opplyser kommunedirektøren at retaksering innen eiendomsskatt vil 

kunne påvirke pengesituasjonen. Rentenivået er også en usikkerhetsfaktor.  

I budsjett for 2020 er det lagt inn korrigeringer som gjelder daglig drift, og det er lagt inn nye 

tiltak iht. spesifisering av nye driftstiltak. Driftsinntektene viser en nedgang fra 2019 som ifølge 

saksframlegg til kommunestyret (arkivsak 19/6357-4) i stor grad skyldes endrede 

rammebetingelser vedrørende mulig mottak av flyktninger og en negativ 
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befolkningsframskriving. Videre heter det at når det gjelder økonomi i planperioden vil det 

komme betydelige utfordringer, selv om kommunen har buffer som gir tid til omstilling.  

Tabell 5. Finansiering av driften 

Nøkkeltall 
Namsskogan  

KOSTRA-
gruppe 

Landet 
uten Oslo  

2016 2017 2018 2018 2018 
Andre driftsinntekter, ekskl, mva-
kompensasjon 14.4 11.1 11.1 15.1 11.7 

Andre statlige tilskudd til driftsformål 0.2 9.2 7.9 8.6 4.8 
Brutto inntekt fra konsesjonskraft, 
kraftrettigheter og annen kraft for 
videresalg, ekskl, mva-kompensasjon 

2.8 3.4 3.8 2.2 0.4 

Eiendomsskatt totalt 13.9 11.9 10.2 4.6 3.2 
- herav Eiendomsskatt annen eiendom 13.9 11.3 9.5 3.6 1.4 
- herav Eiendomsskatt boliger og 
fritidseiendommer 

0.0 0.7 0.7 0.9 1.7 

Kompensasjon for merverdiavgift i 
driftsregnskapet 3.1 2.9 2.8 2.4 2.1 

Rammetilskudd 34.7 32.6 34.2 35.8 30.3 
Salgs- og leieinntekter i driftsregnskapet 13.2 13.5 14.5 13.9 14.4 
Skatt på inntekt og formue inkludert 
naturressursskatt 

20.6 18.7 19.2 19.3 33.5 

- herav Naturressursskatt 7.7 5.9 6.1 1.9 0.3 
Kilde: SSB 

Tabellen viser at Namsskogan har en høyere eiendomsskatt enn sammenligningsgruppene. I 

kommunestyrets sak 93/19 kjennetegnes Namsskogan kommune av høye inntekter og 

kostnader, men fått et misforhold mellom inntektsnivå og aktivitetsnivå. Det er gitt politiske 

føringer for å tilpasse tjenestenivået til rammebetingelsene. Budsjettet for 2020 viser netto bruk 

av fond på ca. 8 millioner kroner. 

Kommunedirektøren peker i årsberetningen 2018 på store utfordringer i forhold til rammevilkår. 

Også i budsjett for 2020 pekes det på at kommunen vil stå overfor store økonomiske 

utfordringer, og at bruk at disposisjonsfond er nødvendig for å få budsjettet i balanse. 

Forklaringsfaktorer som trekkes fram er nedgang i integreringstilskudd, ingen bosetting av nye 

flyktninger og den demografiske fordelingen av voksen og eldre befolkning. 

Det ligger også store utredninger knyttet til skattlegging av kraftselskap, eiendomsskatt, 

skattlegging av naturressurser osv. For Namsskogan som kraftkommune vil endringer bety at 

kommunene må forberede seg på nye tider og ta grep for å tilpasse driften til de nye 

økonomiske rammevilkårene som måtte komme. 
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Finans  

Namsskogan kommune har forholdsvis lav gjeld pr. innbygger. 

Kommunen har vedtatt finansreglement fra 2014 (del av økonomireglementet). 

Finansreglementet angir rammer og retningslinjer for kommunens finansforvaltning. 

Kommunen skal ha en lav risikoprofil i sin finansforvaltning. Kommunedirektøren har fullmakter 

knyttet til valg av låneinstitusjon og finansinstitusjon for plassering av ledig likviditet og 

langsiktige finansielle aktiva.  

Balanse 2018 viser at det ikke er foretatt plassering av likviditet, og at kommunens 

låneportefølje er fordelt på tre låneinstitusjoner. 

Investeringen for 2020 ligger på et moderat nivå (se avsnitt 3.2.2.) 

Budsjetteringsprosessen og budsjettoppfølging  

Ifølge sak 93/19 vil 2020 bli et krevende år med fokus på tjenester og streng budsjettdisiplin 

Budsjettprosessen beskrives kort, og som et samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte. 

I kommunestyrets sak 1/19 heter det blant annet at «Namsskogan kommunestyre ber 

Kommunedirektøren om å legge et betydelig arbeid rundt økonomiplan – og strategidokument 

som legges fram i juni 2019» 

Økonomisk internkontroll  

Økonomisjef opplyser at kommunen har for dårlig kontroll på kommunens eiendeler, og at 

dette innebærer risiko for misligheter utført av enkeltpersoner.  

Innkjøpsavtaler synes ut fra leverandørstatistikk å følges. Innkjøp attesteres og anvises av 

habile personer så langt revisor kan se.  

Kommunens økonomireglement punkt 2.5.1/5.2 har bestemmelser om rapportering ferdige 

prosjekter og punkt 2.5.4 har bestemmelser om regulering ved årets slutt. Rapportering ble 

siste gang gjennomført i desember 2019 (sak 91/19). Det rapporteres kort status for hvert 

prosjekt samt regnskap for det enkelte investeringsprosjekt.  

Namsskogan kommune har økonomireglement fra 2014 (kommunestyresak 18/14). 

Reglementet har bestemmelser om rapportering. Budsjettavviksanalyse skal legges fram for 

formannskap og kommunestyre 4 ganger pr. år. I tillegg skal regnskap og årsmelding legges 

fram i april hvert år. I forbindelse med budsjettavviksanalysen skal det også rapporteres på 

HMS og medarbeiderkartlegging. Ifølge årsmelding 2018 var det store utfordringer knyttet til 

økonomistyring og rapportering i henhold til vedtatt reglement. Dette forklares med høy 

turnover i ledergruppen. Alle rapporteringskrav knyttet til lønn er ikke fulgt opp som følge av 
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høy turnover i IN Lønn (se også 3.2.1). For 2019 er det bedring både når det gjelder 

finansrapportering og kvartalsrapportering til politisk nivå. 

Regnskapet for 2018 viser et mindreforbruk sammenlignet med budsjett på om lag 1,9 millioner 

kroner. For 2017 var mindreforbruket om lag 3,4 millioner kroner. 

Årsberetningen for 2018 viser at område Oppvekst hadde et betydelig mindreforbruk, mens 

helse og omsorg hadde et vesentlig merforbruk sammenlignet med revidert budsjett. 

Tabell 6. Økonomisk internkontroll (Tabell utgifter til tjenesteområder) 

Nøkkeltall  
Namsskogan  

KOSTRA-
gruppe 

Landet 
uten Oslo  

2016 2017 2018 2018 2018 

Andel av totale utgifter for politisk styring 1.4 1.4 1.6 1.2 0.7 

Andel av totale utgifter for kontroll og 
revisjon 

0.8 0.7 0.4 0.4 0.2 

Kilde: SSB 

Namsskogan har noe høyere utgifter til politisk styring enn sammenligningsgruppene. Utgifter 

for kontroll og revisjon har de siste årene gått ned, og er nå på linje med KOSTRA-gruppen.  

Det er ifølge budsjett for 2020 en målsetting å ha fokus på, og utarbeide gode rutiner for 

internkontroll. 

Offentlige anskaffelser 

Kommunen har ulike rammeavtaler.  De fleste er inngått sammen med fylkeskommunen (NT), 

men noen (spesielt på helse) er inngått sammen med andre kommuner. Interkommunal IKT 

Indre Namdal står for innkjøp av IT-utstyr. 

Teknisk enhet har ansvar for anskaffelser innenfor sitt område.  

Forespørsel angående dokumentasjon av anskaffelsesprosessen er tilfredsstillende besvart, 

og kommunen synes ut fra dette generelt sett å utarbeide anskaffelsesprotokoller.  

Regelverket omkring offentlige anskaffelser oppfattes gjerne som komplisert, og endringer har 

ført til nye krav, særlig knyttet til klima og miljø (se avsnitt 4.2.4). 
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4.1.2 Organisasjon 

I figur tre er risikovurderingen innenfor området organisasjon oppsummert og under følger en 

nærmere beskrivelse av data som er grunnlag for vurderingen. 

 

Figur 3. Risikovurdering organisasjon 

 

Revisors samlede vurdering av risiko og vesentlighet relatert til organisasjon, tilsier at behovet 

for forvaltningsrevisjon innenfor HMS, arbeidsgiverpolitikk og IKT er høyt. Kommunen har i 

liten grad hatt fokus på ledelse, det er knyttet utfordringer til rekruttering (se avsnitt 4.2), det 

har vært høy turnover i lederstillinger og det er ikke gjennomført medarbeiderundersøkelser. 

Sammen med nye utfordringer knyttet til organisering, vil dette kunne være en risiko. 

Kommunen har videre vedvarende høyt sykefravær til tross for fokus på området. Et lite 

tilfredsstillende saksbehandlingssystem er en vesentlig risiko.  

Organisering, internkontroll og arkiv vurderes i seg selv å ha moderat risiko, men er områder 

som delvis går over i områder med en høyere vurdert risiko. Det samme gjelder etikk og 

varsling (lav risiko), noe som begrunnes med at noen ansatte kvier seg for å melde avvik. 

Organisering 

Kommunen har fra 2018 en 3-nivå-organisering, med kommunedirektøren på nivå 1, 

kommunalsjefer på nivå 2 og øvrige ledere på nivå 3.  

Namsskogan kommune har i løpet av forholdsvis kort tid hatt flere skifter i 

kommunaldirektørstillingen. Fram til 1.september 2018 har Namsskogan kommune kjøpt 

Arbeidsgiverpolitikk, ledelse og  
kompetanseutvikling

HMS (sykefravær)

Informasjons - og kommunikasjonsteknologi

Organisering

Kommunedirektørens internkontroll og 
kvalitetssirking

Arkiv

Etikk og varsling

Beredskapsplaner
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kommunalsjef-ressurs innen helse tilsvarende 40 prosent stilling fra Grong kommune. 

Kommunalsjef for oppvekst tiltrådte oktober 2018. Det har også vært utskifting i øvrige stillinger 

på nivå 2 (kommunalsjef-nivå). Kommunens økonomisjef har lang erfaring. Samtidig peker 

kommunedirektøren på at et ønske om et netto driftsresultat godt over det sentrale målet har 

gått på bekostning av organisasjonsutvikling og lederutvikling. Kommunedirektøren skriver i 

årsmeldingen for 2018 at året har vært preget av opprydding. 

I en artikkel i Namdalsavisa fra mars 2020 heter det at Namsskogan må omstille for å komme 

i mål økonomisk og at de må tenke nytt. Kommunen har brukt «ostehøvelprinsippet» i 

budsjettsammenheng, men har nå kommet til et punkt der man ikke kan høvle mer uten å 

svekke arbeidsmiljø og kvalitet på tjenesten. Omstillingsprosjektet er forankret hos ansatte og 

legger vekt på at det må jobbes smartere. Man ser for seg en tøff prosess og at arbeidsplasser 

i ytterste konsekvens vil kunne ryke.  

Arbeidsgiverpolitikk, ledelse og kompetanseutvikling 

Namsskogan kommune hadde ved utgangen av 2018, 143 ansatte fordelt på 109 årsverk. 

Det har vært gjennomført medarbeiderundersøkelse årlig. Kommunen benytter et system som 

heter 10-FAKTOR, som er en utviklingsorientert medarbeiderundersøkelse, og vektlegger 

medarbeiderskap, mestring, motivasjon og ledelse. Undersøkelsen i 2018 hadde en 

deltakerprosent på ca. 30 %. Undersøkelsen ble ikke gjennomført i 2019, jf. budsjett 2020.  

Det er gjennomført kompetanseheving innenfor arbeidsmiljøloven, bruk av digitale skjema, 

sykefraværsoppfølging, juridiske forhold omkring ansettelser/oppsigelser, og 

konflikthåndtering. 

Lederutvikling har ikke hatt stort fokus i 2018 (se også avsnitt Organisasjon).  

Det har vært personalpolitiske utfordringer knyttet til enkelte hendelser. 

Kommunedirektørens internkontroll og kvalitetssikring 

Namsskogan kommunes plan og styringssystem består av kommunens overordnede og 

politisk vedtatte planverk. Det enkelte års aktivitet er beskrevet i årshjulet. Årshjulet har tre 

hovedbolker: resultatvurdering, strategi og årsbudsjett. 

Overordnede styringsdokumenter i kommunedirektørens internkontroll og kvalitetssikring er 

delegasjonsreglement, reglement for etiske standarder, reglement innenfor 

personalforvaltning og arbeidsgiverområdet, reglement for økonomi og finansforvaltning samt 

reglement innenfor datasikkerhet og personvern. Det er også gjennomført lederopplæring 

HMS. 
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Det er lagt en plan for rullering av reglementer i 2019. Økonomireglement og 

delegasjonsreglement skal gjennomgås etter at ny kommunelov er vedtatt. 

Namsskogan kommune benytter et avviks- og forbedringssystem som heter Compilo. 

Systemet skulle ifølge årsmelding 2018 revideres i 2019, og ifølge årsrapporten «benytter 

stadig flere avvikssystemet» 

Kommunen har innført målekart med utvalgte fokusmål og definerte sentrale utfordringer. Det 

er også vedtatte måleindikatorer. 

Helse miljø og sikkerhet (HMS)  

Tabell 7. Sykefravær  

 

Nøkkeltall 

Namsskogan 
Kommuner 

samlet 

4.kvartal 2015-

3. kvartal 2016 

4.kvartal 2016-

3. kvartal 2017 

4.kvartal 2017-

3. kvartal 2018 

4.kvartal 2017-

3. kvartal 2018 

Samlet sykefravær 8,14 11,32 Data mangler 9,83 

Legemeldt sykefravær 6,81 10,01 Data mangler 8,45 

Sykefravær undervisning 3,88 6,61 Data mangler 8,49 

Sykefravær barnehager Data mangler Data mangler Data mangler 12,24 

Sykefravær helse, pleie og omsorg 9,25 13,06 Data mangler 11,11 

Kilde: KS 

Ifølge årsmelding for 2018 har kommunen en reduksjon i sykefraværet sammenlignet med 

2017. Kommunens målsetting er et sykefravær under 7 prosent. Sykefravær har hatt stort 

fokus i 2018, blant annet med oppfølging av ansatte med individuelle samtaler. Kommunen 

har i 2019 hatt fokus på digitalisering av sykemeldinger, opplæring av ledere og ansatte knyttet 

til bruk av det nye systemet Capitech og riktig registrering av fravær. I kommunens årsmelding 

for 2018 heter det at sykefravær fordelt på rammeområder er: 

 Ramme 1 (Administrasjon og ledelse) 3,6 % 

 Ramme 2 (Oppvekst)    5,1 % 

 Ramme 3 (Helse)    9,7 % 

 Ramme 4 (Teknisk)    8,8 % 

Pr 31.10.2019 var sykefraværet på 8,5 prosent, mot en målsetting på 7 prosent. Ifølge budsjett 

for 2020 har kommunestyret bestilt en plan for konkrete tiltak for å redusere sykefraværet ned 

mot 5 prosent på ramme 3.  
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Etikk og varsling 

Namsskogan kommune har vedtatt etiske retningslinjer for ansatte og politikere. Ifølge 

årsmelding for 2018 deles retningslinjene ut til nye politikere ved hvert valg og gjennomgås 

ved politikeropplæringen. Etiske retningslinjer er en del av informasjonen som gis til nyansatte. 

Når det gjelder varsling om kritikkverdige forhold i kommunen, opplyser kommunedirektøren 

at man ikke har mottatt slikt varsel, men at rutinene er på plass for hvordan slik varsel skal 

håndteres.  

Kommunen har avvikssystem (Compilo). På kommunens hjemmeside ligger det lenke til 

systemet der ansatte skal kunne melde avvik/varsle. 

Kommunedirektøren opplyser at man har jobbet med å endre holdninger til det å melde avvik, 

gjennom å holde kurs for de ansatte. Likevel er det en del ansatte som kvier seg for å melde 

avvik, noe som kan være grunnet i kultur på arbeidsplassen. Det var på et tidspunkt 22 avvik 

innen helse som ikke var lukket. Man har nå som rutine at dersom ikke nærmeste leder lukker 

avviket, går avviket videre til kommunedirektøren. Alle avvik er lukket i dag ifølge kommunen. 

Arkiv/dokumentsenter 

Kommunedirektøren opplyser at det er en del etterslep i postmottak og journalføring. En ansatt 

har vært sykmeldt, og dette har medført utfordringer. Kommunen opplyser i årsberetningen at 

prosjekt med å skanne og digitalisere alle personalmapper er tilnærmet fullført, og at alle 

personalmapper fra nå skal være elektroniske. Fysiske mapper skal overføres til 

Interkommunalt Arkiv i Trøndelag, som ligger på Dora i Trondheim.  

I årsmelding for 2018 heter det at det arbeides med å samkjøre arkivprosedyre og å revidere 

arkivplan. 

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi, GDPR 

Kommunen har eget personvernombud, og enhetsledere har tatt kurs innen personvern på 

Grong. Kommunen er tilfreds med Visma, men saksbehandlersystemet ESA fungerer ikke 

tilfredsstillende. Kommunen ønsker å se på alternative systemer, men har ikke innkjøpsmakt 

av betydning så eventuelt innkjøp bør gjøres sammen med andre kommuner.  

Det har vært utfordringer med å administrere tilganger til IKT-systemet i kommunen, og ansatte 

har fått tilgang til IKT-systemer i Røyrvik kommune uten at dette var hensikten.  

Beredskapsplaner og Risiko- og sårbarhetsanalyser 

Kommunens beredskapsplan er fra 2016. Kommunedirektøren har blitt delegert å oppdatere 

denne uten å måtte behandle endringer politisk. Kommunen har en kriseplan samt risiko- og 
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sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) fra 2015. Fylkesmannen har hatt tilsyn innen beredskap, og 

bemerket da at kommunen i arbeidet med beredskap burde involvert eksterne aktører i større 

grad (for eksempel strømselskap, etc).  

4.2 Tjenesteområdene 

4.2.1 Oppvekst 

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

nærmere beskrivelse av data som er grunnlag for vurderingen. 

 

Figur 4. Risikovurdering oppvekst 

 

Revisor sin samlede vurdering av risiko og vesentlighet relatert til oppvekst tilsier at behovet 

for forvaltningsrevisjon er høyt innfor grunnskole og integreringsarbeidet. Dette begrunnes 

blant annet med utfordringer knyttet til mobbing og noe svak score på læringsmiljø. Risiko 

innenfor barnehage er knyttet til sammenheng mellom bemanning og tjenestekvalitet. 

Konsekvensene av manglende integrering er store, både for det enkelte menneskets 

livskvalitet og for samfunnet generelt. PPT og barnevern er tjenester som ofte har inngripen 

med grunnskole og barnehage, og har en iboende risiko i seg selv. Revisor vurderer at SFO, 

voksenopplæring og kultur/barne- og ungdomstiltak har lav risiko. 

 

 

Grunnskole

Flyktninger (integrering)

Barnehage

PPT og barnevern

SFO

Voksenopplæring

Kultur/ barne- og ungdomstiltak
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Tabell 8. Barnehage 

Nøkkeltall  
Namsskogan 

KOSTRA-
gruppe 

Landet 
uten Oslo  

2016 2017 2018 2018 2018 
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold 
til innbyggere 1-5 år (prosent) 

90.9 93.3 100.0 88.8 92.1 

Andel barnehagelærere i forhold til 
grunnbemanning (prosent) 

43.8 42.2 53.2 32.4 40.8 

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

0.0 : 10.0 3.1 3.7 

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

83.3 100.0 85.7 81.3 81.9 

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

8.0 7.3 7.8 7.8 14.3 

Netto driftsutgifter barnehager, per 
innbygger 1-5 år (kr) 195939 241100 279321 166867 153538 

Kilde: SSB 

KOSTRA-tallene viser at i 2018 gikk alle barn i kommunen i barnehage. Det er flere barn som 

får ekstra ressurser sammenlignet med KOSTRA-gruppen og landet uten Oslo. I en liten 

kommune som Namsskogan kan få personer gi store utslag i statistikken.  

Tabell 9. Grunnskole 

Nøkkeltall  
Namsskogan KOSTRA-

gruppe 
Landet 
uten Oslo  

2016 2017 2018 2018 2018 
Andel elever med spesialundervisning  10.9 10.3 9.0 10.1 7.9 
Gruppestørrelser 9.5 9.8 8.9 10.4 16,2 
Gjennomsnittlige grunnskolepoeng : 43.1 40.2 41.6 41.7 
Mestringsnivå 3-5 NP: regning 8. trinn : : : 64.4 69.6 
Mestringsnivå 3-5 NP: lesing 8.trinn : : : 70.4 73.5 
Andel lærere med universitets-
/høgskoleutdanning, med pedagogisk 
utdanning 

73.9 68.0 50.0 75.5 77.6 

Andel lærere med universitets-
/høgskoleutdanning, uten pedagogisk 
utdanning 

: : 25.0 14.1 14.4 

Andel lærere med videregående utdanning 
eller lavere  

: : 25.0 10.3 8.0 

Kilde: SSB 

Det er ikke alle tall som er offentliggjort for Namsskogan kommune. Tilgjengelige tall for andel 

lærere med universitets-/høyskoleutdanning med pedagogisk utdanning viser at Namsskogan 

har lavere andel enn sammenligningsgruppene.  
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Barnehage: 

Namsskogan kommune har tre kommunale barnehager, og det er ifølge kommunen god 

dekningsgrad innen barnehage. Alle barnehagene oppfylte pedagognormen pr. 19.12.2019. 

Barnehagene har felles styreressurs og hver barnehage har pedagogisk leder. 

Grunnbemanningen er ifølge årsrapport 2018 god4, men det har vært utfordringer knyttet til å 

finne vikarer. Ny rammeplan for barnehagene er implementert, og barnehagene jobber i 

forhold til utvalgte fokusområder. Det er etablert et observasjonskorps med representanter fra 

barnevern, PPT og helsesøster. Observasjonskorpset har fokus på 2- og 4-åringene. I 

årsmeldingen for 2018 heter det at med få ansatte er den enkeltes kunnskap og kompetanse 

av svært stor betydning og at sårbarheten er stor.  Det er ikke gjennomført brukerundersøkelse 

i barnehagen.  

Skole: 

Namsskogan kommune har 2 grunnskoler; 1.-10.trinn. Begge skolene har språkassistenter, 

og oppfølging av elever med særskilte behov har ført til økt assistent-ressurs. 40 prosent av 

elevene ved Trones skole er flyktninger, og det er stort behov for ekstra opplæring.  

Budsjett for 2020 peker på at elevgruppen som skal ha opplæring har blitt mer kompleks og 

flere elever med ulike utfordringer krever tett samarbeid mellom ulike enheter i kommunen. 

Namsskogan kommune opplever variasjoner i elevtallet på de enkelte klassetrinn og generelt 

sett en nedgang i antall elver. 

En skole har hatt forholdsvis høy turnover. 

Kommunaldirektøren opplyser at skolene i kommunen sliter med noe mobbing, og det er lav 

score på elevundersøkelsen mtp. på trivsel og motivasjon for læring. Det er også en del 

konflikter mellom ulike miljø i skolen. Det er også en opplevd utfordring at dataspill og sosiale 

medier i større grad påvirker skolehverdagen. I 2018 deltok lærer i nettbasert kursing knyttet 

til hvordan skolen arbeider med skolemiljø og krenkelser. Skolen skal delta i MOT sitt opplegg 

«Skolen som samfunnsbygger».  

Ifølge målebarometeret for oppvekst, lå skolen under gjennomsnittet på nasjonale prøver i 

lesing på 5.trinn (2018). I budsjett for 2020 heter det at det er spesielt bekymringsfullt med høy 

andel elever på laveste mestringsnivå i lesing. 

 

4 I budsjett 2020 heter det at barnehagene har kun minimumsantall ansatte 
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I årsrapport 2018 pekes det på at det er en utfordring framover å tilfredsstille statens 

kompetansekrav, der alle som underviser i norsk, matematikk og engelsk skal ha minimum 30 

studiepoeng på barnetrinnet og 60 poeng på ungdomstrinnet. Budsjett for 2020 peker på at 

kommunen mangler fagkompetanse i flere fag, selv om de fleste lærere har godkjent 

undervisningskompetanse 

Fylkesmannen har skolene under overvåking, og skolebyggene har stort behov for utbedring 

og vedlikehold. Dagens skolestruktur er kostnadskrevende. 

Ifølge budsjett for 2020 skal det i budsjettåret innføres ny læreplan «Fagfornyelsen» og dette 

stiller store krav til opplæring av personalet og økt krav om tilgang på digitale verktøy. 

SFO 

Det er ikke gjennomført brukerundersøkelse i SFO. SFO er samlokalisert med barnehage, uten 

egen SFO-avdeling i skolen.  

PPT og barnevern 

Namsskogan kommune er med i interkommunalt samarbeid for barneverntjeneste og PPT for 

Indre Namdal, med Grong kommune som vertskommune. Kostnadene fordeles mellom 

kommunene etter gjeldende fordelingsnøkkel og bruk av tjenesten. Namsskogan kommunes 

kostnad økte med kr 760.000 fra 2017 til 2018 når det gjelder barnevernstiltak, og med kr 

70.000 når det gjelder PPT i samme periode. 

Som vist i tabell 10 er andel stillinger med fagutdanning i barnevernet høyere enn i 

sammenlignbare kommuner. Andel meldinger som behandles innen 7 dager er dessuten 100 

prosent, og høyere enn i sammenlignbare kommuner. 

Tabell 10. Barnevern 

Nøkkeltall  
Namsskogan 

KOSTRA-
gruppe 

Landet 
uten Oslo  

2016 2017 2018 2018 2018 
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta 
per innbygger 0-22 år (kr) 

12130 9259 13119 12709 8319 

Barn med melding ift, innbygger 0-17 år 
(prosent) 8.5 7.3 5.7 5.9 4.5 

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

6.5 3.5 4.6 5.9 3.9 

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

12.5 12.9 11.1 15.9 18.9 

Stillinger med fagutdanning per 1 000 
barn 0-17 år  9.1 8.5 9.4 8.0 5.0 
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Andel meldinger i alt som behandles 
innen 7 dager  

81.3 100.0 100.0 98.0 98.8 

Andel meldinger som går til undersøkelse 
innen 7 dager 50.0 83.3 90.0 84.2 81.5 

Kilde: SSB 

Voksenopplæring/flyktninger  

Namsskogan kommune har ved utgangen av 2018 flyktningkonsulent i 100 prosent stilling, og 

140 prosent lærerstillinger, og dette er en reduksjon i bemanningen på 2,7 årsverk 

sammenlignet med 2017. Kommune har bosatt flyktninger side 2015, men får som følge av 

nasjonale retningslinjer ikke bosette flyktninger etter 2018. Kommunen opplever også at 

bosatte flyktninger flytter fra kommunen. Kommunen har ifølge årsmelding 2018 ikke lyktes 

med integreringsarbeidet, sysselsetting og/eller etablering av sosiale nettverk. Det er ikke 

måloppnåelse på faktor «skaffe egen bolig» for flyktningene. 

Fra 2019 har Namsskogan kommune 11 personer i introduksjonsprogrammet, og det bor 42 

flyktninger i Namsskogan. Personer som ikke får jobb eller er i utdanning, vil enten flytte fra 

kommunene eller bli mottakere av sosialhjelp. 

Kultur/ barne- og ungdomstiltak 

Det er en kulturskolelærer i 85 % stilling. Kommunen bytter ellers undervisningstjenester med 

Røyrvik kommune. Namsskogan har tilbudt turnundervisning til ca. 60 elever i 2018. Andre 

tilbud inkluderer svømmehall 2 dager i uka, bibliotek og ungdomsklubb. 

I budsjettet for 2020 heter det at utfordringer framover er å starte revidering av ny kulturplan, 

følge opp vedtatt kulturminneplan, utarbeide ny kulturskoleplan og utarbeide plan for fysisk 

aktivitet og anlegg. 

I Ungdataundersøkelsen for 2019 finnes det dessverre ikke data for kulturtilbud, fritidsaktivitet 

etc. for Namsskogan kommune.  
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4.2.2 Velferd 

I figur 5 er risikovurderingen innenfor velferd oppsummert. I fortsettelsen følger en nærmere 

beskrivelse av data som er grunnlag for vurderingen  

 

Figur 5. Risikovurdering velferd 

 

Revisors samlede vurdering av risiko og vesentlighet relatert til velferdsoppgaver tilsier at 

behovet for forvaltningsrevisjon innenfor økonomisk sosialhjelp er høyt. Antall mottakere og 

andel barnefamilier som mottar hjelp er stigende og det liten informasjon om samarbeid mellom 

kommunen og NAV. Konsekvensene av barnefattigdom er alvorlige og påvirker barns levekår. 

For «bolig» vurderes risikoen som lav. 

Økonomisk sosialhjelp  

Tabell 11. Økonomisk sosialhjelp 

Nøkkeltall  
Namsskogan 

KOSTRA-
gruppe 

Landet 
uten 
Oslo  

2016 2017 2018 2018 2018 
Sosialhjelpsmottakere (antall) 22 30 30 2195 118964 
Antall barn i familier som mottok sosialhjelp 
(antall) 

11 37 40 1136 61467 

Kilde: SSB 

Antall sosialhjelpsmottakere er stigende som vist i tabell 10. Det samme gjelder antall barn i 

familier som mottar sosialhjelp.  

Økonomisk sosialhjelp

Bolig
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De som får barn under introduksjonsprogram, har ikke opptjening og trenger derfor sosialhjelp. 

Flyktninger som er ferdig med introprogram og som mangler kompetanse til arbeidsmarkedet, 

vil også måtte få sosialhjelp.  

NAV Indre Namdal har et innvandrerteam, som skal jobbe med tiltak tidlig for kandidatene, 

allerede når de er i introduksjonsprogram. Kommunen har for øvrig lite informasjon om 

eventuelt samarbeid mellom kommunen og NAV.  

Kommunene skal stille krav om aktivitet for sosialhjelpsmottakere under 30 år fra 1.januar 

2017.  

Ifølge budsjett for 2020 er det under utredning en vertskommuneløsning på området, med 

Grong som vertskommune. 

Bolig 

Kommunen har en krisebolig etter lov om sosiale tjenester. Det er dessuten ifølge kommunen 

tilstrekkelig kapasitet innen kommunale boliger for øvrig. I kommuneplanens samfunnsdel 

2011-2021 er det oppgitt at det finnes en boligsosial plan, men det spesifiseres ikke når denne 

er sist oppdatert.   

Ifølge årsmelding for 2018 har kommune hatt ledige utleieenheter gjennom året. Det er fullt 

belegg på utleie av omsorgsboliger. 
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4.2.3 Helse- og omsorgstjenester 

I figur 6 er risikovurderingen innenfor helse- og omsorgstjenester oppsummert. I fortsettelsen 

følger en nærmere beskrivelse av data som er grunnlag for vurderingen. 

 

Figur 6. Risikovurdering helse og omsorg 

 

Revisors samlede vurdering av risiko og vesentlighet innenfor helse- og omsorgstjenester 

tilsier at behovet for forvaltningsrevisjon innenfor de ulike omsorgstjenestene er høyt. Kvalitet 

i disse tjenestene er svært viktig, og det pekes på personalmessige utfordringer og utfordringer 

knyttet til brukerbehov og ivaretakelse av formelle krav. Svakheter og/eller mangler i disse 

tjenestene vil kunne gi svært alvorlige konsekvenser. 

Tabell 12. Helse og omsorg (felles sykehjem og hjemmetjeneste) 

Nøkkeltall  
Namsskogan  KOSTRA-

gruppe 

Landet 
uten 
Oslo  

2016 2017 2018 2018 2018 
Andel brukerrettede årsverk i 
omsorgstjenesten m/ helseutdanning 
(prosent) 

75 71 69 72 75 

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

47 45 40 38 32 

Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år 
(prosent) 30 32 35 22 48 

Andel innbyggere 80 år og over som er 
beboere på sykehjem (prosent) 18 20 19 16 12 

Sykehjem (kompetanse, rutiner og formelle 
vedtak)

Hjemmehjelp

Lege/legevakt/psykolog/helsestasjon

Psykiatri/psykisk helsevern og rus

Funksjonshemmede / psykisk 
utviklingshemmede
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Andel brukertilpassede enerom m/ eget 
bad/wc (prosent) 78 100 100 92 90 

Andel innbyggere 67-79 år med 
dagaktivitetstilbud (prosent) 

0.00 0.00 0.00 0.62 0.67 

Kilde: SSB 

Tabellen viser at kommunen har en noe høyere andel brukere av hjemmetjenesten i 

aldersgruppen 0-66 år enn KOSTRA-gruppen, men lavere prosentandel enn landet uten Oslo. 

For andel innbyggere over 80 år som bor på sykehjem, er andelen noe høyere i Namsskogan. 

Kommunen har ifølge KOSTRA-tallene ikke et dagaktivitetstilbud for innbyggere mellom 67-

79 år.  

Tabell 13. Kompetanse i helse og omsorg 

  Namsskogan 
KOSTRA-
gruppe 

Landet 
uten Oslo  

Avtalte årsverk per 10 000 innbyggere  2016 2017 2018 2018 2018 
Geriatrisk sykepleier 11.47 17.74 11.48 6.14 4.15 
Sykepleiere med spes,/vd, utd, 18.37 21.94 11.21 13.79 7.40 
Sykepleier uten 
spesialitet/videreutdanning 76.62 84.91 74.86 76.70 48.19 

Hjelpepleier 172.69 141.21 122.87 97.74 52.68 
Ergoterapeut 1.76 1.71 1.55 2.62 2.11 
Miljøterapeut og pedagog 0.88 0.85 0.88 4.17 2.56 
Aktivitør 0.88 0.85 0.88 2.87 2.40 
Omsorgsarbeider 11.47 11.50 17.32 14.40 10.23 
Helsefagarbeider 36.11 50.29 48.39 60.50 34.36 
Annet omsorgspersonell med 
helseutdanning 

16.42 16.26 19.77 22.13 13.36 

Pleiemedhj/ass, hjemmehj/prakt bist. 
eller annen brukerrettet tj, 86.87 108.84 100.03 116.43 62.92 

Kilde: SSB 

Målebarometeret for helse og omsorg (årsmelding 2018) viser at fokusmål om god 

økonomistyring ikke er nådd. Det samme gjelder fokusmål om tilgang på kvalifisert 

fagpersonale. I budsjett 2020 heter det at ledelses- og administrasjonsressursen på området 

er styrket. Namsskogan kommune deltar i VINA-prosjektet, et interkommunalt prosjekt om 

innføring av velferdsteknologi i Namdalen.  

Sykehjem og hjemmehjelp 

Kommunen har relativt nytt omsorgssenter, åpnet i 2017. Det er mangel på sykepleiere, og det 

forekommer relativt ofte at det på kveldstid kun er sykepleier tilgjengelig på bakvakt. Det skal 

utlyses flere sykepleierstillinger. Det er ifølge kommunen et godt samarbeid mellom 

hjemmebasert og institusjonsbasert omsorg.  
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Sykehjemmet ble i 2018 sertifisert som livsgledesykehjem. Det er ifølge kommunens 

årsberetning oppstått utfordringer i løpet av siste halvdel av 2018 med å innfri kriteriene for å 

forbli sertifisert livsgledesykehjem. Dette er etter sigende grunnet mangel på sykepleiere.   

Flere ansatte kommer til å gå av med pensjon de neste årene, og kommunen står overfor store 

utfordringer når det gjelder rekruttering. Rekrutteringsutfordringer innen helse er ikke unikt for 

Namsskogan. Ifølge årsberetningen er noe av årsaken til mangelen på ansatte at 

arbeidspresset er høyt og at virksomheten ikke har gode nok turnusplaner. Det er blitt testet 

ut å gi vernepleiere videreutdanning, slik at disse kan utføre mer kompliserte oppgaver.  

Kommunens årsberetning presenterer at kommunen har en hjemmehjelpsressurs som 

fungerer bra. Likevel er det utfordringer med tanke på kjøreavstander, siden kommunen er 

relativt langstrakt. Det er dessuten flere brukere med sammensatte behov og pasienter blir 

sendt hjem fra sykehus tidligere enn før.  

Namsskogan kommune har siden 2017 hatt aktivitørstilling, og oppfyller ifølge årsmelding 

2018 krav til tilbud om aktivitet. 

Det er i 2018 utarbeidet en del rutiner og prosedyrer, men man har enda ikke kommet langt 

nok med dette arbeidet. Det er ifølge kommunen en betydelig mangel på skriftlige vedtak og 

individuelle planer i forhold til tjenestetildeling og brukeroppfølging. Det er koordinerende enhet 

som har ansvar for dette. 

Namsskogan kommune har eget kjøkken som er samlokalisert med sykehjemmet. 

Psykiatri / psykisk helsevern og rus 

Psykisk helsevern omfatter 1,4 årsverk, samt 0,4 årsverk som kjøpes fra Røyrvik kommune. 

Det har i lengre tid vært en ubemannet stilling innen voksenpsykiatri, som har medført at 

kommunen på et tidspunkt ikke kunne tilby tjenester innen dette området.  

Tabell 14. Psykiatri og rusomsorg 

Nøkkeltall  
Namsskogan 

KOSTRA-
gruppe 

Landet 
uten Oslo  

2016 2017 2018 2018 2018 
Andel netto driftsutgifter til tilbud til personer 
med rusproblemer (prosent) 

0.0 0.0 0.0 3.2 12,4 

Årsverk av psykiatriske sykepleiere per 10 000 
innbyggere (helse- og omsorg) (antall) 20.8 19.6 9.2 8.2 4,9 

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

32.2 19.6 9.2 13.8 9,1 
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Årsverk av personer med videreutdanning i 
rusarbeid per 10 000 innbyggere (helse og 
sosial) (antall) 

0.2 0.0 11.5 5.1 3 

Kilde: SSB 

Tabellen viser at kommunen ikke har noen driftsutgifter til tilbud til personer med rusproblemer. 

Revisor har ikke kjennskap til behovet i kommunen. Fra 01.01.2020 er det krav om at 

kommunen skal være tilknyttet en kommunepsykolog. Revisor er ikke kjent med om 

Namsskogan kommune oppfyller dette lovkravet.  

Funksjonshemmede og psykisk utviklingshemmede  

Avdeling for funksjonshemmede har rundt 7 årsverk. Ifølge kommunens årsberetning 2018 er 

det ikke måloppnåelse knyttet til fysisk aktivisering av brukere. Dette forklares med den 

økonomiske situasjon samt sykefravær og redusert bemanning. Namsskogan kommune har 

både støttekontakt-tjeneste og BPA-tjeneste.  

Lege/ legevakt/ psykolog/ fysioterapitjeneste/helsestasjon 

Namsskogan har et samarbeid med Grong om legetjeneste siden 2005/2006, med Grong som 

vertskommune. Namsskogan har lege på plass fire dager i uken. Avtalen ble sagt opp i 2018. 

Namsskogan kommune har hatt ansvar for eget legekontor siden 2019. 

Legetjenesten er medlem i en felles legevaktordning i Indre Namdal. Denne ordningen er under 

vurdering ettersom Høylandet har trukket seg ut. Dette gir ifølge årsmeldingen 2018 

kommunen utfordringer med rigging av egen legetjeneste og legevakt. Namsskogan deltar 

også i legevaktstjenesten i Namdal (LINA). Denne ordningen dekker legevakt på natt. 

Kommunen vurderer fysioterapitjenesten som svært viktig, og opplever økt etterspørsel etter 

tjenester på dette området. Fysioterapiressursen er utvidet i 2019. Det er likevel slik at 

kommunens oppfølging i forhold til hjelpemidler i 2018 ikke har vært helt tilfredsstillende i 

forhold til lovkrav og veileder fra Helsedirektoratet (jf. årsmelding 2018).  

Fra 2020 er kommunene pålagt å ha knyttet til seg psykolog. 

Helsestasjonstjenesten hadde pr. 31.12.18 ett årsverk. Før september 2018 ble det brukt vikar 

i dette ansvarsområdet og det ble også kjøpt tjenester fra Grong kommune.  Nye faglige 

retningslinjer for helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon gir anbefalinger om nye 

innsatsområder som bør prioriteres. Ifølge årsmelding 2018 er fokusområder i dag omfattende. 

Namsskogan kommune har etablert jordmortjeneste, og selger tjenester til Grong og Røyrvik 

(etter februar 2019). 
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4.2.4 Teknisk drift 

Figur 7 oppsummer risikovurderingene innenfor teknisk drift. Under følger en nærmere 

beskrivelse av data som er grunnlag for vurderingen. 

 

Figur 7. Risikovurdering teknisk 

 

Revisors samlede vurdering av risiko og vesentlighet innenfor teknisk drift tilsier at behovet for 

forvaltningsrevisjon innen eiendomsforvaltning og miljø og klima er høyt. Dette fordi 

kommunen har store etterslep, noe som kan gi store økonomiske konsekvenser. Det stilles 

store krav til ivaretakelse av klima- og miljøaspektet på ulike områder og det kan være 

vesentlige konsekvenser dersom det ikke er måloppnåelse her. Risiko innenfor vann og avløp 

vurderes som moderat, siden det her er snakk om kjente risikoer. Revisor vurderer at 

Namsskogan kommune har tilfredsstillende oversikt innenfor renovasjon, byggesak, brann og 

redningstjenester og samferdsel og risikoen settes til lav. 

Teknisk enhet har 4,85 årsverk, bestående av en formann og fire utearbeidere.  

Planarbeid   

Kommunedirektøren opplyser at teknisk sektor er et stort felt og at det er krevende å styre 

ressurser dit de skal. Det skulle ha blitt gjort mer arbeid innen GIS og kartlegging, bl.a. digitale 

kart over ledningsnett.   

Namsskogan samarbeider med Grong kommune om planoppgaver knyttet til reguleringsplan 

og arealplan (etablere og saksbehandle). Kommuneplanenes samfunnsdel skal rulleres i 2020.   

Eiendomsforvaltning (vedlikehold av bygg)

Miljø og klima

Planarbeid

Vann og avløp (selvkost, vedlikehold og 
investeringsbehov)

Renovasjon

Byggesak

Brann- og redningstjenester

Samferdsel
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Det er økt fokus nasjonalt på at miljø- og klimaaspektet tas inn i det kommunale planverket (se 

avsnitt 2.2). 

Enhet plan og utvikling har hatt en utfordrende periode fordi kommunalsjef teknisk har vært 

konstituert som kommunedirektør siden 19.06.2019 og fram til ny kommunedirektør var på 

plass. Ifølge budsjett 2020 må etterslep som følge av konstitueringen tas tak i. 

Byggesak  

Tabell 15. Byggesak 

Nøkkeltall  
Namsskogan 

KOSTRA-
gruppe 

Landet 
uten Oslo  

2016 2017 2018 2018 2018 
Byggesøknader i alt behandlet (antall) 20 22 26 2472 74668 
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker 
med 3 ukers frist (dager) 

6 9 7 19 20 

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker 
med 12 ukers frist (dager) .. 10 23 36 37 

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

30 17 .. 17 18 

Kilde: SSB 

Som vist i tabell 15 er behandlingstiden for byggesaker i begge kategorier lavere enn lovkravet, 

og lavere enn i sammenlignbare kommuner og i landet for øvrig. Også kommunens eget 

målbarometer viser tilfredsstillende måloppnåelse når det gjelder saksbehandling og 

matrikkelføring innen gitte tidsfrister.  

Eiendomsforvaltningen  

Tabell 16. Eiendomsforvaltning  

Nøkkeltall  
Namsskogan KOSTRA-

gruppe  
Landet 
uten Oslo  

2016 2017 2018 2018 2018 
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i 
prosent av samlede driftsutgifter (prosent) 

9.9 8.8 8.4 10.2 9.0 

Areal på formålsbygg per innbygger (m2) 14.77 14.28 14.79 9.88 5.12 
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) 357 439 425 567 562 
Formålsbygg areal totalt 12883 12883 12883     

 

Det er ifølge kommunen et relativt stort etterslep innen vedlikehold av kommunale bygg og 

man har her store utfordringer. Dette gjelder blant annet rådhuset og skolebygg. Som vist i 

tabell 16 er utgifter til vedlikehold pr. kvadratmeter betraktelig lavere enn i KOSTRA-gruppe 6 

og landet for øvrig. Kommunen har vesentlig mer areal til formålsbygg pr. innbygger enn i 

sammenlignbare kommuner.  
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Kommune har i løpet av 2019 fått på plass vedlikeholdsplan for kommunale bygg. 

Vann og avløp 

Tabell 17. Vann og avløp 

Nøkkeltall  
Namsskogan 

KOSTRA-
gruppe 

Landet 
uten Oslo  

2016 2017 2018 2018 2018 
Årsgebyr for vannforsyning - ekskl, mva,  .. 0 .. 4490 3741 
Andel fornyet kommunalt ledningsnett, 
gjennomsnitt for siste tre år (prosent) 0.00 0.00 0.00 .. 0.69 

Andel av total kommunal vannleveranse til 
lekkasje (prosent) 

.. .. .. .. 29.5 

Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl, mva,  4045 3898 4835 4137 4146 
Andel fornyet kommunalt spillvannsnett, 
gjennomsnitt for siste tre år (prosent) .. .. .. .. 0.56 

Andel innbyggere tilknyttet anlegg der 
rensekrav er oppfylt (prosent) 

58.5 .. .. .. 51.3 

Kilde: SSB 

Kommunen opplyser i årsberetningen for 2018 at det er utført nødvendige 

vedlikeholdsoppgaver innen vann og avløp, uten å spesifisere hva dette dreier seg om. 

Samtidig opplyses det om at Storholmen renseanlegg er utdatert, og at det her vil trenges 

reinvesteringer.  

Tabellen viser ikke tall for årsgebyr for vannforsyning i 2018. Tabellen viser at det ikke er 

fornyet noe ledningsnett. Årsgebyr for avløp er noe høyere enn sammenligningsgruppene. 

Revisor kjenner ikke til vannkvaliteten i kommunen.  

I budsjett 2020 heter det at gebyrer justeres i forhold til prisstigning og kalkyler for selvkost, og 

at dette vil gi en økning for å dekke kommunens kostnader på det enkelte området. Ifølge 

kommunens målebarometer har kommunen måloppnåelse når det gjelder prosent inndekning 

av utgifter innenfor VAR. Regelverket innenfor VAR-området er komplisert. 

Renovasjon  

Tabell 18. Renovasjon 

Nøkkeltall  
Namsskogan 

KOSTRA-
gruppe 

Landet 
uten Oslo  

2016 2017 2018 2018 2018 
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl, mva, 
(gjelder rapporteringsåret+1) (kr) 3055 3065 3925 3268 2854 

Andel levert til materialgjenvinning inkl, 
biologisk behandling (prosent) 19.1 34.4 41.9 35.9 40.0 

Kilde: SSB 
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Kommunen er fra 01.01.2020 tilknyttet Midtre Namdal Avfallsselskap, med hovedkontor og 

administrasjon i Overhalla.  Tidligere var kommunen tilknyttet Øvre Namdal Renovasjon 

(ØNR). Tallene i KOSTRA-tabellen gjelder derfor ØNR, og er derfor ikke relevante for dagens 

ordning.  

Revisjon Midt-Norge SA har i 2019 gjennomført eierskapskontroll med forvaltningsrevisjon i 

Midtre Namdal Avfallsselskap IKS for daværende eiere.  

Brann- og redningstjenester/feiing 

Namsskogan har eget brannvesen. Dimensjoneringsforskrift innen brann skal sikre at enhver 

kommune har et brannvesen som er organisert, utrustet og bemannet, slik at oppgaver pålagt 

i lov og forskrift blir utført tilfredsstillende. Namsskogan kommune har ikke fått på plass ny 

tilbyder på utøvende forebyggende oppgaver (årsmelding 2018) og har satt utdanning av egen 

varabrannsjef på vent; i påvente av krav i ny dimensjoneringsforskrift. I budsjett for 2020 heter 

det i høringsforslaget at det stilles krav om hele stillinger for brannsjef, leder beredskap og 

leder forebyggende (høring i 2020). Dette vil gi store utfordringer for kommunen.  

E6 går gjennom Namsskogan kommune. Namsskogan fikk i 2018 IUA5-henger med 

spesialutstyr for å håndtere spesialavfall ved trafikkulykker. 

Ifølge årsmelding 2018 ble målsetting for antall feide skorsteiner og antall tilsyn nådd. 

Samferdsel (vei, park og idrettsanlegg)  

Namsskogan kommune har om lag 6 mil kommunal veg. Det er knyttet betydelige ressurser til 

brøyting og vedlikehold. Det gjennomføres anbudskonkurranser for vintervedlikehold på veger.  

Det har vært gjennomført vegvedlikehold, men kommunens målebarometer viser at det ikke 

er måloppnåelse knyttet til god standard på bruer. 

Hovedplan veg er vedtatt i 2019. 

Næring 

Kommunen har 100 % næringssjef, og ny næringsplan ble vedtatt våren 2019. 

Namsskogan kommune kjøper tjenester innenfor jordbruk fra Røyrvik kommune. 

Rovdyrproblematikken er krevende for utøvere i regionen, og ifølge årsmelding 2018 må det 

arbeides for å få tatt ut skadedyr raskest mulig. Det pekes må at det er en målsetting å bidra 

 

5 Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensning 
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til at aktiv og målrettet drift/etablere slik drift både på eksisterende gårdsbruk og på nedlagte 

småbruk. 

Kommunen har 100 prosent skogbrukssjef, og selger tjenester til Røyrvik kommune.  Alle 

henvendelser innen skogbruk er behandlet. Kommunen har stort forvaltningsansvar når det 

gjelder hjorteviltforvaltning, og dette krever oppfølging. 

Ifølge budsjett 2020 er Namsskogan kommune i endring med etablering av nytt 

næringsselskap der kommunen skal eie 51 prosent og næringsaktørene 49 prosent. Det nye 

næringsselskapet skal utarbeide en ny strategisk næringsplan for kommunen. 

Ifølge budsjett for 2020 er det inngått interkommunal samarbeidsavtale innen landbruk og 

utmarkstjenester (september 2019). Tjenesten blir kalt Øvre Namdal Landbruk og Utmark – 

ØNLU. 

Miljø og klima  

Kommunen har ifølge kommunedirektøren en omfattende og ambisiøs energi- og miljøplan for 

perioden 2019-2022. Dette kan gjøre at deler av planen er vanskelig å gjennomføre. 

Kommunen er miljøfyrtårn-sertifisert.  

I Norge er det bred støtte til klimapolitikken gjennom klimaforlikene i 2008 og 2012. De 

overordnede målene for den norske klimapolitikken er: 

 Norge skal oppfylle Kyoto-forpliktelsene med 10 prosentpoeng i første 

forpliktelsesperiode 

 Norge skal fram til 2020 på da seg en forpliktelse om å kutte de globale utslippene av 

klimagasser tilsvarende 30 prosent av Norges utslipp i 1990 

 Norge skal være karbonnøytralt i 2050 

 Som en del av en global og ambisiøs klimaavtale der også andre industriland tar på 

seg store forpliktelser, skal Norge ha et forpliktende mål om karbonnøytralitet senest i 

2030. Det innebærer at Norge skal sørge for utslippsreduksjoner tilsvarende norske 

utslipp i 2030. 

I tillegg til de overordnede målene om utslippsreduksjoner er det gjennom klimaforliket enighet 

om en rekke tiltak som skal gjennomføres i Norge. Dette gjelder blant annet: 

 Gjennomføre en klima- og teknologisatsing finansiert gjennom avkastningen fra et nytt 

fond for klima, fornybar energi og energiomlegging 

 Utfasing av fyring med fossil olje 

 Skjerpende energikrav i byggsektoren 
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 Fortsette å trappe opp klimaforskningen 

 Opprettholde eller øke karbonlagret i skogen 

 Bidra til utvikling av biogass i Norge 

 Ha som mål at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med 

kollektivtransport, sykkel og gange 

 Bilavgiftene skal brukes til å bidra til å få en mer miljø- og klimavennlig bilpark 

 Styrke jernbanens rolle i transportsystemet 

For å nå de overordnede målene er regelverket på ulike områder blitt endret for å ta hensyn til 

klima og miljø (eksempelvis i plan og bygningsloven og lov om offentlige anskaffelser).  Dette 

regelverket er kommunene forpliktet til å overholde og oppfylle. 
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4.3 SELSKAPER HVOR KOMMUNEN HAR 
EIERINTERESSER  

I figur 8 er risikovurderingene knyttet til kommune sine eierinteresser oppsummert og 

grunnlaget for vurderingene er nærmere vurdert i fortsettelsen. Selskaper som trekkes fram til 

å ha høy eller moderat risiko, bør få gjennomført både eierskapskontroll og 

forvaltningsrevisjon. Forvaltningsrevisjon i selskaper bør på generelt grunnlag undersøke 

selskapenes måloppnåelse både opp mot eiers ønsker og selskapets formål. Videre er 

selvkost i selskaper som er omfattet av dette spesielt relevant. Selskaper som utøver viktige 

tjenester for kommunen bør få tjenesteutøvelsen revidert. 

 

Figur 8. Risikovurdering eierskap 

 

Nedenfor følger en opplisting av aksjeselskap og interkommunale selskap som kommunen er 

medeier i. Tallene er hentet fra soliditet.no den 28.02.2020. 

Tabell 19. Eierandeler i AS og IKS 

Selskap Eierandel 

Namas Vekst AS 20,0 % 

IKT Indre Namdal IKS 16,66 % 

Namsskogan Familiepark AS 9,03 % 

IKT Indre Namdal IKS

Namas Vekst AS

Namdal Rehabilitering IKS

NTE
Generell eierskapskontroll

Eierandeler i andre selskaper
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Namdal Rehabilitering IKS 7,69 % 

Nord-Trøndelag elektrisitetsverk AS 4,43 % 

Museet Midt IKS 4,16 % 

Interkommunalt Arkiv Trøndelag IKS 1,37 % 

Konsek Trøndelag IKS 1.0 % 

Indre Namdal Trafikk AS 0,8 % 

Nord-Trøndelag Krisesenter IKS 0,6 % 

 

I tillegg deltar kommunen i følgende samvirkeforetak ifølge eiermeldingen: 

- Visit Namsskogan SA 

- Gusli Skog SA 

- Namsskogan Vannverk SA 

- Biblioteksentralen SA 

- OKS SA 

- Coop Midt-Norge SA 

- Trones Nærradio BA 

- Indre Namdal bedriftshelsetjeneste BA 

4.3.1 Eierskapskontroll  

Namsskogan kommune har utarbeidet eiermelding 05.09.2018. Dette er et styringsdokument 

for folkevalgte, administrasjon og kommunedirektøren. 

Revisor ser av behandlingen i kommunestyret at årsmeldinger fra de ulike selskapene er lagt 

ved saksframlegget. Dette er positivt.  

Eierskapsmeldingen inneholder forventninger til samfunnsansvar, etikk, roller og ansvar og 

valg av styre. Videre har eierskapsmeldingen en kort presentasjon av aktuelle selskapsformer. 

Eierskapsmeldingen gir en fyldig presentasjon av de ulike selskapene; selskapets formål, 

andre eiere, roller, økonomisk resultat, og «annen informasjon». Det er ikke fastsatt strategier 

for utøvelsen det enkelte eierskap i meldingen, utover at det anbefales om eierskapet 

videreføres eller ikke. Eierskapsmeldingen, sammenlignet med mange andre 

eierskapsmeldinger i andre kommuner, framstår som fyldig og solid, og et godt 

styringsdokument for eierrepresentanten og kommunestyret.  
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I ny kommunelov er det satt krav til eierskapsmelding når det gjelder innhold og behandling. 

Det vil kunne være aktuelt å gjennomføre en generell eierskapskontroll hvor man undersøker 

eksempelvis kommunens styringsdokumenter (eierskapsmeldingen), rutiner for dialog i 

kommunestyret når det gjelder eierskap, og lignende. Revisor plasserer likevel generell 

eierskapskontroll i moderat risiko, da det er nye lovkrav på området.  

Revisor vurderer det til å være en økt risiko i selskaper hvor kommunen har en eierinteresse 

over 50 %. Namsskogan har ikke så store eierandeler i sine selskap. I tillegg ønsker revisor å 

trekke frem Nord-Trøndelag Krisesenter IKS med bakgrunn i sent godkjent regnskap og økte 

kostnader. 

Etter fylkessammenslåingen ble Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS overført fra Nord-

Trøndelag fylkeskommune og til de tidligere nord-trønderske kommunene. Dette gir at 

selskapet har fått en ny eierstruktur og har gått fra å forholde seg til én eier, til å måtte forholde 

seg til 23 forskjellige eiere. De nord-trønderske kommunene har utarbeidet en felles 

eierskapsmelding for NTE. NTE er også omtalt i kapittel 4.3.2.  

Eierskapskontroll må ikke nødvendigvis enten gjennomføres av kommunens generelle 

eierstyring eller i et enkeltselskap. Det kan være aktuelt å gjennomføre kontroll på tvers av 

kommunens selskaper, eksempelvis undersøke kjønnsbalanse i styrene, etiske retningslinjer 

i selskapene og lignende. 

4.3.2 Forvaltningsrevisjon i selskaper 

Namas Vekst AS er en attføringsbedrift som holder til i fem kommuner i Nord-Trøndelag. 

Administrasjonen holder til på Høylandet, og selskapet har avdelinger i Overhalla, Grong, 

Namsskogan og Lierne. Selskapet utfører en viktig samfunnsoppgave, noe som tilsier at 

svakheter i selskapets måloppnåelse knyttet til formål vil ha negative konsekvenser. 

IKT Indre Namdal IKS forvalter IKT-løsninger for sine eierkommuner. Deltakere i IKSet er de 

seks kommunene i Indre Namdal. Selskapet har tre ansatte med kontorsted i Røyrvik og 

Snåsa. Eventuelle svakheter i IKT Indre Namdal IKS knyttet til drift og datasikkerhet vil kunne 

få store konsekvenser for kommunens tjenesteproduksjon. Det er også mulig å se for seg 

utfordringer knyttet til kommunens omdømme.  

Namdal Rehabilitering IKS skal hjelpe mennesker til å gjenvinne, bevare eller utvikle 

funksjonsevne og mestringsevne. Selskapet eies av 13 kommuner i Namdalen samt Bindal i 

Nordland. Namsskogan kommune har en relativt høy eierandel i Namdal Rehabilitering IKS.  

Kommunens eierandel i NTE er relativt liten, men dette er et selskap som er eid av alle nord-

trønderske kommuner. Dette eierskapet er overdratt fra Nord-Trøndelag fylkeskommune, og 
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Namsskogan kommune som kraftkommune vil kunne ha nytte av en undersøkelse av 

eierutøvelsen i selskapet.  

Ut over dette har Namsskogan kommune forholdsvis små eierandeler i de ulike selskapene. 
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KILDER  
Statistikk er hentet fra KOSTRA, Statistisk sentralbyrå. Tallene gjelder for perioden 2016-2018. 

Det var ikke tilgjengelige tall for 2019 da revisor utarbeidet dokumentet.  

Kommunale dokumenter:  

- Budsjett 2018, 2019 og 2020 Namsskogan kommune 

- Årsmelding 2018 Namsskogan kommune 

Eksterne dokumenter:  

- Kommunebarometeret 2019 

- Ungdataundersøkelsen 2019 

- Soliditet.no (Bisnode SmartCheck) 

- KS’ sykefraværsstatistikk 

- Barnehagefakta.no 

- Fylkesmannen i Trøndelag, tilsynsrapporter 

- Arkivverkets tilsynsrapport 
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VEDLEGG 1 METODE 

Datagrunnlag 

Kommunale dokumenter 

Ulike kommunale dokumenter inngår i datagrunnlaget. En fullstendig oversikt over kilder vi har 

benyttet oss av finnes i kildelisten.  

Statistikk 

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

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

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

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

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

nærmere inn på beregningene. 

Eksterne dokumenter 

Eksterne dokumenter omfatter eksempelvis beskrivelser av generelle risikoområder for 

kommunene, tilsynsrapporter og medieoppslag. Se kildelisten for utfyllende informasjon.  

Intervju i kommunene  

Det ble gjennomført et møte mellom ledelsen i kommunen og revisjonen v/ regnskapsrevisor 

og forvaltningsrevisor i november 2018 hvor risikoer i kommunen ble diskutert. I august 2019 

gjennomført regnskapsrevisor møte med konstituert kommunedirektør og økonomisjef.  

Vurderinger 

Vurdering av risiko- og vesentlighet 

Basert på de innsamlede data gjøres det vurderinger på ulike tjenesteområder, økonomi og 

kommunale driftsområdet. Vurderingene baserer seg på en vurdering av sannsynligheten for 

at et forhold inntreffer og hvilken konsekvens det gir. I vurderingene benyttes en kombinasjon 

av sannsynlighet og konsekvens. Tabell en gir en nærmere beskrivelse av ulik grad av 

sannsynlighet og tabell to forklarer beskrivelsen av ulik grad av konsekvens. 

1. Vurdering av sannsynligheten for at et forhold inntreffer:  

 Kompleksitet på området (iboende risiko)  

 Risikoreduserende tiltak på området fra kommunen eller andre kontrollorgan vurderes 

ut fra hvor stort fokus det er på området / tjenesten.  
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2. Vurdering av mulig konsekvens (alvorlighetsgrad) hvis et forhold inntreffer:  

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

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

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

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

omdømme eller eksterne rammebetingelser.  

Tabell 20. Beskrivelse av sannsynlighet 

Valideringsord Beskrivelse 

Lite sannsynlig Svært tvilsomt 

Mindre sannsynlig Tvilsomt 

Sannsynlig Det er indikasjoner på 

Meget sannsynlig Vi tror at 

Svært sannsynlig Vi er overbevist om  

 

Tabell 21. Beskrivelse av konsekvens 

Valideringsord Beskrivelse Eksempel 

Ubetydelig 

konsekvenser 

Ufarlig Mindre feil, eller overtredelse av internt regelverk som 

på kort sikt ikke vesentlig truer kommunens 

produktivitet, måloppnåelse eller tjenester til borgerne. 

Mindre alvorlig 

konsekvenser 

Farlig/lite 

alvorlig 

Mangelfull forvaltning der konsekvensene ikke 

nødvendigvis er alvorlige. Dette kan gjelde feil og 

mangler som har økonomiske konsekvenser, mindre 

overtredelse av internt regelverk og lov, eller saker som 

er tatt opp tidligere og som fortsatt ikke er rettet opp. 

Alvorlige 

konsekvenser 

Kritisk/alvorlig Kun til dels alvorlige konsekvenser, men gjelder saker 

med prinsipiell eller stor betydning.  

Misligheter og lovbrudd 

Meget alvorlige 

konsekvenser 

Meget kritisk 

Meget 

alvorlig 

Meget alvorlige brudd på lov eller reglement, eller andre 

feil og mangler der summen av dette er så stor at dette 

må ansees som alvorlig i seg selv. 

Svindel og lovbrudd med konsekvenser 

Svært alvorlige 

konsekvenser 

Katastrofalt 

Svært alvorlig 

Fare for liv og helse 

Korrupsjon og lovbrudd med store konsekvenser 
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Risiko- og vesentlighetsvurderingen graderes til lav, middels og høy risiko. Figuren nedenfor 

beskriver kombinasjonen av sannsynlighet og konsekvens som utgjør risikovurderingen. Rød 

farge indikerer høy risiko og behovet for forvaltningsrevisjon er høyt. Gul farge indikerer 

middels risiko, og kan være aktuelle for forvaltningsrevisjon. Grønn farge indikerer lav risiko 

og et lavt behov for forvaltningsrevisjon.  

Sannsynlighet Konsekvens 

 Ubetydelig 

konsekvenser 

Mindre alvorlig 

konsekvenser 

Alvorlige 

konsekvenser 

Meget alvorlige 

konsekvenser 

Svært alvorlige 

konsekvenser 

Svært sannsynlig      

Meget 

sannsynlig 

     

Sannsynlig      

Lite sannsynlig      

Usannsynlig      

Figur 9. Kombinasjon av sannsynlighet og konsekvens 

 

 

Figur 10. Risikovurdering 

 

Risikovurderingene er oppsummert i figur to og visualisert som trafikklys. Vurderinger som 

fører til henholdsvis lav, middels og høy risiko plasseres der de hører til i figuren.  

Innen enkelte områder har vi valgt å fokusere på KOSTRA-tall og herunder kommunens 

ressursbruk vurdert opp mot sammenligningsgruppa i KOSTRA og landsgjennomsnittet, og 

nn

nn

nn
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sett på kommunens utvikling over år. Dersom kommunen innen et område synes å bruke 

mindre ressurser enn sammenlignbare kommuner, kan dette bety at kommunens tjenester ikke 

er i samsvar med lov og forskrifter eller kommunens egne vedtak. Dette kan i sin tur medføre 

at innbyggernes behov ikke fullt ut ivaretas. På den annen side kan nevnte forhold også 

innebære at ressursene er bedre utnyttet i kommunen enn i sammenlignbare kommuner. Et 

sikrere svar på hva lavere ressursbruk reelt sett bunner i, vil kreve en grundigere gjennomgang 

av angjeldende områder. 

Vurdering av metoden 

Risiko- og vesentlighetsvurderingen er ikke uttømmende for alle deler av kommunens 

virksomhet, men er overordnet med tanke å identifisere områder hvor det kan være relevant å 

gjennomføre forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll.  

Vurderingene baseres på generelle risikoer for kommune-Norge, særtrekk ved den enkelte 

kommune og tilgjengelig informasjon om og fra kommunen som, men går ikke i detaljer på 

enkeltområder. Vurderingene er gjort med utgangspunkt i begrenset informasjon på et 

overordnet nivå og har ikke gått nærmere inn i for eksempel ulike tjenesteområder. 

Kommunale dokumenter og statistikk gir et godt grunnlag på et overordnet nivå. I tillegg har 

revisor intervjuet eller vært i kontakt med kommunen for å innhente data. Vurderingene er et 

øyeblikksbilde, noe som betyr at det skjer eller kan avdekkes forhold i kommunen i etterkant, 

som det ikke var mulig å forstå ut fra vurderingene som ble gjort.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hovedkontor: Brugata 2, 7715 Steinkjer 

Tlf. 907 30 300 -  www.revisjonmidtnorge.no 

 



Innspill fra Strategisk ledelse på risiko og vesentligvurdering 
 
Oversender svar på spørsmål. Vi hadde dette som sak på møte i strategisk ledelse i går. 

 

• På hvilke områder mener du det er risiko for at kommunen ikke:  

o når politisk vedtatte målsettinger. 

Utfordrende å nå målsetting om 5% sykefravær på helse. Øvrige områder har målsetting om 7% 

sykefravær. Sykefravær innen helse og omsorg er på landsbasis generelt høyere enn i øvrige 

sektorer. Hos oss er det satt krav til et lavere sykefravær i denne sektoren. Vi jobber mye med 

sykefravær og har hatt prosjekt på det. Det er laget nye retningslinjer og alle ansatte og ledere 

har deltatt på kurs. Er fortsatt et fokusområde. 

 

Stor risiko for at vi ikke når målet om innsparing av 4,5 millioner i 2020. Vi er i omstilling. 

Framdriften i prosessen blir redusert pga koronapandemien.  

Historien viser at det er risiko for ikke å holde budsjettet innen helse og omsorg.  

 

Faglig nivå elever.       

 

o oppfyller lovkrav 

Miljøretta helsevern, skole og barnehager. Jfr krav i opplæringslov, barnehagelov  

Kommunen som barnehageeier. 

Å få nok lærere med godkjent utdanning i henhold til nasjonale krav 

Helse og omsorg, pasientsikkerhetsprogram, kvalitetsforskriften.  

Kompetanse innenfor brannvesenet 

 

o driver effektivt. 

«Dobbel rapportering» Vi bruker mye tid på rapportering blant annet på regnskap og oppfølging. 

Delegasjonsreglementet er uklart, ikke oppdatert og heller ikke godt nok kjent i organisasjonen. 

Kan føre til ulik praksis. Avgjørelser tas på feil nivå. Noen ganger må avgjørelser omgjøres noe 

som medfører merarbeid og frustrasjon. 

 

 

• På hvilke områder og i hvilke kommunalt eide selskaper mener du det er behov for  

forvaltningsrevisjon? 



Brannvesenet. 

 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Mildrid Hendbukt-Søbstad 
rådmann 
 
Mobil: 48001117 
E-post: Mildrid.Hendbukt-Sobstad@namsskogan.kommune.no 
<mailto:Mildrid.Hendbukt-Sobstad@namsskogan.kommune.no> 
 
 
 
 

 
 
Namsskogan kommune 
www.namsskogan.kommune.no <http://www.namsskogan.kommune.no/> 
 
 
Alle eposter er som hovedregel offentlig og blir behandlet i tråd med offentleglova og kommunens 
arkivbestemmelser. Det må derfor påregnes at eposter vil komme på offentlig postliste.    
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Om forvaltningsrevisjon1 
Kontrollutvalget skal påse at det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens virksomhet og 
av selskaper kommunen har eierinteresser i. Forvaltningsrevisjon er systematiske 
vurderinger av økonomi, produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra 
kommunestyrets vedtak.  

Plan for forvaltningsrevisjon 
Forvaltningsrevisjon er et sentralt virkemiddel i kontrollarbeidet, det er også det mest 
kostnadskrevende. Forvaltningsrevisjon bør av den grunn brukes mest mulig planmessig og 
målrettet. For å finne fram til områdene med høyest risiko er planen basert på revisors risiko- 
og vesentlighetsvurderinger. I tillegg har kontrollutvalget fått innspill fra administrativ og 
politisk ledelse, hovedtillitsvalgte og hovedverneombudet. 

Kontrollutvalget har arbeidet med planen våren 2020. Risikobildet i kommunen vil vanligvis 
endre seg over tid, derfor kan behovet for enkelte av de prioriterte forvaltningsrevisjonen falle 
bort. For å ta høyde for eventuelle endringer har kontrollutvalget prioritert flere områder enn 
det har ressurser til å gjennomføre. Kontrollutvalget vil vurdere om det er nødvendig å rullere 
planen midt i planperioden.  

Ressurser 
I fireårsperioden 2020-2024 disponerer kontrollutvalget 740 timer til forvaltningsrevisjon, 
eierskapskontroll og andre undersøkelser.  

(Namsskogan har 185 timer tilgjengelig pr år i perioden (forvaltningsrevisjon, 

eierskapskontroll, risiko og vesentlighetsvurdering), jfr tjenesteavtale og honorar. Dvs 

totalt 740 timer i fireårsperioden.)  

 

Gjennomføring og rapportering 
Forvaltningsrevisjonene gjennomføres av kommunens revisor, Revisjon Midt-Norge SA, etter 
bestilling fra kontrollutvalget. Kontrollutvalget godkjenner revisors prosjektplan før oppstart. 
Etter fullført forvaltningsrevisjon rapporterer revisor til kontrollutvalget. Kontrollutvalget legger 
rapporten fram for kommunestyret med innstilling til vedtak. 

Kontrollutvalget har ansvar for å påse at kommunestyrets vedtak blir fulgt opp og rapportere 
om oppfølgingen til kommunestyret2. Rapporteringen skjer vanligvis gjennom 
kontrollutvalgets årsrapport, men kan i enkelte tilfeller gå som egen sak til kommunestyret. 

Prioriterte områder for forvaltningsrevisjon 
Kontrollutvalgets prioriteringer går fram av oversikten på neste side. I oversikten gis det også 
forslag til hvilke spørsmål forvaltningsrevisjonen bør gi svar på. Forslag til 
spørsmål/vinkling/innretningen er ikke bindende for kontrollutvalget.  

 

  

 

1 Jf. kommuneloven §§ 23-2 c og 23-3.  
2 Jf. forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 5. 
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Prioritert område/selskap Forslag til spørsmål/vinkling/innretning 

1. Økonomisk internkontroll 

Økonomistyring og rapportering i henhold til vedtatt 
reglement. 
Utfordringer og misforhold mellom inntektsnivå og 
Aktivitetsnivå. 
Organisasjonsmessige endringer og tidvis utfordringer 
knyttet til rapportering og rutiner.  
Organisasjonsendringer og ikke oppdaterte rutiner utgjør en 
risiko. 
Plasering av likviditet? Låneportefølge? 
Kontroll på kommunens eiendeler?  
Budsjettering og budsjettoppfølging.  
Anskaffelser - kommunens praksis på området – også knyttet 
til klima og miljø.Økon 
Økonomistyring apporteringskravomisk  

        
2. Internkontroll forskrifter 

Overordnet styringsdokumenter plan og 
styringssystemer. Fungerer- og gjennomføres dette 
som forventet. 
Postmottak / arkivering / Compilo/ Capitech/ 
arkivprosedyrer og arkivplan / personvern. 
Beredskapsplaner og risiko- og sårbarhetsanalyser. 
HMS - Arbeidsgiverpolitikk  
Organisering 
Ledelse og kompetanseutvikling. 
Sykefravær 
Informasjons - og 
kommunikasjonsteknologi 
Saksbehandlersystemet ESA/IKT-systemer/ 
 
 

            
3. Grunnskole 

Integrering/ flykningertjenesten 

4. Velferd 
Økonomisk sosialhjelp 
( høyt og stigende.) 
Flykningertjenesten 

5. Sykehjem/ hjemmehjelp 

Kompetanse, rutiner og formelle krav og vedtak. 
Brukerbehov og ivaretakelse av formelle krav. 
Dagaktivitets tilbud 
Økonomistyring 
Velferdsteknologi – Vina prosjektet  
 

6. Psykiatri / helsevern og rus 

Krav om tilknyttelse av kommunepsykolog fra 
01.01.2020 
 Ubemannet stilling innen voksenpsykriati? Ikke 
tilbudt tjenester. 
Kjøp av tjeester av Røyrvik kommune? 
Hva er behovet i kommunen? 

7. Lege/legevakt/helsestasjon 

Legetjenesten  
Felles legevaktordning med Indre Namdal. 
Egen legetjeneste og legevakt? 
Legevakttjenesten på natt (LINA) 
Fysioterapi - Kommunens oppfølging i forhold til 
hjelpemidler / lovkrav og veileder fra helsedir. 
Helsestasjon, skolehelsetjeneste har nye 
innsatsområder. 
Jordmortjenesten. 
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8. Eiendomsforvaltning 

Etterslep og vedlikehold av egne bygg gir økonomisk 
konsekve – dimensjonsforskrift innen brann skal sikre 
at enhver kommune har et brannvesen som er 
organisert, utrustet og bemannet, slik at oppgaver 
pålagt 
i lov og forskrift blir utført tilfredsstillende. ny 
tilbyder på utøvende forebyggende oppgaver 
(årsmelding 2018) og har satt utdanning av egen 
varabrannsjef på vent; i påvente av krav i ny 
dimensjoneringsforskrift. I budsjett for 2020 heter 
det i høringsforslaget at det stilles krav om hele 
stillinger for brannsjef, leder beredskap og 
leder forebyggende (høring i 2020). Dette vil gi store 
utfordringer for kommunen. 
Plananverk med Miljø og klimaaspekt. 
Følges forskrifte. 
Innvestering ved vann og avløp. Årsgebyr for avløp 
noe høyere enn sammenligningsgruppen – for 
budsjett 2020 heter det at gebyrer skal justeres i 
forhold til prisstigning og kalkyler for selvkost. 
I dag tilknyttet Midtre Namdal avvfallsselskap. 
 
 
 

9. IKT indre Namdal IKS 
Eventuelle svakheter i IKT Indre Namdal IKS knyttet 
til drift og datasikkerhet vil kunne få store 
konsekvenser for kommunens tjenesteproduksjon.  

10. Namas Vekst AS 

Attføringsbedrift som holder til i fem kommuner i 
Nord-Trøndelag. 
Selskapet utfører en viktig samfunnsoppgave, noe 
som tilsier at svakheter i selskapets måloppnåelse 
knyttet til formål vil ha negative konsekvenser. 

11. Namdal Rehabilitering IKS 

Skal hjelpe mennesker til å gjenvinne, bevare eller 
utvikle 
funksjonsevne og mestringsevne. Selskapet eies av 
13 kommuner i Namdalen samt Bindal i 
Nordland. Namsskogan kommune har en relativt høy 
eierandel i Namdal Rehabilitering IKS. 

12.   

13.   

14.   

15.   
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