
 MØTEINNKALLING 

  

 KONTROLLUTVALGET I ALVDAL KOMMUNE 

Eventuelle forfall meldes til Kontrollutvalg Fjell IKS,  

Torill Bakken tlf.: 908 15 168 – e-post: tb@kontrollutvalgfjell.no   

 

Møtet avvikles både som fysisk møte og 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. Lenke til møtet legges ut på vår 

hjemmeside. Tilhørere bes om å benytte dette. 

 

 

 

MØTEDATO: Tirsdag 16. juni 2020  

KL.:   13:00 

STED:  Kommunestyresalen og via Teams 
 

 
SAKSLISTE 

   

 
SAK NR. INNHOLD 

 
17/2020 Godkjenning av saksliste og innkalling 

18/2020 Godkjenning av protokoll fra møte 12.05.20 

19/2020 Plan for forvaltningsrevisjon perioden 2020-2024 

20/2020 Plan for eierskapskontroll perioden 2020-2024 

21/2020 Orienteringssaker 

22/2020 Eventuelt 

  

 
 
Vær oppmerksom på at den enkelte representant selv er ansvarlig for å følge med på eventuell 

inhabilitetsproblematikk i den enkelte sak. Den enkelte representant må selv kontrollere om 
det foreligger inhabilitet i noen saker og eventuelt varsle om dette til møtesekretæren. Dette 
uavhengig av om det har vært inhabilitet ved tidligere behandlinger av saken(e). 

 

 
 
Fredag 5. juni 2020 
For Ola Eggset, leder i kontrollutvalget 

 

Torill Bakken 
Kontrollutvalg Fjell IKS 
Torill Bakken 
 
 
 
Kopi:  Ordfører, Revisor, Ekspedisjonen for offentlig gjennomsyn   
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------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 Kontrollutvalget i Alvdal kommune Sak nr. 17/2020 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  

NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 

 

  KONTROLLUTVALGET  TB   16.06.20      17/20 

 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  

17/20  Kontrollutvalget      16.06.20 

 

 

Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

 

Saksdokumenter: 

- Saksliste til møte 16.06.20 

 

Saksframlegg: 

Saken er obligatorisk i alle møtene i utvalget. 

Sakslisten er fastsatt i samråd med utvalgsleder. 

 

 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Innkalling og saksliste til møte 16.06.20 godkjennes. 

 

 

Behandling: 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

 



 MØTEBOK 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 Kontrollutvalget i Alvdal kommune Sak nr. 18/2020 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  

NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 

 

  KONTROLLUTVALGET  TB   16.06.20      18/20 

 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  

18/20  Kontrollutvalget      16.06.20 

 

 

Møteprotokoll fra møte 12.05.20 
  

Saksdokumenter: 

- Møteprotokoll fra møte 12.05.20 (vedlagt) 

 

 

Saksframlegg: 

Saken er obligatorisk på alle møter i kontrollutvalget. 

Protokollen ble sendt ut til medlemmene pr. e-post samme dag. Det ble foretatt en 

redaksjonell endring på protokollens forside. 

 

 

Sekretariatets forslag til vedtak:  

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 12.05.20 godkjennes. 

 

  

Behandling: 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 
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  Alvdal kommune 

 

 MØTEPROTOKOLL 

 Kontrollutvalget 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Møtested: Kommunestyresalen, Alvdal kommunehus og Teams 

Møtedato: Tirsdag  12. mai 2020 

Tid:  Kl. 13:00-14:40 

Saknr.  09-16 

 

Til stede på møtet: 
 
Medlemmer:       Forfall:    
Ola Eggset, leder        Sigmund Kveberg Paaske  
Wenke Furuli, nestleder       
Tor Eggestad, via Teams     Vara: 
Anita Midtun       Kunne ikke møte. 

  
Andre: 
Fra Kontrollutvalg Fjell IKS:  Torill Bakken via Teams 
Fra Revisjon Midt-Norge SA:  Leidulf Skarbø via Teams 

Monika Sundt via Teams (t.o.m. sak 11/20) 
Fra administrasjonen: Rådmann Per Arne Aaen  

Økonomisjef Kolbjørn Kjøllmoen via Teams (t.o.m  sak 
11/20) 

Fra kommunen: Ordfører Mona Murud    
 
Merknad: 
Som følge av situasjonen med utbrudd av koronasmitte er det iverksatt en rekke tiltak 

for å redusere smitten fra person til person. Blant de tiltakene som er iverksatt er å 

stenge eller begrense møter og møtedeltakere. Kontrollutvalget ble innkalt med mulighet 

til fysisk oppmøte i møterom i kommunestyresalen. Møterommet var tilrettelagt for å 

ivareta smittevernregler. For å begrense antall deltakere på møtet ble det samtidig 

innkalt til møte via Teams slik at noen innkalte deltok digitalt. For eventuelle tilhørere var 

lenke til møtet var tilgjengelig via nettsiden til sekretariatet.  

Sak 11/20 ble behandlet etter sak 12/20 og 13/20. 
 
Alvdal, 12. mai 2020 
 

Torill Bakken 
T. Bakken  
Møtesekretær 
 
 
Neste møte:    Tirsdag 16. juni 2020 
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09/2020 Godkjenning av saksliste og innkalling 

 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Innkalling og saksliste til møte 12.05.20 godkjennes. 

 

 

Behandling: 

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt. 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Innkalling og saksliste til møte 12.05.20 godkjennes. 

 

 

 

10/2020 Godkjenning av protokoll fra møte 04.02.20 

 
Sekretariatets forslag til vedtak:  

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 04.02.20 godkjennes. 

 

  

Behandling: 

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.  

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 04.02.20 godkjennes. 

 

 

 

11/2020 Årsregnskap 2019 for Alvdal kommune – uttalelse 

 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Alvdal kommunes årsregnskap for 2019 

oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 

 

 

Behandling: 

Økonomisjefen presenterte regnskap- og budsjettallene og gikk igjennom årets resultat.  

Videre hadde rådmannen en grundig gjennomgang av årsberetningen. De svarte videre 

på spørsmål i fra utvalget. Revisor gjorde rede for revisjonsberetningen. 

 

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt. 
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Kontrollutvalgets vedtak: 

Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Alvdal kommunes årsregnskap for 2019 

oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 

 

 

12/2020 Kontrollrapport skatt 2019 
 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Kontrollrapport 2019 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Alvdal kommune tas til 

orientering og oversendes kommunestyret. 

  

  

Behandling: 

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt. 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Kontrollrapport 2019 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Alvdal kommune tas til 

orientering og oversendes kommunestyret. 

 

 

13/2020 Valg av kontrollutvalg 2019-2023 

 
Sekretariatets forslag til innstilling: 

Kontrollutvalget videresender saken Alvdal kommunestyre for vurdering. 

 

  

Behandling: 

Sekretariatet orienterte kort. 

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt. 

  

 

Kontrollutvalgets innstilling: 

Kontrollutvalget videresender saken Alvdal kommunestyre for vurdering. 

 

 

14/2020 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport om  
internkontroll og kvalitetssikring  

 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Kommunens tilbakemelding om iverksettelse av tiltak på bakgrunn av 

forvaltningsrevisjonsrapporten  ”Internkontroll og kvalitetssikring av helse- og 

omsorgstjenester”, tas til orientering.   

  

 

Behandling: 

Revisor kommenterte de to siste avsnittene i tilbakemeldingen, og gjorde rede for 

revisjonens intensjon med siste anbefaling i rapporten. 

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.  

 



 Kontrollutvalget i Alvdal kommune 

Møteprotokoll, møte 12.05.20  Side 4 av 4 

 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Kommunens tilbakemelding om iverksettelse av tiltak på bakgrunn av 

forvaltningsrevisjonsrapporten  ”Internkontroll og kvalitetssikring av helse- og 

omsorgstjenester”, tas til orientering.   

 

 

15/2020 Orienteringssaker  

 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Sakene tas til orientering.  

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Sakene tas til orientering.  

 

 

16/2020 Eventuelt 

 
 

Kontrollutvalgets behandling: 

Neste møtedato ble diskutert. Det er berammet møte 2. juni. Dette møte flyttes til 

tirsdag 16. juni, kl. 13:00. 
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 Kontrollutvalget i Alvdal kommune Sak nr. 19/2020 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  

NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 

 

  KONTROLLUTVALGET  TB   16.06.20      19/20 

 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  

19/20  Kontrollutvalget      16.06.20 

  Kommunestyret 

 

 

Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 
 

  

 

Saksdokumenter: 

- Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 - plandokument   

- Risiko og vesentlighetsvurdering - Alvdal 

 

 

Saksopplysninger: 

Kontrollutvalget skal påse at det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens virksomhet 

og av selskaper kommunen har eierinteresser i. Forvaltningsrevisjonene skal følge en 

plan, som kontrollutvalget skal lage i løpet av det første året etter at det er konstituert. 

Det vedlagte utkastet angir et prioritert forslag til hvilke tjenesteområder og selskaper 

som skal undersøkes i planperioden. Planen bygger på en helhetlig risiko- og 

vesentlighetsundersøkelse som er utført av kommunens revisor, Revisjon Midt-Norge SA. 

Risiko- og vesentlighetsundersøkelsen skal bidra til at kommunens ressurser til 

kontrollarbeid blir brukt mest mulig målrettet. Forvaltningsrevisjon i selskaper med flere 

eiere, kan derfor være hensiktsmessig å samordne med øvrige eiere. 

Områdene som vurderes å være av størst vesentlighet er prioritert og nærmere 

beskrevet i den vedlagte planen. 

 

 

 

Saksvurdering: 

På bakgrunn av kontrollutvalgets vedtak i sak 31/19, basert på revisors helhetlige risiko- 

og vesentlighetsundersøkelse har sekretariatet utarbeidet en plan for forvaltningsrevisjon 

for 2020-2024. 

Forslag til prioriteringer går fram av oversikten i planen. Det vil ikke være mulig å 

gjennomføre alle forvaltningsrevisjonene i perioden, men det er viktig at kontrollutvalget 

har et tilstrekkelig antall forvaltningsrevisjoner å ta av. 

 

Forvaltningsrevisjoner er ett av de beste verktøyene kontrollutvalget har for å utøve sitt 

kontrollansvar. Dette er omfattende undersøkelser innen konkrete fag- og 

tjenesteområder i kommunen. 

I prioriteringsarbeidet må kontrollutvalget huske at formålet med kontroll- og 

tilsynsvirksomheten er å sikre at alle innbyggerne får de tjenester de har krav på, at 

tjenestene har god kvalitet, og at ressursene utnyttes effektivt og i tråd med 

kommunestyrets vedtak. Kontroll og tilsyn skal også bidra til læring og forbedring. 

 

Kontrollutvalget bør, slik kommuneloven legger opp til, gis fullmakt til å foreta 

omprioriteringer innenfor planen. Endringer i risikobildet kan gjøre det nødvendig å endre 

prioriteringsrekkefølgen og det vil være tidsbesparende om kontrollutvalget kan gjøre 
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 Kontrollutvalget i Alvdal kommune Sak nr. 19/2020 

endringene selv. Hvis kontrollutvalget ønsker å gjennomføre forvaltningsrevisjoner som 

ikke er beskrevet i den vedlagte planen skyldes det at risikobildet har endret seg, eller at 

det har oppstått ekstraordinære forhold. Utvalget vil i slike tilfeller holde kommunestyret 

orientert.  

 

Forvaltningsrevisjon kan utføres av andre enn den som er ansvarlig for revisjon av 

kommunens årsregnskap. Alvdal kommunes avtale med Revisjon Midt-Norge SA omfatter 

kommunens lovpålagte revisjonsoppgaver, herunder forvaltningsrevisjon. Det vil derfor 

være naturlig å benytte dette selskapet 

 

I forslag til plan for forvaltningsrevisjon for 2020-2024 er det foreslått å prioritere 4 

prosjekter i denne perioden. 

 

Vi anbefaler at kontrollutvalget slutter seg til vedlagte plan, og sende den til 

kommunestyret for endelig vedtak. 

 

 

Sekretariatets forslag til innstilling: 

Kontrollutvalget legger fram plan for forvaltningsrevisjon for kommunestyret med 

følgende innstilling: 

 

Plan for forvaltningsrevisjon for 2020-2024 vedtas, med følgende prioriterte prosjekter: 

 

 

Område  Tema  
1. Budsjetteringsprosessen og budsjettoppfølging  

2. Kultur  Samarbeid, rekruttering, tjenestetilbud  

3. Internkontroll  Implementering blant ansatte  

4. Beredskapsplaner og ROS-analyse  Systematikk i beredskapsarbeidet  

5. Sykefravær og HMS  Arbeidsmiljø  

6. Arkiv  Ajourføring og samkjøring fra ulike 
saksområder  

7. Barnehage  Pedagognormen  

8. Abakus AS 
 
 

Forvaltningsrevisjon i perioden foretas av Revisjon Midt-Norge SA. 

 

Kontrollutvalget gis myndighet til å foreta endringer i planperioden.. 

 

 

Behandling: 

 

 

Kontrollutvalgets innstilling: 

  



 

 

  

Vedtatt i kommunestyret xx.xx.xx 

      

      
      

Sekretariatets forslag til  

Plan for forvaltningsrevisjon 2020 - 2024 

Alvdal kommune 

  

 



 

 

INNHOLDSFORTEGNELSE 

1 Innledning ........................................................................................................................ 2 

2 Forvaltningsrevisjon - lovpålagt oppgave ......................................................................... 3 

3 Plan for forvaltningsrevisjon 2016 – 2019 ........................................................................ 4 

4 Forslag til forvaltningsrevisjon i 2020 – 2024 ................................................................... 5 

 



 

 

1 INNLEDNING 

Kommunestyret skal minimum en gang i valgperioden vedta en Plan for forvaltningsrevisjon, 

hvor det framgår hvilke sider av kommunens forvaltning og virksomhet som skal være 

gjenstand for forvaltningsrevisjon. Områdene for forvaltningsrevisjon kan settes opp i prioritert 

rekkefølge, eller en som en liste over områder som skal være gjenstand for forvaltningsrevisjon 

i perioden. I denne planen er områdene som er foreslått for forvaltningsrevisjon ikke satt opp i 

prioritert rekkefølge. 



 

 

2 FORVALTNINGSREVISJON - LOVPÅLAGT OPPGAVE 

Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave. Hjemlene for forvaltningsrevisjon finnes i 

kommunelovens syvende del: Egenkontroll. 

Kommunestyrets ansvar er hjemlet i § 22-1, hvor det bl.a. heter at kommunestyret har det 

øverste ansvaret for å kontrollere kommunens virksomhet. 

Til å føre den løpende kontrollen på deres vegne velger kommunestyret et kontrollutvalg (§ 

23-1).  En av oppgavene innenfor dette kontrollansvaret er å påse at det utføres 

forvaltningsrevisjon av kommunens virksomhet (§ 23-2-c). 

Forvaltningsrevisjon er hjemlet i § 23-3. Her framgår det av definisjonen at forvaltningsrevisjon 

innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, 

regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets forutsetninger.   

I § 23-3, andre ledd framgår det at kontrollutvalget minst en gang i valgperioden, og senest 

innen utgangen av året etter kommunestyret ble konstituert, skal utarbeide en plan som viser 

på hvilke områder det skal gjennomføres forvaltningsrevisjoner. Videre heter det at planen skal 

baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens virksomhet. Hensikten med 

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

forvaltningsrevisjon.  

I § 23-3, tredje ledd heter det at planen skal vedtas av kommunestyret. Kommunestyret kan 

delegere til kontrollutvalget å gjøre endringer i planen.  

Vi viser ellers til kommunelovens syvende del, og forskrift for kontrollutvalg og revisjon, hvor 

bestemmelsene om forvaltningsrevisjon er nærmere konkretisert. Vi viser dessuten til 

Standard for forvaltningsrevisjon (RSK 001), som beskriver den metodiske gjennomføringen 

av forvaltningsrevisjon (nkrf.no).  

Dette forslaget til Plan for forvaltningsrevisjon bygger på en risiko- og vesentlighetsvurdering 

som er utarbeidet i et eget dokument.  

 



 

 

3 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2016 – 2019 
 

I planen for forvaltningsrevisjon som gikk ut i 2019 var følgende områder satt opp som aktuelle 

for forvaltningsrevisjon: 

Det er gjennomført forvaltningsrevisjon innenfor følgende områder i perioden 2016 – 2019: 

• Prosess i forkant av salg av tomt på Steimosletta - gjennomført forvaltningsrevisjon i 

2016 

• Kommunens praktisering av selvkostprinsippet– gjennomført forvaltningsrevisjon i 

2017 

• Rammeavtale om maskinentrepenørvirksomhet– gjennomført i 2018 

• Overholdelse av etiske retningslinjer i kommunestyrets sak 66/17 – gjennomført 

forvaltningsrevisjon i 2018 

• FIAS – det ble gjennomført forvaltningsrevisjon i 2018 

• Oppfølging av politiske vedtak i Alvdal kommune – gjennomført i 2018 

• Varslingsrutiner i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen – gjennomført i 2018. 

• Internkontroll og kvalitetssikring av helse- og omsorgstjenester – gjennomført i 2019 

I forrige plan for forvaltningsrevisjon (Plan for forvaltningsrevisjon 2016 – 2019) var disse 

temaene satt opp. 

• Økonomisk bærekraftig utvikling 

• Politisk styring og saksbehandling 

• Økonomistyring 



 

 

4 FORSLAG TIL FORVALTNINGSREVISJON I 2020 – 
2024 

 

På bakgrunn av risiko- og vesentlighetsvurdering som er gjort i april og mai 2020, har revisor 

kommet fram til følgende aktuelle områder som det kan være aktuelt å gjennomføre 

forvaltningsrevisjon innenfor. Forslaget gjelder også selskaper som det kan være aktuelt å 

gjennomføre forvaltningsrevisjon i. Områdene er listet opp i uprioritert rekkefølge, men inndelt 

i mest aktuelle og også aktuelle. 

Tre overgripende temaer er viktige innenfor nesten alle temaområder: 

• Økonomi – investeringsbehov og investeringsplaner 

• Covid-19 Corona 

• Kapasitet og kompetanse 

 

Mest aktuelle områder for forvaltningsrevisjon: 

 

Område  Tema  

Budsjetteringsprosessen og budsjettoppfølging  

Kultur  Samarbeid, rekruttering, tjenestetilbud  

Internkontroll  Implementering blant ansatte  

Beredskapsplaner og ROS-analyse  Systematikk i beredskapsarbeidet  

Sykefravær og HMS  Arbeidsmiljø  

Arkiv  Ajourføring og samkjøring fra ulike 
saksområder  

Barnehage  Pedagognormen  

Barnevern  Får barn i Alvdal den hjelpen de har rett på  

Bolig  

Flyktningetjenesten  

Hjemmetjenesten  Kvalitet i tilbudet. Kan være aktuelt med 
samkjørt prosjekt med institusjonstjenesten 
«kvalitet i eldreomsorgen»  

Solsiden omsorgsheim  Kvalitet i tilbudet. Kan være aktuelt med 
samkjørt prosjekt med hjemmetjenesten 
«Kvalitet i eldreomsorgen»  

Rus- og psykiatritjenesten  Kvalitet i tilbudet.  

Byggesak  Likebehandling, kvalitet i saksbehandlingen  

Eiendomsforvaltning  Oppfølging av bygningsmasse.  

Vann og avløp  

 

 

Det vises til risiko- og vesentlighetsanalyse for vurderinger knyttet til de ulike temaene. 



 

 

 

Mest aktuelle forvaltningsrevisjoner i selskap: 

Område/selskap  Med eller uten forvaltningsrevisjon i 
selskapet  

ABAKUS AS  Med forvaltningsrevisjon i selskapet  

Aukrustsenteret AS  Kan være aktuelt med kun 
eierskapskontroll, eller inkludert 
forvaltningsrevisjon i selskapet.  

Alvdal Skrulag AS  Kan være aktuelt med kun 
eierskapskontroll, eller inkludert 
forvaltningsrevisjon i selskapet  
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 Kontrollutvalget i Alvdal kommune Sak nr. 20/2020 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  

NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 

 

  KONTROLLUTVALGET  TB   16.06.20      20/20 

 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  

20/20  Kontrollutvalget      16.06.20 

  Kommunestyret 

 

 

Plan for eierskapskontroll 2020-2024 
 

  

 

Saksdokumenter: 

- Plan for eierskapskontroll 2020-2024 - plandokument   

- Risiko og vesentlighetsvurdering - Alvdal 

 

Saksopplysninger: 

I henhold til kommuneloven § 23-4 skal kontrollutvalget utarbeide en plan for 

eierskapskontroll. Kravet til utarbeidelse av plandokumentet, er minimum en gang i 

valgperioden. Planen som nå legges fram, er basert på en overordnet risiko- og 

vesentlighetsanalyse, og vil gjelde for perioden 2020-2024. 

Oversikt over kommunens eierinteresser finnes i noter til årsregnskapet for Alvdal 

kommune.   

Det vedlagte utkastet angir et prioritert forslag til hvilke eierskap som skal undersøkes i 

planperioden. Planen bygger på risiko- og vesentlighetsvurderinger som er utført av 

kommunens revisor, Revisjon Midt-Norge SA.  

Risiko- og vesentlighetsvurderingene skal bidra til at kommunens ressurser til 

kontrollarbeid blir brukt mest mulig målrettet. 

 

I planen er det listet opp og prioritert 4 eierskapskontroller.  

 

Saksvurdering: 

På bakgrunn av kontrollutvalgets vedtak i sak 32/19, basert på revisors helhetlige risiko- 

og vesentlighetsundersøkelse har sekretariatet utarbeidet en plan for eierskapskontroll 

for 2020-2024. 

Forslag til prioriteringer går fram av oversikten i planen. Det kan ikke forventes at alle 

eierskapskontrollene gjennomføres i perioden. 

 

Kontrollutvalget bør, slik kommuneloven legger opp til, gis fullmakt til å foreta 

omprioriteringer innenfor planen. Endringer i risikobildet kan gjøre det nødvendig å endre 

prioriteringsrekkefølgen og det vil være tidsbesparende om kontrollutvalget kan gjøre 

endringene selv. Hvis kontrollutvalget ønsker å gjennomføre eierskapskontroller som ikke 

er beskrevet i den vedlagte planen skyldes det at risikobildet har endret seg, eller at det 

har oppstått ekstraordinære forhold. Utvalget vil i slike tilfeller holde kommunestyret 

orientert. 

 

Eierskapskontroll kan utføres av andre enn den som er ansvarlig for revisjon av 

kommunens årsregnskap. Alvdal kommunes avtale med Revisjon Midt-Norge SA omfatter 

kommunens lovpålagte revisjonsoppgaver, herunder eierskapskontroll. Det vil derfor 

være naturlig å benytte dette selskapet 
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 Kontrollutvalget i Alvdal kommune Sak nr. 20/2020 

I forslag til plan for eierskapskontroll for 2020-2024 er det foreslått å prioritere 4 

prosjekter i denne perioden.  

 

Vi anbefaler at kontrollutvalget slutter seg til vedlagte plan, og sender den til 

kommunestyret for endelig vedtak. 

 

 

Sekretariatets forslag til innstilling: 

Kontrollutvalget legger fram plan for eierskapskontroll 2020-2024 for kommunestyret 

med følgende innstilling: 

 

1. Kommunestyret vedtar plan for eierskapskontroll 2020-2024 og slutter seg til 

kontrollutvalgets prioriteringer i planen: 

1) ABAKUS AS m/ forvaltningsrevisjon 

2) Aukrustsenteret AS 

3) Alvdal Skurlag AS 

4) Eierstyring 

 

2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta endringer i planen. 

 

 

 

Behandling: 

  

 

 

Kontrollutvalgets innstilling: 

  

 



 

 

  

Vedtatt av kommunestyret xx xx xx 

      

Sekretariatets forslag til  

Plan for eierskapskontroll 2020 - 2024 

Alvdal kommune 
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1 INNLEDNING 

Kommunestyret skal minimum en gang i valgperioden vedta en Plan for eierskapskontroll, hvor 

det framgår hvilke selskap og foretak som skal være gjenstand for eierskapskontroll. 

Eierskapskontrollen kan også være generell – det vil si at en foretar en generell gjennomgang 

av hvordan kommunen har lagt til rette for oppfølging av selskap og foretak som den har 

eierskap i. I denne planen framgår det også hvilke selskap som det kan være aktuelt å 

gjennomføre forvaltningsrevisjon i. Områdene for eierskapskontroll kan settes opp i prioritert 

rekkefølge, eller som en uprioritert liste over områder som bør være gjenstand for 

forvaltningsrevisjon i perioden. I denne planen er forslagene til eierskapskontroller i selskaper 

ikke satt opp i prioritert rekkefølge. 



 

 

2 EIERSKAPSKONTROLL – EN LOVPÅLAGT OPPGAVE 
 

Eierskapskontroll er en lovpålagt oppgave. Hjemlene for eierskapskontroll finnes i 

kommunelovens syvende del: Egenkontroll. 

Kommunestyrets ansvar er hjemlet i § 22-1, hvor det bl.a. heter at kommunestyret har det 

øverste ansvaret for å kontrollere kommunens virksomhet. 

Til å føre den løpende kontrollen på deres vegne velger kommunestyret et kontrollutvalg (§ 

23-1).  En av oppgavene innenfor dette kontrollansvaret er å påse at det utføres 

forvaltningsrevisjon av selskaper som kommunen har eierinteresser i (§ 23-2-c), og at det føres 

kontroll med kommunens eierinteresser i selskaper mv. (§ 23-2- d). 

Eierskapskontroll er hjemlet i § 23-4. Her framgår det at eierskapskontroll innebærer å 

kontrollere om den som utøver kommunens eller fylkeskommunens eierinteresser, gjør dette i 

samsvar med lover og forskrifter, kommunestyrets vedtak og anerkjente prinsipper for 

eierstyring. 

Videre framgår det i andre ledd at kontrollutvalget minst én gang i valgperioden, og senest 

innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert, skal utarbeide en plan for hvilke 

eierskapskontroller som skal gjennomføres. Planen skal baseres på en risiko- og 

vesentlighetsvurdering av kommunens eierskap. Hensikten med risiko- og 

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

I tredje del heter det at planen skal vedtas av kommunestyret selv. Kommunestyret kan 

delegere til kontrollutvalget å gjøre endringer i planen. 

Vi viser ellers til kommunelovens syvende del, og forskrift for kontrollutvalg og revisjon, hvor 

bestemmelser om eierskapskontroll og om forvaltningsrevisjon i selskaper er nærmere 

konkretisert. Forvaltningsrevisjon av selskaper følger god kommunal revisjonsskikk i 

forvaltningsrevisjon, og utføres etter RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon (nkrf.no).  

Dette forslaget til Plan for eierskapskontroll bygger på en risiko- og vesentlighetsvurdering som 

er utarbeidet i et eget dokument.  

  



 

 

3 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2016 – 2019 
Det som tidligere har tilsvar planen for eierskapskontroll har vært plan for selskapskontroll. 

Begrepet selskapskontroll har nå gått ut av bruk. I Plan for selskapskontroll 2016 - 2019 ble 

generell eierskapskontroll valgt, med undersøkelse av hva kommunen eier, samt hvilken 

strategi og hensikt kommunen har med sitt eierskap.  

I de forvaltningsrevisjonene som er gjennomført i perioden er det sett på hvordan eierskapet 

utøves i f.eks. generalforsamlingen i Midt-Hedmark brann og redning. Det var ikke 

problemstillinger som gjaldt eierskapsoppfølging i forvaltningsrevisjonen av Fjellregionen 

interkommunale avfallsselskap AS (FIAS). 

Det er ikke gjennomført generell eierskapskontroll i denne perioden, men i 2014 ble det 

gjennomført eierskapskontroll av Meskano AS. 



 

 

4 FORLAG TIL EIERSKAPSKONTROLL 2020 - 2024 
Nedenfor foreslår sekretariatet aktuelle eierskapskontroller for 2020-2024. Forslagene 

inneholder også forvaltningsrevisjon av selskaper. 

 

Mest aktuelt for eierskapskontroll: 

- Eierskapskontroll av ABAKUS AS  

- Generell eierskapskontroll 

 

Også aktuelle for eierskapskontroll: 

- Eierskapskontroll av Aukrustsenteret AS 

- Eierskapskontroll av Alvdal Skurlag AS 

 

Se revisors risiko- og vesentlighetsanalyse i eget dokument. 
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 Kontrollutvalget i Alvdal kommune Sak nr. 21/2020 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  

NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 

 

  KONTROLLUTVALGET  TB   16.06.20      21/20 

 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  

21/20  Kontrollutvalget      16.06.20 

 

 

Orienteringssaker 
 

 

 

Sekretariatet vil presentere følgende orienteringssaker i møtet:  

 

 

Orienteringssak 1: Melding om vedtak i kommunestyret 

• Kommunestyret behandlet den 28. mai 2020 økonomirapport 1/20. Rapporten 

følger som vedlegg. 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Saken tas til orientering.  

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

 

  

 



 

ALVDAL KOMMUNE 
 

RÅDMANNEN 
SERVICEKONTORET 

 

Postadresse Besøksadresse Telefon Telefaks Org.nr: NO 939984194 MVA 
2560 ALVDAL Nyborg Alvdal k.hus 62 48 90 00  Bankgiro: 1895.06.00140 
 E-post: postmottak@alvdal.kommune.no   Kto.skatt:  
7855.05.04382 

Kontrollutvalg Fjell IKS 
Os Kommunehus 
   
2550 OS I ØSTERDALEN 
 Alvdal, 29.05.2020 
 
 
Vår ref. Løpenr. Arkivkode Saksbehandler Deres ref. 
20/904-5 4701/20 210 Erland Horten  
(Vennligst oppgi ”Vår ref.” ved svar) 
 
MELDING OM POLITISK VEDTAK - ØKONOMIRAPPORT 1/2020 
 
Fra møtet i  Kommunestyret den 28.05.2020, sak nr 44/20 underrettes det om at det er fattet 
følgende vedtak. 

 
1.  Kommunestyret vedtar bevilgningsoversikten for 2020 som opprinnelig budsjett slik 
den er framstilt under saksopplysninger. 
2.  Kommunestyret vedtar de budsjettendringer som framgår under saksvurdering.  
3.  Rådmannen utarbeider tiltaksplan med konsekvensvurdering over reduserte utgifter 
på 1,0 million kr i 2020 i Tjenesten for funksjonshemmede. Planen legges fram for 
formannskap og kommunestyre i juni 2020. 
4.  Rådmannen utarbeider tiltaksplan med konsekvensvurdering over reduserte utgifter 
på 4,0 millioner kr med helårsvirkning i økonomiplanperioden 2021-2024 i Tjenesten for 
funksjonshemmede. Planen legges fram for formannskap og kommunestyre i september 
2020. 

 
 
 
Begrunnelse for vedtaket går fram av vedlagte særutskrift  
Det er anledning til å se dokumentene i saken. Ta i så fall direkte kontakt med saksbehandler.  
 
 
Med hilsen 
 
Erland Horten 
rådgiver 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes ut uten signatur 
 
 
Vedlegg: 
SAMLET SAKSFREMSTILLING - ØKONOMIRAPPORT 1/2020 
ØKONOMIRAPPORT 1/2020 
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Alvdal kommune 
SÆRUTSKRIFT 

   
 

Arkivsak: 20/904    
SAMLET SAKSFREMSTILLING - ØKONOMIRAPPORT 1/2020 
 
Saksnr. Utvalg Møtedato 
31/20 Formannskapet 14.05.2020 
44/20 Kommunestyret 28.05.2020 
 
Endelig vedtak fattes i: Kommunestyret 
 
Vedlegg: 
Økonomirapport 1/2020 
 
Andre dokumenter i saken: 
06.05.2020  ØKONOMIRAPPORT 1/2020  
 
Melding om vedtak sendes til 
Revisjon Midt-Norge SA Brugata 2  7715 STEINKJER 
Kontrollutvalg Fjell IKS Os Kommunehus  2550 OS I ØSTERDALEN 
 
Saksopplysninger: 
Rådmannen skal rapportere på økonomien i kommunen tre ganger pr. år til formannskap og 
kommunestyret. Første rapportering skjer i mai/juni og er basert på 4 måneders drift, andre 
gangs rapportering skjer i sept./okt. og er basert på 8 måneders drift, mens den tredje 
rapporteringen skjer etter avsluttet regnskap og gjøres i form av årsberetning. Denne gangen 
rapporteres det på bakgrunn av 4 måneders drift. Det er utarbeidet årsprognoser basert blant 
annet på regnskapstall pr. 15/4 og mange andre kjente faktorer.  
 
Inntektene: 
På grunn av situasjonen med korona er det svært usikkert hva skatteinntektene blir i år. Mye 
taler for en betydelig skattesvikt både lokalt i Alvdal og i de øvrige kommunene i landet.  
Spørsmålet er hvor mye av skattesvikten Staten kommer til å kompensere kommunene for. 
I prognosen vi har satt opp er det lagt inn en reduksjon i skatt på 3,2 mill. kr som vi forutsetter 
ikke blir kompensert, men her er som nevnt mye usikkert. 
Ut i fra det vi pr. i dag (5. mai) vet, vil vi få en økning i rammetilskuddet på 2,7 mill. kr. Hvor 
mye av ekstrautgiftene og tapte inntekter på grunn av koronasituasjonen denne merinntekten 
kommer til å dekke er pr. nå uvisst. Det er også uvisst om det kommer ytterligere påplussinger 
i rammetilskuddet. Dette vet vi kanskje mer om når revidert nasjonalbudsjett blir lagt fram den 
12. mai.  
Budsjettert eiendomsskatt må reduseres med 1.400.000 kr.  
Netto inntektsreduksjon vedr. det ovennevnte er 1.900.000 kr.   
 
Enhetene: 
Enheter som melder om merforbruk: 
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Hjemmebasert omsorg         kr    120.000 
Solsida           «    270.000 
Tjenesten for funksjonshemmede                     «    3.700.000 
Kommunalteknikk                              « 1.450.000 
Sum                                kr 5.540.000 
  
Enheter som melder om mindreforbruk: 
Organisasjon/service                    kr  800.000 
Alvdal Barneskole                    «   530.000 
Helse                      «  400.000 
Diverse                   «   1.470.000 
Sum                                 kr  3.200.000 
 
Netto merforbruk                               kr  2.340.000 
 
Kommunens långivere har redusert lånerenten betydelig. Det har kommet signaler om at 
nåværende svært lave rentenivå vil holde seg ut 2020. Vi bør derfor kunne redusere 
renteutgiftene i budsjettet og dermed frigjøre midler. Årets lønnsoppgjør er utsatt til september 
med utsatt virkningsdato til 15.09.20. Mye tyder på at årets oppgjør blir lavt i tillegg til en 
halvering av virkningsperioden. Dette bør da bety at avsetningen i budsjettet til lønnsoppgjøret 
kan reduseres. Dette inngår i beløpet på 1.470.000 (mindreforbruk) under Diverse ovenfor. 
Budsjettert pensjonspremie holdes uendret. Reduksjonen i arbeidsgiveravgiften på 4 %-poeng 
for mai og juni, som regjeringen har foreslått i en av krisepakkene (innarbeides i revidert 
nasjonalbudsjett), er hensyntatt i enhetenes årsprognoser.              
 
Korrigering av budsjettskjema for opprinnelig budsjett (vedtatt av komm.styret i des. 2019): 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet vedtok ny budsjettforskrift for kommunene sent 
på høsten 2019. Den nye forskriften medførte bl.a. nye budsjettskjema. Kommunens revisor 
har påpekt feil i kommunens bevilgningsskjema for 2020 (vedtatt av kommunestyret i des. 
2019). Bevilgningsskjemaet etter formannskapets behandling/vedtak som kommunestyret fikk 
seg forelagt i des. 2019 var slik: 
  Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 

  2019 2020 2021 2022 2023 
   i 1000 kr   i 1000 kr   i 1000 kr   i 1000 kr   i 1000 kr  

Innbyggertilskudd/utgiftsutjevning    -85 840     -90 700     -90 300     -90 300     -90 300  

Distriktstilskudd      -4 560       -4 700       -4 700       -4 700       -4 700  

Skjønnsmidler         -850          -800          -800          -800          -800  

Skatteutjevning (inntektsutj.)      -8 420     -11 800     -11 800     -11 800     -11 800  

Skatt på inntekt og formue    -63 000     -62 000     -62 000     -62 000     -62 000  

Skatt på eiendom    -11 500     -10 700     -10 050     -10 050     -10 050  

Andre generelle statstilskudd      -7 100       -6 000       -4 600       -4 200       -4 100  

Konsesjonskraftinntekter      -1 500       -2 400       -2 400       -2 400       -2 400  

Sum generelle driftsinntekter  -182 770   -189 100   -186 650   -186 250   -186 150  

Sum bevilgninger drift, netto   162 860     166 140     163 160     163 100     163 460  
Avskrivninger 6 000        6 000         6 000         6 000         6 000  

Sum netto driftsutgifter 168 860 172 140 169 160 169 100 169 460 

Brutto driftsresultat -13 910 -16 960 -17 490 -17 150 -16 690 
Renteinntekter bankinnskudd og utlån      -1 000       -1 000       -1 000       -1 000       -1 000  

Utbytte         -300          -300          -300          -300          -300  

Renteutg. og andre finansutg.       6 130         7 300         7 700         7 600         7 700  
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Avdrag på lån     10 950       10 950       10 150       10 650       11 300  

Netto finansutgifter     15 780       16 950       16 550       16 950       17 700  
Motpost avskrivinger       -8 000       -8 000       -8 000       -8 000       -8 000  

Netto driftsresultat      -6 130       -8 010       -8 940       -8 200       -6 990  
Disponering eller dekning av netto dr.res.           
Overført til investering       1 500         1 500         1 500         1 500         1 500  

  Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 

  2019 2020 2021 2022 2023 
  i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr 

Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond          300            300            300            300            300  

Netto avsetninger til eller bruk av disp.fond       4 330         6 210         7 140         6 400         5 190  

Dekning av tidligere års merforbruk           

Sum disponeringer eller dekning av nto dr.res.           

Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)           

Netto avsetninger       4 630         6 510         7 440         6 700         5 490  
            
Til fordeling drift  -162 860   -166 140   -163 160   -163 100   -163 460  
Bevilgninger drift, netto   162 860     166 140     163 160     163 100     163 460  

Overskudd/underskudd             -                -                -                -                -    

            
Org.- og serviceenheten 14 160      13 500       13 040       12 840       12 840  

Flyktningtjenesten 0             -                -                -                -    

Alvdal barnehage 16 450      16 000       16 070       16 070       16 070  

Alvdal Barneskole 19 580      19 200       19 250       19 350       19 350  

Alvdal ungdomsskole 10 170      10 470       10 570       10 670       10 670  

Helse 14 200      15 300       15 400       15 400       15 400  

Hjemmebasert omsorg 12 960      14 800       15 600       15 600       15 600  

Solsida 20 220      21 200       19 850       19 750       19 750  

Tjenesten for funksjonshemmede 17 800      18 000       16 000       16 000       16 000  

Landbruk og miljø 2 180        2 050         2 200         2 200         2 200  

Kultur 5 370        5 350         4 800         4 800         4 800  

Kommunalteknikk 12 710      12 950       12 850       12 950       13 050  

"Enhet" Diverse 17 060      17 320       17 530       17 470       17 730  

Sum drift 162 860    166 140     163 160     163 100     163 460  

 
Formannskapets vedtak om å styrke budsjettramma til enhet helse ble ikke vedtatt i 
kommunestyret. Dermed ble heller ikke finansieringen av denne økningen vedtatt. Det er derfor 
rådmannens forslag til budsjettrammer som ble vedtatt.  
 
Korrigert budsjettskjema «Bevilgningsoversikt» med de korrekte opprinnelige 
budsjettrammene for 2020 ser slik ut:     Beløp i hele kr 
Statlige rammetilskudd 108 000 000 
Skatt på formue og inntekt 62 000 000 
Eiendomsskatt 10 700 000 
Integreringstilskudd flyktninger 5 700 000 
Rente- og avdragskompensasjon 300 000 
Konsesjonskraft til fri bruk 2 400 000 
Sum generelle inntekter 189 100 000 
Sum bevilgninger drift, nto -176 439 349 
Avskrivninger -6 000 000 
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Brutto driftsresultat 6 660 651 
Renteinntekter 1 100 000 
Utbytter 300 000 
Renteutgifter -7 400 000 
Avdrag på lån -10 950 000 
Netto finansutgifter -16 950 000 
Motpost avskrivninger 8 000 000 
Netto driftsresultat -2 289 349 
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:   
Overføring til investering -1 500 000 
Netto bruk av bundne driftsfond 2 094 606 
Netto bruk av disposisjonfond 1 694 743 
Sum dekning av netto driftsresultat 2 289 349 
    
Rammebevilgninger:   
Organisasjons- og serviceenheten 13 800 000 
Flyktningtjenesten 0 
Alvdal barnehage 16 200 000 
Alvdal barneskole 19 200 000 
Alvdal ungdomsskole 10 470 000 
Helse 14 700 000 
Hjemmebasert omsorg 14 800 000 
Solsida 21 200 000 
Tjenester for funksjonshemmede 18 000 000 
Landbruk og miljø 2 050 000 
Kultur 5 350 000 
Kommunalteknikk 13 050 000 
Enhet "diverse" 17 320 000 
Sum rammebevilgninger 166 140 000 
herav:   
Avsetninger til bundne driftsfond -700 000 
Bruk av bundne driftsfond 3 094 606 
Avsetninger til disposisjonsfond 0 
Bruk av disposisjonsfond 7 904 743 
Sum bevilgninger netto, drift 176 439 349 

 
 
Saksvurdering: 
Tjenesten for funksjonshemmede (TFF): 
TFF hadde i 2019 et merforbruk på 5.578.000 kr. Budsjettrammen var 17.922.000 kr, mens 
netto utgift i regnskapet ble 23.500.000. Årsakene til avviket er mange. Det henvises til 
årsberetningen for 2019 der avviket blir forklart. Budsjettrammen for 2020 i opprinnelig 
budsjett er 18,0 mill. kr. Netto utgift i årsprognosen er 21,7 mill. kr. Det ligger med andre ord 
an til et merforbruk på 3,7 mill. kr. Det må presiseres at det er en del usikkerhet knyttet til 
årsprognosen. Det gjelder spesielt lønnsutgiftene. Månedsbeløpene for lønn i år har vært slik: 
Januar  2,17 mill., februar 2,40 mill., mars 2,25 mill. og april 2,20 mill. 
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Som disse beløpene viser er det ikke stor variasjon fra måned til måned. Årsprognosen er 
basert på et gjennomsnitt av disse beløpene. Årsakene til avviket mellom budsjettramme og 
netto utgift i årsprognosen er mange av de samme som i 2019.  
På bakgrunn av regnskapene for 2018 og 2019 samt årsprognosen for 2020 sammenlignet med 
årets budsjettramme, mener rådmannen det er grunn til å vurdere tjenestene i TFF nærmere. 
Rådmannen mener dette er viktig for kommunens økonomi både for 2020 og for årene 
framover. Som beskrevet bl.a. i årsberetningen må kommunen redusere de totale driftsutgiftene 
slik at kommunen skaffer seg økt økonomisk handlingsrom og en mer robust økonomi. 
Rådmannen foreslår derfor at det utarbeides to tiltaksplaner for å redusere utgiftene i TFF. Den 
ene tiltaksplanen må inneholde tiltak som skal iverksettes og få økonomisk virkning fra senest 
september 2020. Den andre tiltaksplanen skal vise ytterligere tiltak som må iverksettes med 
helårsvirkning fra begynnelsen av 2021.   
  
På bakgrunn av den vedlagte økonomirapport mener rådmannen budsjettert skatt og 
eiendomsskatt må reduseres. I tillegg bør enhetene TFF og kommunalteknikk tilføres økning i 
budsjettrammen. Rådmannen foreslår derfor følgende budsjettendringer: 
Skatteinntektene reduseres med  kr   3.000.000 
Eiendomsskatt reduseres med  «    1.400.000 
Budsjettrammen til TFF økes med  «    2.500.000 
Kommunalteknikk økes med   «    1.200.000 
Sum      «    8.100.000 
Rådmannen foreslår at dette dekkes inn slik: 
Økt rammetilskudd    kr   2.700.000 
Reduksjon i budsjettrammen til: 
Organisasjon/service    «       600.000 
Alvdal Barneskole    «       400.000 
Helse      «       200.000 
Lønnsoppgjøret    «    1.200.000 
Diverse     «       200.000 
Renteutgiftene reduseres med  «    2.000.000 
Redusert overføring til investering     «       800.000 
Sum:      «    8.100.000 
 
 
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø. 
Ikke relevant  
 
Innstilling: 
1. Kommunestyret vedtar bevilgningsoversikten for 2020 som opprinnelig budsjett slik den er 
framstilt under saksopplysninger.  
2. Kommunestyret vedtar de budsjettendringer som framgår under saksvurdering.  
3. Rådmannen utarbeider tiltaksplan med konsekvensvurdering over reduserte utgifter på 1,0 
million kr i 2020 i Tjenesten for funksjonshemmede. Planen legges fram for formannskap og 
kommunestyre i juni 2020.  
4. Rådmannen utarbeider tiltaksplan med konsekvensvurdering over reduserte utgifter på 4,0 
millioner kr med helårsvirkning i økonomiplanperioden 2021-2024 i Tjenesten for 
funksjonshemmede. Planen legges fram for formannskap og kommunestyre i september 2020. 
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Formannskapet behandlet saken i møte 14.05.2020 : 
Forslag om presisering fra Johnny Hagen arbeiderpartiet; 
Punk 3 og 4 …. tiltaksplan med konsekvensvurdering over reduserte……, punkt 4 
……utgifter på 4,0 millioner kr med helårsvirkning i økonomiplanperioden …. 
 
Tilleggsforslag fra Tirill Langleite høyre; 
Kommunalt og offentlig ansatte har ikke blitt verken permitterte eller   
mottat oppsigelse i forbindelse med koronakrisen, de har i verste fall blitt omorganisert til 
andre tiltak innen sine etater eller fått hjemmekontor-.De er i en særstilling.  
Dersom vi skal være litt rettferdige her og realisere den store dugnadsånden som det stadig 
refererer til, vil en konsekvens være at også de kommunalt/offentlige ansatte inkludert 
ordfører og politikere redusere sin inntekt i en periode for å bidra i en snuoperasjon for 
bygdas dårlige økonomi. Høyre foreslår at alle kommunalt/offentlig ansatte i Alvdal 
kommune   
inkludert politikere får reduserer 10 % av sin lønn i 4 mnd. for å dekke merforbruk  på kr 4,3 
mill. i etatene for at Alvdal kommune skal få et bedre utgangspunkt for videre drift.  
 
Ved votering over innstillingen med foreslåtte presiseringer fra arbeiderpartiet ble denne 
enstemmig vedtatt. 
 
Ved votering over tilleggsforslaget fra høyre falt dette med 1 mot 6 stemmer 
 
Vedtak 
1.  Kommunestyret vedtar bevilgningsoversikten for 2020 som opprinnelig budsjett slik den er 
framstilt under saksopplysninger. 
2.  Kommunestyret vedtar de budsjettendringer som framgår under saksvurdering.  
3.  Rådmannen utarbeider tiltaksplan med konsekvensvurdering over reduserte utgifter på 1,0 
million kr i 2020 i Tjenesten for funksjonshemmede. Planen legges fram for formannskap og 
kommunestyre i juni 2020. 
4.  Rådmannen utarbeider tiltaksplan med konsekvensvurdering over reduserte utgifter på 4,0 
millioner kr med helårsvirkning i økonomiplanperioden 2021-2024 i Tjenesten for 
funksjonshemmede. Planen legges fram for formannskap og kommunestyre i september 2020. 
 
Kommunestyret behandlet saken i møte 28.05.2020 : 
Innstillingen enstemmig vedtatt 
 
Vedtak 
1.  Kommunestyret vedtar bevilgningsoversikten for 2020 som opprinnelig budsjett slik den er 
framstilt under saksopplysninger. 
2.  Kommunestyret vedtar de budsjettendringer som framgår under saksvurdering.  
3.  Rådmannen utarbeider tiltaksplan med konsekvensvurdering over reduserte utgifter på 1,0 
million kr i 2020 i Tjenesten for funksjonshemmede. Planen legges fram for formannskap og 
kommunestyre i juni 2020. 
4.  Rådmannen utarbeider tiltaksplan med konsekvensvurdering over reduserte utgifter på 4,0 
millioner kr med helårsvirkning i økonomiplanperioden 2021-2024 i Tjenesten for 
funksjonshemmede. Planen legges fram for formannskap og kommunestyre i september 2020. 
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1.  Oppsummering 
 

A) Drift: 
Fellesinntektene (skatt, skatteutjevning, rammetilskudd, eiendomsskatt, konsesjonkraft m.m.): 
På grunn av situasjonen med korona er det svært usikkert hva skatteinntektene blir i år. Mye taler for 
en betydelig skattesvikt både lokalt i Alvdal og i de øvrige kommunene i landet.  
Spørsmålet er hvor mye av skattesvikten vil Staten kompensere kommunene for? 
I prognosen vi har satt opp er det lagt inn en reduksjon i skatt på 3,2 mill. kr som ikke blir 
kompensert.  
Ut i fra det vi pr. i dag (5. mai) vet, vil vi få en økning i rammetilskuddet på 2,2 mill. kr. Hvor mye av 
ekstrautgifter og tapte inntekter på grunn av koronasituasjonen denne merinntekten er ment å 
dekke er pr. nå uvisst. Det er også uvisst om det kommer ytterligere påplussinger i rammetilskuddet. 
Dette vet vi kanskje mer om når revidert nasjonalbudsjett blir lagt fram den 12. mai.  
Budsjettert eiendomsskatt må reduseres med 1.440.000 kr.  
Netto budsjettendring vedr. det ovennevnte blir minus 2.440.000 kr.   
 
Enhetene: 
Enheter som melder om merforbruk: 
Hjemmebasert omsorg   280.000 
Solsida     270.000 
Tjenesten for funksjonshemmede        3.700.000 
Kommunalteknikk              1.450.000 
Sum                5.700.000 
  
Enheter som melder om mindreforbruk: 
Organisasjon/service    800.000 
Alvdal Barneskole    530.000 
Helse      400.000 
Diverse                1.470.000 
Sum                3.200.000 
 
Netto merforbruk              2.500.000 
 
Renter og avdrag: 
Renteutgiftene kan reduseres med 2.200.000 kr. 
 
Lønnsoppgjøret og pensjonspremie: 
Avsetningen til lønnsoppgjøret kan reduseres med 1.200.000 kr. Dette inngår i beløpet på 1.470.000 
under Diverse ovenfor. Budsjettert pensjonspremie holdes uendret.  
 
Konklusjon: 
Reduksjon i inntekter: 
Skatt     kr   3.000.000 
Eiendomsskatt   «    1.400.000 
Økte budsjettrammer: 
TFF    «    2.500.000 
Kommunalteknikk  «    1.200.000 
Sum    «    8.100.000 
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Inndekning: 
Økte inntekter: 
Rammetilskudd   kr   2.700.000 
Redusert budsjettramme: 
Organisasjon/service  «        600.000 
Alvdal Barneskole  «        400.000 
Helse    «        200.000 
Lønnsoppgjøret   «    1.200.000 
Diverse    «        200.000 
Renteutgiftene   «    2.000.000 
Overføring til investering            «       800.000 
Sum:    «    8.100.000 
 

B) Investeringer: 
Det gjøres ingen budsjettendringer nå. Viser til kommentarer på side 18. 
 

 

2.       Driftsbudsjett/-regnskap 
2.1       Inntektene 
2.1.1 De frie inntektene (det vil si skatt, skatteutjevning og rammetilskudd)  
Skatteinntektene (skatt og skatteutjevning): 

  Statsbudsj.  Kommunens Kommunens Regnskap Regnskap  Endring  

  2020 budsj 2020 budsj 2019 2019 2018  fra 18 til 19  

 
i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr 

Skatt på formue og inntekt 61 300 62 000         63 000  59 219     59 910  -691  

Skatteutjevning 11 800 11 800         8 420  13 436       10 288       3 148  

Sum skatt og skatteutj. 73 100 73 800         71 420  72 655     70 198        2 457  

 
 
Skatteinntektene pr. måned 
og pr. år – Alvdal kommunes 
andel 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

  i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr 

Januar          5 645           5 537           5 834           6 383           6 728           7 193           7 061  

Februar          2 045           1 450              872           1 433           1 392           1 959           2 104  

Mars          7 589           7 700           8 225           8 763           9 434           9 405           9 428  

April          1 865           1 419              949           1 459           1 317           1 961  1 015  

Sum 1. tertial     17 144      16 106      15 880      18 038       18 871       20 518       19 608  

Mai          8 661           8 011           9 056           9 427         13 764         10 009    

Juni             249              478              940              266              246              379    

Juli          5 151           5 428           5 844           6 212           6 731           6 678    

August             474              626              548              625              362              590    

Sum etter 2 tert.     31 679      30 649      32 268      34 568       39 974       38 174       18 593  

September          8 050           8 150           8 826           9 458         10 132         10 300    

Oktober           -470                54              284              258          -1 912             -331    

November          8 920         10 035         11 189         13 846         11 423         10 623    

Desember             166              167              346           1 392              290              370    

SUM:      48 345       49 055       52 913       59 522       59 907       59 136       18 593  
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Koronaviruset fører til reduserte skatteinntekter. Mange bedrifter har måttet stenge helt eller delvis 
noe som har påført bedriftene stort inntektsbortfall. Mange ansatte har vært/er permittert og en del 
har mistet jobben på grunn av konkurser og annet. Bedrifter vil få dårligere resultater i år enn det 
som har vært «normalt». Alt dette taler for reduksjon i skatteinntektene sammenlignet med 
budsjettert. Hvor mye reduksjonen blir er for tidlig å antyde nå. Et annet viktig spørsmål er hvor mye 
av skattesvikten Staten kommer til å kompensere. Noe av svaret på dette vil vi muligens få i revidert 
nasjonalbudsjett som legges fram 12. mai. Skatteinntektene for Alvdal kommune etter 4 måneder 
viser 910.000 kr lavere skatteinngang i år enn på samme tidspunkt i fjor.   
 
Rammetilskuddet (ekskl. skatteutjevningen): 
Gjennom krisepakke har Stortinget bevilget 3,5 milliarder kr ekstra i rammetilskudd 
(innbyggertilskuddet) til kommunene. Av dette er Alvdal kommune tildelt 2.056.000 kr. 
Fylkesmannen i Innlandet har fordelt sin andel av de statlige skjønnsmidlene for å hjelpe 
kommunene økonomisk. Av dette tilfaller 160.000 kr Alvdal kommune. I tillegg har vi mottatt 
492.000 kr som kompensasjon for bortfall av foreldrebetaling for barnehageplass og plass i 
skolefritidsordningen. Både det ekstra innbyggertilskuddet og de ekstra skjønnsmidlene er fra 
Statens side ment å skulle være med å dekke ekstra utgifter og reduserte inntekter på grunn av 
korona. Så gjenstår det å se om og eventuelt hvor mye mer kommunene får av ekstra tilskudd som 
følge av den spesielle situasjonen vi nå er i.  
 
2.1.2       Andre generelle statstilskudd 
Rente- og avdragskompensasjon: 
I 2019 mottok kommunen 441.000 kr. I år er det budsjettert med 300.000 kr.  
 
Integreringstilskudd: 
I fjor mottok kommunen 7.334.000 kr. For 2020 er det budsjettert med at kommunen vil motta 5,7 
mill. kr i integreringstilskudd. Rådmannen velger å holde dette beløpet uendret i budsjettet i denne 
omgang. Budsjett- og regnskapsteknisk avsettes integreringstilskuddet i sin helhet til «øremerket»  
disposisjonsfond for integrering av flyktninger. Bruken av midlene i inneværende år budsjetteres og 
regnskapsføres som bruk av fond på de enhetene som bruker av midlene.  
 
2.1.3  Eiendomsskatt 
Det er budsjettert med 10.700.000 kr i eiendomsskatt. Årsprognosen for 2020, som er basert på 
utfakturert for 1 kvartal, viser 9.260.000 kr.  De siste to årene har regjeringen foretatt mange og 
store endringer i regelverket for eiendomsskatt. Her kan bl.a. nevnes fritak for eiendomsskatt på en 
del maskiner/utstyr, reduksjon i maks-satsen på boliger og hytter, endringer i takstgrunnlaget for 
boliger og hytter. Eiendomsskattekontoret for Alvdal ligger i plan/byggesak/geodata i Tynset 
kommune. Kommunikasjonen mellom administrasjonen i Alvdal kommune og 
eiendomsskattekontoret kunne vært bedre gjennom 2019. Bedre kommunikasjon kunne medført 
høyere kvalitet på budsjetteringen. Tynset kommune gjennomførte nytaksering av alle eiendommer i 
Tynset i 2019, noe som påførte eiendomsskattekontoret mye ekstra arbeid og som fikk følger for 
servicen overfor Alvdal kommune.   
 
2.1.4 Konsesjonskraft 
I 2019 mottok kommunen 2.666.374  kr. I år er det budsjettert med 2,4 mill. kr. For de 3 første 
månedene i år har kommunen mottatt 800.000 kr. For tilsvarende periode i fjor mottok kommunen 
samme beløp, dvs. 800.000 kr.  
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2.1.5  Utbytte 
Det er budsjettert med 300.000 kr i utbytte i år. Mottatt utbytte i 2019 for 2018 var 569.000 kr. 
Kommunestyret har vedtatt at utbyttet fra Alvdal Skurlag skal avsettes til kraftfondet og brukes til 
næringsutvikling. 
 
2.1.6 Næringsfondet 
Alvdal kommune er i år, i likhet med de siste årene, ikke tildelt midler av Hedmark fylkeskommune. 
Næringsfondet var pr. 1/1-20 på kr 2.486.460.  
 
2.1.7 Kraftfondet 
Fra kraftprodusentene mottar Alvdal kommune konsesjonsavgift. I 2019 var beløpet kr 777.357. 
Konsesjonsavgifta avsettes til kraftfond og brukes til tilrettelegging for og utvikling av næringslivet i 
Alvdal. Kommunestyret har vedtatt at utbytte fra Alvdal Skurlag skal avsettes til kraftfondet.  
Kraftfondet var pr. 1/1-20 på 1.485.424 kr.   
 

2.2 Lånegjeld, finansutgifter og finansinntekter 
Lånegjeld: 
Kommunens totale lånegjeld til investeringer pr. 01.01.20 var kr 248,3 mill. Dette er 10,3 mill. lavere 
enn pr. 01.01.19. Kommunen tok ikke opp nye lån til investeringer i 2019 og har 10,0 mill. kr i ubrukte 
lånemidler til bruk i 2020. 
 
Renteutgifter: 
I budsjettet er det avsatt 7.300.000 kr. 85 % av lånemassen er på flytende rente. Med høy lånegjeld 
og høy andel av gjelden på flytende renter er med andre ord kommunen svært utsatt for 
rentesvingninger. Da budsjettet ble lagt høsten 2019 ble det lagt til grunn en gjennomsnittlig flytende 
rente på 2,4 % de 3 første månedene og 2,9 % fra 1. april og ut året. De 3 første månedene i år var 
renten ca. 2,4 % i gjennomsnitt, men fra april har den sunket til 1,4 % for deler av lånemassen på 
flytende rente. Finansanalytikere mener renten vil holde seg omtrent på nåværende lave nivå i hele 
2020. Det er dermed grunn til å tro at renteutgiftene i budsjettet kan reduseres en god del.  
 
Avdrag på lån: 
Det er budsjettert med 10,95 mill. kr i avdrag i år. Dette er basert på kr 0 i låneopptak til 
investeringer i år. Kommunen har 10,0 mill. kr i ubrukte låneopptak pr. 1/1-20. Kommunen har 
overtatt betjeningen av Aukrustsenteret AS sin lånegjeld på ca. 5 mill. kr. Pr. 4. mai er ikke denne 
lånegjelden formelt en del av kommunens låneportefølje. Både i 2019 og hittil i år er den betjent fra 
kommunens side som en overføring til Aukrustsenteret AS da det er de som formelt står oppført i 
banken som debitor (skyldner).  
 
Renteinntekter: 
I budsjettet er renteinntektene av bankinnskudd beregnet til 900.000 kr og av utlån START-lån til 
100.000 kr.    
 

2.3 Lønnsreserven (lønnsoppgjøret i 2020), pensjonspremiene og arbeidsgiveravgiften 
Lønnsreserven: 
Avsatt lønnsreserve i budsjettet er 2,2 mill. kr. Lønnsreserven skal dekke årets utgifter (lønn og 
sosiale utgifter) som følge av årets lønnsoppgjør. I år er det såkalt hovedoppgjør. På grunn av 
koronaviruset har partene i arbeidslivet besluttet at gjennomføringen av årets lønnsoppgjør utsettes 
til høsten. De har også besluttet at virkningsdato for oppgjøres forskyves til 15.09.20. Mye tyder på at 
årets oppgjør vil bety lav gjennomsnittlig lønnsvekst fra 15.09. og ut året sammenlignet med samme 
periode i fjor. Antall permitterte i det norske arbeidsliv er svært høyt. Arbeidsledigheten er høy og en 
del av næringslivet sliter som følge av redusert omsetning. Overskuddene og utbyttet i bedrifter vil 



Økonomirapport nr. 1/2020 
 

Økonomirapport nr. 1/2020 Side 6 
 

bli lavere enn på lenge. Alt dette taler for et lavt generelt lønnsoppgjør. Som tidligere år er det 
frontfagene som forhandler først. Resultatet derfra vil i år, som tidligere år, legge føringer for øvrige 
lønnsoppgjør, bl.a. offentlig sektor.  
 
Pensjonspremien: 
Det foreligger ikke informasjon fra Statens pensjonskasse som indikerer endring i pensjonspremien i 
forhold til det vi har lagt til grunn i budsjettet.  
Fra Kommunal landspensjonskasse (KLP) er vi underrettet om størrelsen på fjorårets overskudd i 
selskapet. KLP fører vanligvis en stor andel av overskuddet tilbake til eierne. Alvdal kommune pleier å 
ta ut dette overskuddet ved at neste års pensjonspremie reduseres. For 2019 har KLP valgt å behold 
en stor del av overskuddet på grunn av den svært lave oljeprisen og koronapandemien. Alvdal 
kommunes andel av overskuddet viste seg å bli noe lavere enn vi har lagt til grunn i budsjettet. To  
andre forhold taler i motsatt retning for premiesatsen. Det ene er at årets lønnsoppgjør får en senere 
virkningsdato enn normalt. Det andre er at svært mye taler for at årets oppgjør blir svært lavt. Det 
ser dermed ut til at vi har tilstrekkelige avsetning i budsjettet til årets pensjonspremieinnbetalinger.  
 
Arbeidsgiveravgiften: 
I krisepakke fra regjering/Storting er det foreslått av arbeidsgiveravgiften reduseres med 4 %-poeng 
for termin 3 (dvs. mai og juni). For Alvdal kommune utgjør dette ca. 500.000 kr i reduksjon. Denne 
reduksjonen er hensyntatt i den enkelte enhets årsprognose. 
 

2.4 Regnskapsresultat 2019 
Kommunen kom i 2019 ut med et regnskapsmessig driftsoverskudd på kr 353.670. Dette blir 
disponert av kommunestyret ved behandlinga av regnskapet. 
 

2.5  Fondsmidlene 
Kommunen har pr. 1/1-2020 disposisjonsfondsmidler på totalt 25,8 mill. kr. Dette består i 
hovedsak av: 
Kommunens helt frie disp.fond     4,05 mill. kr  
Integreringstilskudd flyktninger  13,4 mill. kr 
Klima og energi        1,0 mill. kr 
Lærlinger      0,3 mill. kr 
Kompetanseheving     0,4 mill. kr 
Premieavvik pensjon     4,6 mill. kr 
Fiberkabel      1,4 mill. kr 
 
Kommunen hadde pr. 1/1-2020 kr 14,5 mill. i bundne fondsmidler. Av dette gjelder 2,6 mill. kr 
opparbeidede overskudd innen vann, septiktømming og renovasjon. Kraftfondet var ved årsskiftet på 
1,5 mill. kr, mens næringsfondet hadde en saldo på 2,5 mill. kr.  
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3     Budsjett- og regnskapsskjemaer 
3.1   Budsjettskjema 1A  
  Budsjett Årsprognose Avvik Korona Regnskap  Budsjett 

  2020 2020 2020 2020 2019 2019 

   i 1000 kr   i 1000 kr   i 1000 kr   i 1000 kr   i 1000 kr   i 1000 kr  

Innbyggertilskudd/utgiftsutjevning        -90 700         -93 256           2 556          -2 556         -85 756         -85 840  

Distriktstilskudd          -4 700           -4 700                 -               -4 559           -4 560  

Skjønnsmidler             -800              -960              160             -160              -850              -850  

Skatteutjevning (inntektsutj.)        -11 800         -11 200             -600              600         -13 436           -8 420  

Skatt på inntekt og formue        -62 000         -59 400          -2 600           2 600         -59 219         -63 000  

Skatt på eiendom på boliger og hytter          -3 840           -2 400          -1 440             -4 677           -4 640  

Skatt på annen eiendom          -6 860           -6 860                 -               -7 297           -6 860  

Andre generelle statstilskudd          -6 000           -6 000                 -               -7 776           -7 630  

Konsesjonskraftinntekter          -2 400           -2 800              400             -2 652           -1 500  

Sum generelle driftsinntekter      -189 100       -187 576          -1 524              484       -186 222       -183 300  

Sum bevilgninger drift, netto       166 140        168 670          -2 530                 -          166 451        162 850  

Avskrivninger           6 000            6 000              10 349            6 000  

Sum netto driftsutgifter 172 140 174 670 -2 530 0 176 800 168 850 

Brutto driftsresultat -16 960 -12 906 -4 054 484 -9 422 -14 450 

Renteinntekter bankinnskudd og utlån          -1 000           -1 000                 -               -1 580           -1 300  

Utbytte             -300              -300                 -          

Renteutg. og andre finansutg.           7 300            5 100           2 200              5 726            6 130  

Avdrag på lån         10 950          10 950                 -              10 298          10 950  

Netto finansutgifter         16 950          14 750           2 200                 -            14 444          15 780  

Motpost avskrivinger           -8 000           -8 000                 -             -12 235           -8 000  

Netto driftsresultat          -8 010           -6 156          -1 854              484           -7 213           -6 670  

Disponering eller dekning av netto dr.res.             

Overført til investering           1 500               600              900                 590            1 500  

Netto avsetninger til eller bruk av bundne 

driftsfond              300               300                 -                   639               300  

Netto avsetninger til eller bruk av disp.fond           6 210            6 210                 -                5 631            4 870  

Dekning av tidligere års merforbruk                    -          

Sum disponeringer eller dekning av nto dr.res.                    -          

Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)                    -          

Netto avsetninger           6 510            6 510                 -                6 270            5 170  

              

Til fordeling drift      -166 140       -167 716           1 576              484       -166 804       -162 850  

Bevilgninger drift, netto       166 140        168 670          -2 530                 -          166 451        162 850  

Overskudd/underskudd                 -                -954              954             -484               353                  -    

 
Kommentarer: 

Se kapittel 2.1 og 2.2 ovenfor.  
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3.2 Budsjettskjema 1B – enhetenes budsjettramme 
  Budsjett Årsprognose Avvik Korona Regnskap Budsjett 

  2020 2020 2020 2020 2019 2019 

  i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr 

Til fordeling netto drift 
enhetene        -166 140           -167 216            1 576                     -          -166 804            -162 850  

              

Org.- og serviceenheten            13 800               13 000                800  0             13 478               13 732  

Flyktningtjenesten                       -          

Alvdal barnehage            16 200               16 200                    -    550             16 298               16 541  

Alvdal Barneskole            19 200               18 670                530  120             19 352               20 052  

Alvdal ungdomsskole            10 470               10 470                    -    0             10 217               10 360  

Helse            14 700               14 300                400  900             14 002               14 315  

Hjemmebasert omsorg            14 800               15 080               -280  800             14 160               13 944  

Solsida            21 200               21 470               -270  600             20 817               20 667  

Tjenesten for 
funksjonshemmede            18 000               21 700           -3 700               23 500               17 922  

Landbruk og miljø              2 050                 2 050                    -    0               2 245                 2 245  

Kultur              5 350                 5 350                 0  200               5 425                 5 480  

Kommunalteknikk            13 050               14 500            -1 450  1 500             13 199               12 816  

Vann, avløp og renovasjon                         479    

"Enhet" Diverse            17 320               15 850             1 470  0             14 040               14 776  

Premieavvik                      -761    

Sum drift          166 140             168 670            -2 530               4 670             166 451             162 850  

 
3.3 Kommentarer pr. enhet 
3.3.1    Organisasjons- og serviceenheten 
 
  Budsjett Årsprognose Avvik Korona Regnskap Budsjett 

  2020 2020 2020 2020 2019 2019 

  i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr 

Netto utgift            13 800               13 000                  800  0             13 478               13 732  

 
Årsprognosen viser 800.000 lavere netto utgift enn budsjettrammen. 
Lønnsutgiftene/bemanning: 
Enheten har siden i fjor høst vært 0,5 årsverk færre enn normal bemanning. Dette har å gjøre med 
stillingen som assisterende rådmann/enhetsleder. Stillingen har vært delvis bemannet ved interne 
omrokkeringer etter at Per Arne Aaen ble konstituert som rådmann i september 2019 og i desember 
ansatt fast som rådmann. Oppgavene med næringsarbeid har siden i fjor høst vært delvis delegert til 
enhet landbruk/miljø. Oppgavene med skatteoppkreving har Staten vedtatt å overføre til 
Skatteetaten. Opprinnelig var det vedtatt at dette skulle tre i kraft fra 1. juni i år. På grunn av 
situasjonen med korona har Staten vedtatt at ikrafttredelse utsettes til 1. november. Utsettelsen får 
konsekvenser for våre lønnsutgifter, men vi forutsetter at denne merutgiften kompenseres av Staten 
i revidert nasjonalbudsjett.  
 
Fellesutgifter for hele kommunen som bl.a. bedriftshelsetjeneste, OU-ordningen, forsikringer, en del 
kurs-/opplæringsutgifter, internkontrollsystemet, IKT-utgifter, diverse kontingenter føres i 
regnskapet til denne enheten. En andel av disse utgiftene sammen med utgifter vedr. økonomi, 
personal, lønn, sentralbord, hjemmeside m.m. skal kommunene regnskapsmessig fordele til 
selvkostområdene vann, avløp og renovasjon. Dette var i budsjett 2020 anslått til 154.000 kr. I 2019-
regnskapet ble dette beløpet beregnet til 474.000 kr. Det er derfor grunn til å kunne øke 
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budsjettbeløpet i år med 320.000 kr, noe som har påvirket netto utgift i årsprognosen med 
tilsvarende beløp.  
 
5 av de ansatte i enheten har hatt hjemmekontor siden 16. mars. Løpende oppgaver er i all hovedsak 
utført. Interne møter er avholdt på teams.  
 
 
3.3.2    Flyktningtjenesten 
Utgiftene i flyktningtjenesten finansieres i sin helhet av integreringstilskudd flyktninger fra Staten 
(IMDI). Utgiftene består i hovedsak av: 

 Lønn til de ansatte  

 Introduksjonsstønad til flyktninger 

 Andre utgifter til drift av kontoret og til dekning av boutgifter som ikke dekkes av 
intro.stønaden 

Det forventes å få overført større tilskudd fra staten enn det er budsjettert med. Grunnen er 
bosetting av en familie på 5 medlemmer i desember, som har ikke kommet med i beregningene i 
budsjettet prosessen tidligere i høst. Integreringstilskudd fra staten forventes å ligge på rundt 6,7 
mill. kr i 2020. 
Samtidig forventes driftskostnadene på kurs, konferanser og reiseutgifter redusert om Korona 
tiltakene og reiserestriksjonene vedvarer ut året. 
 
Det er flere faktorer det knytter seg usikkerhet rundt nå, det er i forhold til nye bosettinger av 
flyktninger. Det har ikke vært nye bosettinger i år. Etter Korona utbruddet ble all inntak av 
overføringsflyktninger stanset. Det var kun lov å bosette flyktninger fra asylmottak av 
vertskommuner. Slik det ser ut nå har det ikke kommet andre signaler fra staten om hva som skjer ut 
året. Det vil si at Alvdal kommune trolig ikke får nye bosettinger i år. Dermed påvirker det inntekts 
prognosene i 4 års planen.  
 
 
3.3.3   Alvdal barnehage  
 

  Budsjett Årsprognose Avvik Korona Regnskap Budsjett 

  2020 2020 2020 2020 2019 2019 

  i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr 

Netto utgift            16 200              16 200                    -    550             16 298               16 541  

 
Årsprognosen viser samme netto utgift som budsjettrammen.  
Årsprognosen for lønnsutgiftene viser samme totalbeløp som budsjett. Refusjonene fra NAV er i 
prognosen satt 200.000 kr høyere enn i budsjettet. Stengte barnehager i perioden 13. mars til 20. 
april fører til redusert foreldrebetaling på 550.000 kr. Redusert moderasjonen er beregnet til 70.000 
kr. Netto inntektstap er med andre ord 480.000. Barnehagene sin andel av utgifter vedr. kjøp av 
pedagogisk/psykologiske tjenester fra Tynset kommune blir nå ført i regnskapet til enhet Alvdal 
barnehage. Budsjettmidlene vedr. dette ligger i sin helhet på «enhet» Diverse. Beløpet for 
barnehagene er anslått til 245.000. Hvis enheten tilføres 480.000 kr til dekning av inntektstapet og 
245.000 kr til PP-utgiftene, vil enhetens nye budsjettramme være 16.925.000. Enheten vil da få et 
mindreforbruk på ca. 700.000 kr.  
 
Barnehagene ble sterkt påvirket av Koronautbruddet. Staten påla alle barnehager i hele landet å 
stenge fra og med den 13. mars. Barnehagene ble pålagt å opprettholde tilbud til barn av foreldre i 
samfunnskritiske funksjoner. Ingen ansatte ble permittert. Staten ga klarsignal for gjenåpning av 
barnehagene fra den 20. april. Staten utarbeidet veiledere for barnehagene. Barna skulle deles inn i 
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små faste grupper (kohorter) med 1 ansatt i hver gruppe. Gruppene skulle ha maks. 3 barn for de 
yngste barna og maks 6 barn for de eldste. På grunn av noe begrenset uteområde ved Øwretun ble 
gruppene spredt utover til bl.a. tidligere Steigen skole og sansehagen ved Solsida. Åpningstiden i 
barnehagen er kortet inn litt i forhold til det som har vært normalt. Tiltak som ekstra hygiene 
(vasking av hender) og faste plasser for levering og henting av ungene er også iverksatt.  
 
 
3.3.4  Alvdal Barneskole 
 

  Budsjett Årsprognose Avvik Korona Regnskap Budsjett 

  2020 2020 2020 2020 2019 2019 

  i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr 

Netto utgift      19 200           18 670            530   120      19 352       20 052  

 
Netto utgift i årsprognosen er 530.000 kr mindre enn budsjettrammen.  
Årsprognosen for lønnsutgiftene viser et merforbruk på 800.000 kr i forhold til budsjett. Dette gjelder 
lønn til vikarer ved sykefravær. Refusjonene fra NAV er i prognosen satt 835.000 kr høyere enn i 
budsjettet. Av dette gjelder 450.000 refusjon vedr. sykefravær, mens 385.000 kr gjelder 
fødselspenger. I prognosen er det lagt inn 450.000 kr mer i refusjon fra andre kommuner enn 
budsjettert med. Dette er hovedforklaringen til avviket mellom budsjett og årsprognose i tabellen 
ovenfor. I prognosen er det ikke lagt inn redusert foreldrebetaling for skolefritidsordningen for 
nedstengningsperioden 13.03. – 27.04. da det forutsettes at inntektssvikten her tilføres i ekstra 
budsjettmidler (ekstra rammetilskudd fra Staten).  
 
Skolene og skolefritidsordningen ble sterkt påvirket av Koronautbruddet. Staten påla alle skolene i 
hele landet å stenge fra og med den 13. mars. Skolene ble pålagt å opprettholde SFO-tilbud til barn 
av foreldre i samfunnskritiske funksjoner. Ingen ansatte ble permittert. I nedstengningperioden har 
undervisningen foregått som fjernundervisning via nettet. Dette har fungert bra. Staten ga klarsignal 
for gjenåpning av barneskolene for 1.-4. trinn fra den 20. april. Staten utarbeidet veiledere for dette. 
Tiltak som hyppig vasking av hender, økt avstand mellom elevene inne i klasserommene og ekstra 
renhold av pulter med mer er iverksatt. Det er pr. d.d. (4. mai) ikke bestemt når elevene i 5. – 7. 
klasse kan komme tilbake til skolen.  
Innlandet fylkeskommune har fakturert kommunene for skoleskyss også for nedstengningsperioden 
13.03. – 27.04. til tross for at tjenesten ikke ble levert.  
 
 
3.3.5  Alvdal ungdomsskole 
 

  Budsjett Årsprognose Avvik Korona Regnskap Budsjett 

  2020 2020 2020 2020 2019 2019 

  i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr 

Netto utgift            10 470               10 470                    -    0             10 217               10 360  

 

Netto utgift i årsprognosen viser samme beløp som i budsjettrammen. Prognosen for lønn viser 
150.000 kr mer enn budsjett. Dette kompenseres med refusjoner fra bl.a. andre kommuner.  
Ungdomsskolen ble rammet av Koronautbruddet. Staten påla alle ungdomsskoler å stenge fra 13. 
mars. Undervisningen har foregått som fjernundervisning via nettet. Dette har fungert bra. Det er pr. 
d.d. (4. mai) ikke bestemt når elevene kan komme tilbake til skolen.  
 
Det er fortsatt mye som er usikkert i forhold til å ta i bruk nye læreplaner fra høsten 2020, særlig nå 
som vi ikke får planlagt slik vi hadde håp om. På grunn av stengte skoler har vi ikke hatt anledning til 
å forberede dette i fellesskapet slik vi hadde en veldig klar plan for. Dette KAN medføre at det til 
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høsten vil være bruk for å investere i/abonnere på enkelte elektroniske læremidler for å komme i 
gang med de nye nasjonale læreplanene. 
 
Det er ikke gjort noe videre arbeid i forhold til uteområdet. Her må det planlegges sammen med 
teknisk.  
 

 
3.3.6  Helse 
 

  Budsjett Årsprognose Avvik Korona Regnskap Budsjett 

  2020 2020 2020 2020 2019 2019 

  i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr 

Netto utgift            14 700               14 300                  400  900             14 002               14 315  

 

Det ligger an til et mindre forbruk på enheten på 400.000 kr, men det må understrekes at dette er et 
svært usikkert anslag. Det er veldig stor usikkert med tanke på inntektssiden. Beløpet som er ført opp 
i kolonnen «Korona» i tabellen ovenfor er svært usikkert. Det som er sikkert er at enheten hadde 
ekstra utgifter og inntektstap på 440.000 kr i mars og april som følge av korona. Så gjenstår det å se 
hvor mye av dette som blir kompensert fra Staten.  
Lønnsutgifter/bemanning: 
Enhetsleder har siden september 2019 fungert som assisterende rådmann i 50 % av tiden. 
Lønnsutgiftene som ass. rådmann føres i regnskapet på enhet Organisasjon/service. Dette fristiller 
lønnsmidler innen enhet helse. Alle stillinger i enheten er p.t. besatt.  
Enheten har, naturlig nok, vært sterkt berørt av koronautbruddet. Noen av de ansatte i enheten har 
vært omdisponert til andre oppgaver siden 13. mars på grunn av koronasituasjonen. Dette har gjort  
at vi kunne dele inn helsepersonell i 2 team, noe vi tenker å fortsette med til ferieavviklingen er 
unnagjort. Det blir tatt en ny vurdering da. Inndelingen i 2 team er gjort bl.a. av hensyn til smitte-
/karantenebestemmelser. Dette har medført at enkelte oppgaver innen fysio/ergo ikke har blitt 
utført og er satt på vent, men vi tenker noe oppstart her i de ukene disse to medarbeiderne ikke er 
på teamet sitt.  
På grunn av kommunal legevakt så har vi to sykepleiere ekstra knyttet til legekontoret som dekker 
legevaktene og er på det ene teamet. Dette vil få utslag på lønn. Hvor lenge denne funksjonen skal 
opprettholdes er foreløpig usikkert. 
Medarbeiderne innen psykiatri har stort sett hatt hjemmekontor siden 16. mars.  
Det har ikke vært sykefravær ved enheten hittil i år.  
 
Inntektene: 
Da behandling av pasienter med annen sykdom enn mistanke om Korona var kraftig redusert i mars 
og april, anslår vi et inntektstap i egenandeler og refusjon fra Staten på 400.000 kr. Om og eventuelt 
hvor mye Staten vil kompensere av dette, er usikkert pr. nå.  
 

 
3.3.7  Hjemmebasert omsorg 
  Budsjett Årsprognose Avvik Korona Regnskap Budsjett 

  2020 2020 2020 2020 2019 2019 

  i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr 

Hjemmebasert omsorg            14 800               15 080                -280   400            14 160               13 944  

 

Årsprognosen viser 280.000 kr over budsjettrammen. Det er en del usikkerhet knyttet til prognosen, 
spesielt pga. koronasituasjonen.  
Lønnsutgifter/bemanning: 
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Det ble innført betalt spisepause for alle ansatte fra og med den 25.3-30.04 (foreløpig). Dette utgjør 
ca. 1 årsverk. Ekstrautgifter til dette er ikke lagt inn i prognosen. 
Det ble innført en midlertidig turnus når det ble strammet inn med smitteverntiltak for å forhindre 
smitte. Dette førte til merutgifter på kvelds- og nattillegg i 6 uker. I tillegg kommer tilleggene for 
forskjøvet vakt som ikke er lagt inn i årsprognosen. 
Vi har ikke budsjettert med overtid, men har et merforbruk på grunn av overtid etter vakt og 
innimellom vanskeligheter med å skaffe vikar. Ansatte har da jobbet over 35,5 timer i uken som igjen 
genererer overtid. 
 
Andre utgifter: 
Merforbruk på medisinsk forbruksmateriell på grunn av innkjøp av smittevernsutstyr. 
Mindreforbruk på transporttjenester. Dagsenteret har vært stengt en periode (åpnes igjen den 
1.6.20). Dette fører til lavere husleie enn budsjettert med.  
 
Inntekter: 
Mindre inntekter på grunn av at brukere ikke ønsker praktisk bistand på grunn av smittefare, 
midlertidig omlegging av tjenesten og av å avvente med å starte med tjenesten for å forhindre evt. 
smitte. Mindre inntekter på grunn av stengt dagsenter for personer med demens. 
 
Forslag på tiltak for å komme i balanse mellom års prognose og budsjettramme: 

 Det er vanskelig å se for seg at vi kommer i balanse på grunn av ekstrakostnader i forbindelse 
med corona-pandemien. 

 Bruke aktivt lærlinger som vikarer i sin verdiskapningstid 

 Vurdere vikarinnleie ved hvert fravær 
 

 
3.3.8   Solsida 
  Budsjett Årsprognose Avvik Korona Regnskap Budsjett 

  2020 2020 2020 2020 2019 2019 

  i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr 

Netto utgift            21 200               21 470                -270   600            20 817               20 667  

 
Utarbeidet årsprognose viser en netto utgift som er 270.000 kr høyere enn budsjettrammen.  
Situasjonen med korona påvirker virksomheten på Solsida sterkt. Det er veldig viktig å gjøre alt man 
kan for å hindre at både ansatte og beboere blir smittet. Blir det påvist smitte på en av de ansatte og 
denne har vært på jobb de siste dagene før påvist smitte, får det store konsekvenser også for 
kollegaer som har vært i nærheten av vedkommende på Solsida. De må da testes og gå i 14 dagers 
karantene. Situasjonen med vikarer er fra før vanskelig og blir ikke enklere med ansatte i karantene.  
 
Pga. usikkerhet rundt Korona epidemien er det knyttet en del usikkerhet til årsprognosen. 
Lønnsutgiftene: 
Ikke korona-relatert: 
Det har vært nødvendig å øke bemanningen i perioder på døgnet dette året. Det jobbes godt i 
samarbeid med tilsynslegen, SAM-AKS og med miljøterapi for å redusere helseutfordringene og 
behovet for 1 til 1. 
 
Koronarelatert: 
Ekstra utgifter er påløpt fra medio mars, når Lavterskel ble tømt for å klargjøres til evt. Korona 
pasienter. Pasienter fra Lavterskel ble flyttet til avdeling 2 SØR, som pr. definisjon er stengt og ikke 
har bemanning innenfor budsjettet. 2 SØR ble bemannet og belastet Solsida.  



Økonomirapport nr. 1/2020 
 

Økonomirapport nr. 1/2020 Side 13 
 

Det har vært beredskap i forhold til bemanning for Koronaavdeling på lavterskel i påska. Betalt med 
1:5 timer for vakter 09.04-14.04. 
Betalt matpause for alle vakter fra 25.03.20 – 30.04.20, forlenget til 31.05.20. Dette vil utgjøre 9 
timer pr ukedag og 7,5 timer pr lørd /sønd. Tilsvarer 1,7 årsverk.  
Vaskeriet er bemannet en dag ekstra i uka. Dette pga forebyggende smittevern tiltak og behov for 
hyppig  vask av arbeidstøy. 
Hvis det blir aktuelt med bemannet Koronaavdeling på lavterskel, vil det tilsvare 4,9 årsverk. 
 
Andre utgifter: 
Det er gjort leasingavtale for 8 nye sykehjemsenger til bruk i 2 SØR og reserve Korona. 
 
Inntektene: 
Det påregnes tapte inntekter i kantina på Solsida da smitteverntiltak hindrer vanlig salg fra disk. 
 
Forslag på tiltak for å komme i balanse mellom årsprognose og budsjettramme: 
Evaluere alle ekstra tiltak i samarbeid med kriseledelse og nasjonale føringer, i forhold til smittevern 
Kun nødvendig innleie ved sykdom/fravær. Lærlinger brukes som vikar i sin verdiskapingstid (30% 
1.halvår, 40% 2.halvår). 
 
Andre kommentarer: 
Ansatte med rettigheter har søkt og fått innvilget utvidelse av stilling. Antall hjemler er ikke økt. 
Stillingsutvidelsen belastes og brukes i vikarposter.  
 
 
3.3.9  Tjenesten for funksjonshemmede 
 
  Budsjett Årsprognose Avvik Korona Regnskap Budsjett 

  2020 2020 2020 2020 2019 2019 

  i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr 

Netto utgift      18 000           21 700       -3 700  ?       23 500       17 922  

 
Lønnsutgiftene utgjør 92 % av utgiftene. Lønnsutgiftene fordeler seg slik for 2020 og 2019: 
 Budsjett 2020 Årsprognose 

2020 
Avvik Regnskap 

2019 
Budsjett 2019 Avvik 

2019 
 Beløp i 1000 kr Beløp i 1000 kr Beløp i 

1000 kr 
Beløp i 1000 kr Beløp i 1000 kr Beløp i 

1000 kr 

Lønn i faste stillinger 19.600 20.150 - 550 20.780 19.022 - 1.758 
Vikarlønn 700 2.490 - 1.790 2.814 1.388 - 1.426 

Ekstrahjelp 1.146 825 320 418 1.000 582 

Overtidslønn                        0 600 -600 526 100  

Annen lønn 1.395 1.335 60 1.538 1.260 - 277 

Sosiale utgifter 5.250 5.063 190 5.454 5.171 83 

Refusjon fra NAV 500 540 40 1.209 500 709 

Netto lønnsutg. 27.590 29.920 - 2.330 30.323 27.443 - 2.880 
Andre utgifter 1.040 1.040 0 1.544 980 64 

Refusjon fra Staten 10.500 9.000 - 1.500 7.888 10.244 - 2.366 

Andre inntekter 140 260 120 490 257 233 

Netto utgift 18.000 21.700 - 3.700 23.500 17.922 - 5.577 
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Kommentarer til prognosen: 
Netto utgift i prognosen ligger 3,7 mill. kr over budsjettrammen.  
 
Lønn i faste stillinger inkl. tillegg for kveld/natt/lørdag/søndag/helligdag: 
Prognosen er basert på antall årsverk enheten har hatt i gjennomsnitt hittil i år. Videre er prognosen 
satt opp ut i fra de vedtak brukerne har pr. nå. Enheten har nå 37,7 årsverk. Lønn til personer som 
settes inn midlertidig i vakante stillinger føres her. Prognosen ligger 550.000 over budsjett, noe som 
tilsvarer 1,4 årsverk. 
 
Vikarlønn: 
Vikarer settes inn ved sjukefravær, ferieavvikling og permisjoner. Vikarutgifter (med unntak av 
pensjonspremie) ved sjukefravær på mer enn 17 dager og vikarutgifter (med unntak av 
pensjonspremie) ved fødselspermisjoner refunderes fra NAV. Regnskapsbeløpet for 2019 inneholder 
vikarlønn for 13 måneder. Merbeløpet (dvs. beløpet for den 13. måneden) er 280.000. Prognosen 
viser 1,8 mill. over budsjett. Det er stor grunn til å anta at vikarutgiftene er underbudsjettert.  
 
Lønn til ekstrahjelp og overtid: 
Ekstrahjelp brukes bl.a. når det må settes inn ekstra ressurser når bruker blir syk m.m.  
 
Annen lønn: 
Annen lønn er i hovedsak omsorgslønn og godtgjøring til støttekontakter.  
 
Sosiale utgifter: 
Pensjonspremie i KLP beregnes av lønn i faste stillinger og vikarlønn. Satsen i år er 15,5 %. Det 
beregnes arbeidsgiveravgift av all lønn og av pensjonspremien. Satsen er 6,4 % med unntak for mai 
og juni som har redusert sats i år (krisepakke fra Stortinget til alle arbeidsgivere). Satsen er 2,4 %.  
 
Andre utgifter:  
 
Refusjon fra Staten: 
Refusjonen er beregnet uti fra de lønnsutgifter som prognosen viser, de antall årsverk som brukes i 
tjenesten på de brukerne som har vedtak som medfører utgifter som overstiger summen av 
innslagspunkt og rammetilskudd. Ved beregning av refusjonen brukes det gjennomsnittlig lønn for 
arbeidstakerne i turnus. Lønn til ledere kan ikke tas med. Lønn til ansatte ved aktivitetssenteret er 
heller ikke refusjonsberettiget.  
 
Andre inntekter: 
Sykefraværet har vært lavt hittil i år. 
 
Korona-relaterte utgifter: 
Koronasituasjonen har medført ekstra utgifter, bl.a. på grunn av at andre tilbud til brukere falt bort.  
Det er flere av brukerne som ikke har vært hjem til foreldre på helg og som ikke var hjem i påsken. På 
grunn av det, måtte det settes inn bemanning disse helgene og dagene i stedet, da dette ikke var tatt 
høyde for i turnus. 
De ansatte i aktivitetssenteret og noen fra barnehagene har jobbet med brukere i boligene.  
I de første ukene etter 13. mars var vi også preget av en del fravær av personell i forbindelse med 
testing og karantene.  
 
Oppfølging av arbeidsmiljøundersøkelsen som ble gjennomført før jul, har hatt ekstrautgifter på 
konsulenttjenester tilsvarende kr 85.000. 
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Det vurderes som ikke realistisk å tilpasse tjenestene innenfor den vedtatte budsjettrammen.  
Det vil være mulig å redusere noe på utgiftene. Utgiftsreduksjoner vil være basert bl.a. på endring i 
vedtak og timetallet brukere skal ha tildelt praktisk bistand, som igjen vil påvirke refusjonsordningen 
fra staten. Det kan bl.a. ses på behov for innleie av vikarer fremover, dvs. hva som er mulig å løse av 
oppgavene uten innleie ved fravær. Det kan også gjøres en vurdering på hvor mye administrativ tid 
som skal være knyttet til de fagansvarlige. Dette kan for eksempel være: 

 Endringer av bemanning som ikke var planlagt og som har hatt/vil få «stor» betydning for 
tjenestene 

 Problemer med rekruttering som er av «stor» betydning 

 Sjukefravær (ekstraordinært stort eller lite) 

 Nye oppgaver som ikke var kjent da budsjettet ble satt opp 

 Oppgaver som har blitt borte 
 
 
3.3.10  Landbruk/miljø 
 

  Budsjett Årsprognose Avvik Korona Regnskap Budsjett 

  2020 2020 2020 2020 2019 2019 

  i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr 

Netto utgift       2 050            2 050              -     0       2 245        2 245  

 

Årsprognosen viser samme netto utgift som budsjettrammen.  
Alle stillinger har vært og er bemannet fullt ut i år. Enheten er midlertidig tilført oppgaver/rolle innen 
kommunens næringsarbeid utover landbruk, stipulert til 0,2 årsverk. Det er forutsatt at dette skal 
finansieres fra kraftfondet. Enheten har også sekretærrollen for Fellingslagsprosjektet stipulert til en 
kostnad i år på 150.000 kr. Dette skal finansieres av eksterne midler.  
Enhetens drift hittil i år har gått som planlagt og fortsatt det høye aktivitetsnivået fra 2019. Foran en 
ny beitesesong er det stor spenning knyttet til rovdyrtrykket og hvorvidt enhets rolle som 
vertskommune for det interkommunale skadefellingslagprosjektet vil slå ut. Det er startet å jobbe 
med hvordan dette skal drives etter 2020, når prosjektet er ferdig. 
Situasjonen med korona førte til at de fleste ansatte har hatt hjemmekontor siden 13. mars. Dette 
har fungert bra ved hjelp av samtaler/møter på Teams. Enheten har i all hovedsak fått utført 
oppgavene på en tilfredsstillende måte og innen normal tid.  
Enheten har fått nye oppgaver i år. Dette gjelder overtakelse av 2 nye tilskuddsordninger fra FM i 
Innlandet innen tilskudd til beiteorganisering og tilskudd vei.  
 
Ut over dette er enheten involvert i flere større regionale prosjekter. Disse følger planlagt framdrift. 
 
 
3.3.11 Kultur 
 
  Budsjett Årsprognose Avvik Korona Regnskap Budsjett 

  2020 2020 2020 2020 2019 2019 

  i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr 

Netto utgift              5 350                 5 350                  0  200               5 425                 5 480  

 
Årsprognosen viser samme netto utgift som budsjettrammen. I prognosen ser de totale utgiftene til 
lønn og sosiale utgifter ut til å bli 100.000 lavere enn budsjettert. På lønn i faste stillinger kan det 
ligge an til 200.000 kr i mindre utgift enn budsjettert. Dette skyldes i hovedsak at stillingen som 
biblioteksjef blir stående vakant noe lenger enn forventet da budsjettet ble satt opp i 
oktober/november i fjor. Skolebibliotekar har fungert som biblioteksjef i deler av sin stilling. Fram til 
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13. mars ble det leid inn personell for å serve folkebiblioteket sammen med skolebibliotekar. Siden 
13. mars har bibliotekene vært stengt.  
 
Enhet kultur har vært og er fortsatt sterkt berørt av koronautbruddet. Staten vedtok 12. mars at alle 
kinoer, bibliotek, museer, svømmehaller og kulturskoler skulle stenges fra og med 13. mars. 
Kulturskolen har holdt deler av undervisningen gående som fjernundervisning via nettet.  
Det er p.t. (4. mai) fortsatt usikkert når kino, bibliotek og svømmehall kan gjenåpne.  
Ingen ansatte i enheten har vært permittert. Noen av de ansatte har vært leid ut til andre enheter. 
Stengte tilbud i enheten fører til mindre innkjøp/lavere utgifter. Beløpet er anslått til 110.000 kr.   
Det forventes naturligvis svikt i inntektene. Egenandelene for elevene i kulturskolen skal vurderes på 
grunn av et endret/mindre tilbud i nedstengningsperioden. I årsprognosen er det tatt høyde for 
inntektsnedgang. Nye priser vil bli vurdert en kulturskolerektor. I kinoen blir det svikt i inntektene, 
men her blir det også lavere utgifter til leie av filmer og til husleie. Både enhetsleder og 
kulturkonsulent har hatt hjemmekontor siden 16. mars.   
 
 
3.3.12  Kommunalteknikk 
 

  Budsjett Årsprognose Avvik Korona Regnskap Budsjett 

  2020 2020 2020 2020 2019 2019 

  i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr 

Netto utgift            13 050               14 500             -1 450  1 500             13 199               12 816  

 
Årsprognosen viser 1.450.000 kr over budsjettrammen. Enheten er sterkt berørt av koronasitasjonen. 
Avviket mellom budsjett og årsprognose er i hovedsak relatert til korona. Alle stillinger i 
administrasjonen og i uteavdelingen har vært besatt i år. 4 av 5 ansatte i administrasjonen har hatt 
hjemmekontor siden 16. mars. Interne møter i administrasjonen er avholdt på teams.  
 
Ikke relatert til korona: 
Energi: 
Årsprognosen viser 140.000 kr under budsjett.  
Vedlikehold bygninger: 
Kommunen er pålagt å opprette driftsavtaler for årlig kontroll av heiser, porter og kraner, 
brannalarm og ventilasjon for alle bygninger som kommunen drifter. Det er opprettet flere nye 
avtaler, og den økte utgiften ift budsjettert utgjør kr 140.000 kr.   
Leieinntekter: 
Inntektene for de kommunale utleieboligene ligger an til å bli ca kr 150.000  lavere enn budsjettert. 
Dette skyldes at noen av de er fraflyttet i det siste og skal pusses opp før de kan leies ut igjen.  
 
Ekstra utgifter utløst av koronapandemi: 
Renhold: 

 Renholdet på Solsida, Solbakken, Solgløtt og deler av kommunehuset har vært intensivert i 
perioden 13. mars til 19. april. Tiltak på enhetene krever ikke endring i faste rutiner, men et 
hyppigere renhold på flere områder. Økt behov på Solsida 0,2, Solbakken 0,1 og Solgløtt 0,2, 
smittekontor kommunehuset 0,2, totalt 0,7 årsverk. Fram til 20. april ble økt behov i 
hovedsak dekket inn med å omdisponere personell fra bygninger som var stengt/hadde 
mindre bruk.  

 Det administrative arbeidet for fagleder øker fra 0,3 årsverk til 0,7 årsverk med nåværende 
situasjon. Dette utgjør ekstra behov renhold på 0,4 årsverk, ressurs på Sjulhustunet.                                                      

 Økt renhold som følge av gjenåpning i tråd med veiledere fra helsemyndighetene og andre: 
o Barnehagene gjenåpnet 20.april: 0,55 årsverk  i ekstra ressurs                                               
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o Barneskole 1-4.trinn gjenåpnet 27.april og gjenåpning av kulturskolen 4. mai:  
«utlånt» renholdsressurs til andre bygninger i nedstengingsperioden må nå tilbake til 
Sjulhustunet. 

o Fysioterapilokalene i kommunehuset gjenåpnet 20. april. Renhold øker med 0,05 
årsverk.  

o Dagsenteret i Frivilligsentralen gjenåpner 20. mai. Økt renhold på 0,1 årsverk.  
o Opprettelse av besøksleilighet for nære pårørende på Solsida alle dager i uka 

medfører 0,1 årsverk renhold.    

 Totalt må renholdsressursen økes med 1,9 årsverk. Dette tilsvarer kr 978.000 fra 13. mars og 
ut året 2020. Dette anses å være et forsiktig anslag. Kostnader ved betalt spisepause er ikke 
regnet med, det utgjør 3,5 t/arbeidsdag.. 

• Innkjøp av utstyr for renhold og renholdsartikler, istandsetting av avstengte toaletter og 
anskaffelse og montering av sirkulasjonsledning samt bruk av UMS-varsling er anslått til 
100.000 kr. 

 
Tapte inntekter utløst av koronapandemi: 
For bruk av Alvdalshallen, Alvdal kulturstue, frisklivssenteret, Huset Aukrust og svømmehallen anslår 
vi de tapte inntektene til å bli kr  490.000.  
 
Kommunalteknikk foreslår å redusere med 190.000 kr på ordinært løpende vedlikehold på bygninger 
og veier. Dette fører til at kun strengt nødvendig vedlikehold blir utført. Konsekvensen for 
innbyggerne vil kunne bli at kommunale parkeringsplasser, sykkel- og gangveier og veier ikke blir 
brøytet og strødd i så stor grad som folk er vant til.  
Kommunalteknikk ser ingen mulighet til å dekke inn øvrige ekstra utgifter og tapte inntekter som 
følge av korona. Enheten er avhengig av tilførsel av mer budsjettmidler for å opprettholde tilnærmet 
normal drift ut året.  
 
En konsekvens av koronaen er at enkelte oppgaver har vært vanskelig å utføre fordi 
driftsoperatørene ikke får jobbe sammen, men holder seg adskilt for å minske risiko for 
smittespredning og dermed ha personer som dekker opp de kritiske funksjonene i beredskap. Bl.a ble 
oppgraderingsprosjekt på aldersbolig stanset i en periode. 
Videre er det kommet til oppgaver nå som vi må prioritere. Det gjelder tilrettelegging på best mulig 
måte i for de ulike enhetene, ift deres behov for å benytte nye områder og areal til mindre grupper 
(for eksempel barnehagene som har tatt i bruk bygninger/areal som tidligere har vært brukt til andre 
formål. 
Det økte ressursbehovet innen renhold søkes i første omgang dekket ved å tilby faste renholdere 
utvidelse av sine stillinger i vikariater, men denne øvelsen er blitt gjennomført i de siste 
tilsettingsprosesser, så det er behov for å få inn mer ressurs «utenfra». Kontakt med flere relevante 
søkere i siste tilsettingsprosesser er opprettet, og person tas inn i ny praksisperiode. 
Sykefravær 1.kvartal er på 2,5 %. 
 

 
3.3.13  Diverse 
 

  Budsjett Årsprognose Avvik Korona Regnskap Budsjett 

  2020 2020 2020 2020 2019 2019 

  i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr 

Netto utgift            17 320               15 850               1 470  0             14 040               14 776  

 
NAV: 
Økt sosialhjelp som følge av nedstengningen i samfunnet fra 13. mars er anslått til 224.000 kr pr.  
måned. Det er usikkert om hele eller noe av dette kan dekkes innenfor opprinnelig budsjettramme.  
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Tynset kommune har ikke rapportert om behov for budsjettendring av sosialhjelp i denne omgang. 
Situasjonen avventes til rapporteringen i september. Da vil man ha bedre oversikt over  
konsekvensene korona har hatt for sosialhjelpen.  
Skolesamarbeid: 
Det anslås en reduksjon i utgiftene til pedagogisk/psykologiske tjenester og skolesamarbeidet i  
Tynset kommune på 150.000 kr.  
Plan/byggesk/geodata: 
Tjenesten utføres av Tynset kommune. Budsjettert netto utgift i vårt budsjett er 3,0 mill. kr. Netto  
utgiften i 2019 var 2.470.000. I 2019 var gebyrinntektene ekstraordinært høye, 1,2 mill. kr mot  
normalt 0,6 mill. kr. For 2020 er gebyrene budsjettert til 0,4 mill. kr. Basert på 2019 og på  
gjennomsnittsårene mener vi gebyrinntektene kan økes med 250.000 kr, noe som fører til  
tilsvarende reduksjon på nettoutgiften. 
Politisk virksomhet: 
Godtgjørelsene til folkevalgte er underbudsjettert/feilbudsjettert med 170.000 kr. Dette skyldes bl.a.  
at det er utbetalt godtgjørelser i år som gjelder møter i 2019 og tidligere. Formannskaps- og  
kommunestyremøter er avholdt via teams.  
Revisjon og kontrollutvalg: 
Budsjettet for kjøp av revisjonstjenester var satt opp ut i fra vedtatt budsjett i Revisjon Fjell IKS. Like  
før jul i fjor ble det vedtatt at kommunen skulle kjøpe revisjonstjenesten fra Revisjon Midt-Norge SA  
fra 2020. Dette koster kommunen 140.000 kr mer enn revisjonstjenesten i Revisjon Fjell IKS. Det er  
grunn til å tro at noe av denne merutgiften kan dekkes inn ved reduksjon på  
andre utgifter.  
Avsatt til lønnsoppgjørene: 
Avsatt lønnsreserve i budsjettet er 2,2 mill. kr. Lønnsreserven skal dekke årets utgifter (lønn og 
sosiale utgifter) som følge av årets lønnsoppgjør. I år er det såkalt hovedoppgjør. På grunn av 
koronaviruset har partene i arbeidslivet besluttet at gjennomføringen av årets lønnsoppgjør utsettes 
til høsten. De har også besluttet at virkningsdato for oppgjøres forskyves til 15.09.20. Mye tyder på at 
årets oppgjør vil bety lav gjennomsnittlig lønnsvekst fra 15.09. og ut året sammenlignet med samme 
periode i fjor. Antall permitterte i det norske arbeidsliv er svært høyt. Arbeidsledigheten er høy og en 
del av næringslivet sliter som følge av redusert omsetning. Overskuddene og utbyttet i bedrifter vil 
bli lavere enn på lenge. Alt dette taler for et lavt generelt lønnsoppgjør. Som tidligere år er det 
frontfagene som forhandler først. Resultatet derfra vil i år, som tidligere år, legge føringer for øvrige 
lønnsoppgjør, bl.a. offentlig sektor.  
Det anslås at utgiften i år for årets lønnsoppgjør blir 1,0 mill. kr, noe som frigjør 1,2 mill. kr av de 
avsatte budsjettmidlene.  
 
Oppsummert:   Prognosen viser at nettoutgiften innen denne «enheten» kan bli om lag 1,5 mill. kr 
lavere enn budsjettert med.  
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4. Investeringer 
 

  

 
Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 

    2020 2021 2022 2023 

  

Bygninger, biler/maskiner, veier, uteområder og 

kirkegård:         

1 Solsida - ombygg. for bemanna oms.leiligh.         500 000       6 000 000      

2 Ombygging Solsida sør, rom med bad.         500 000     12 000 000      

3 Skjermet enhet Solsida, øst         200 000        

4 Aukrustsenteret – påkostning/standardheving         100 000          100 000          900 000    

5 Kommunale boliger og leiligheter         300 000          400 000          400 000          400 000  

6 Tiltak i Trafikksikkerhetsplanen         500 000          500 000      

7 
Sjulhustunet, lyddemping inne, skilting plassen, håndløper i 
kultursalen         400 000        

8 Ombygging Alvdal ungdomsskole        1 000 000      

9 Utomhusplan ungdomsskola         100 000              200 000  

10 Tømmepunkt sanitær Steimosletta, ikke sk         500 000        

11 Fiber mellom kommunale bygg         100 000        

12 Tannklinikk 500 000                4 500 000    

13 Rive hele eller deler av samfunnshuset           200 000       2 500 000    

14 Rehabilitering av basseng           800 000       4 000 000     11 000 000  

15 Oppgradering legekontoret           200 000      

16 Nytt tak over glasstak Øwretun           100 000      

17 Nytt tak Dalsegga           200 000      

18 Bil i hjemmebasert omsorg         400 000              400 000  

19 Ventilasjon/kjøling i kommunehuset             100 000          100 000  

20 Brannsikring i kommunehuset             500 000    

21 Rive gamle Steigen skole          1 000 000    

22 Utvidelse av kirkegården          1 000 000    

23 Bil kommunalteknikk             250 000    

24 Oppgradering Dalsegga, leiligheter            1 000 000  

25 Nytt tak Plassen bhg               600 000  

26 Gang og sykkelvei Randmælsveien            3 000 000  

27 Jensenhuset         

28 Thorsheimveien, omlegging ved barnehage med mer         

29 Kjøp Frivilligsentralen         

30 Kjøp av bolig til flyktningetjenesten         

  SUM      4 100 000     21 500 000     15 150 000     16 700 000  

            

  Sjølkostområdene vann og avløp:         

31 VA-plan         750 000        

32 Ny forskrift VA-gebyr         150 000        

33 Alvdal øst R4, VA og annen infrastruktur         500 000        

34 Pumpestasjon på Moan         700 000        

35 Utskifting av kummer/utstyr/ledninger         500 000        

36 GPS innmålingsutstyr         100 000        

37 Containere renseanlegg      1 000 000        

38 Pumpestasjon Glåmbrua         750 000        

39 Pumpestasjoner avløp, rehabeliteringsbehov 4 stk         100 000          100 000          100 000          100 000  

40 Utvidelse kommunalt avløpsnett Strømmen         500 000         1 500 000    

41 Renseanlegg utbedre/vurdere nytt         500 000            500 000     20 000 000  

42 Ny vannledning Sjulhusveien      2 600 000        

43 Tilrettelegging for påkoblingspunkt fritidsboliger        1 000 000      

44 Flomsikring grunnvannsanlegget Gulløymoen         

  SUM sjølkost      8 150 000       1 100 000       2 100 000     20 100 000  
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   Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 

    2020 2021 2022 2023 

  Totalsum    12 250 000     22 600 000     17 250 000     36 800 000  

            

  Finansiering:         

  Momsrefusjon         580 000       4 250 000       2 900 000       3 290 000  

  Statstilskudd fra Husbanken        6 000 000      

  Spillemidler            4 000 000  

  Lån    10 900 000     12 100 000     14 000 000     28 500 000  

  Fondsmidler         770 000          250 000          350 000       1 010 000  

       12 250 000     22 600 000     17 250 000     36 800 000  

 
 
Status: 

1 Avholdt interne møter og opprettet dialog med Husbanken.  

2 Avholdt interne møter og opprettet dialog med Husbanken. 

3 Utføring av arbeidet er bestilt. Ikke igangsatt på grunn av korona. 

4 Ikke igangsatt. 

5 Er i gang og går etter planen. Gjelder Brenna 10, Grinder 60 og Øverbrenna 27. 

6 Kommunen har fått tilsagn om 328.000 i tilskudd. Ikke igangsatt.  

7 Er i gang 

9 Må ses i sammenheng med nr. 12, 13 og 14. Forprosjekt er bestilt. 

10 Ikke igangsatt.  

11 90 % ferdig. 

12 Se nr. 9 

18 Bil til husfar er anskaffet. Kostnad 205.000 kr.  

31 Interne sonderinger. Minikonkurranse. 

32 Blir bestilt i løpet av mai. 

33 Ble igangsatt i 2019. Vil gjenopptas nå i mai. 

34 Avventer befaring. 

35 Ikke påløpt noe. 

36 Tilbudsforespørsel er gjennomført. 

37 Tilbudsforespørsel er gjennomført. 

38 Avventer befaring. 

39  

40 Prosjektering er iverksatt. Oppstart i juni.  

41 Budsjett brukt opp. Ny innløpsrist, ny belysning og overvåkingssystem 

42 Prosjektering vil starte opp i mai.  

 
Investeringer som ikke ble ferdig i 2019 og som har fortsatt i 2020 uten budsjettmidler i 2020-
budsjettet: 

 Omgjøring i tidligere Steigen skole   -   påløpt ca. 150.000 kr 

 Omgjøring i tidligere Plassen skole, ny pipe og tak på uthus   -   anslått til 50.000 kr 



 MØTEBOK 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 Kontrollutvalget i Alvdal kommune Sak nr. 22/2020 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  

NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 

 

  KONTROLLUTVALGET  TB   16.06.20      22/20 

 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  

22/20  Kontrollutvalget      16.06.20 

 

 

Eventuelt 
 

 

Saksutredning: 

Hensikten med denne saken er at utvalgets medlemmer kan drøfte og fremme innspill til 

saker og forhold som kontrollutvalget bør/kan/må ta tak i. 

 

På grunn av sakens karakter, kan det være mulig at møtet må lukkes dersom det skal 

behandles taushetsbelagte opplysninger, jf Offentlighetslovens § 13. 

 

 

 

Kontrollutvalgets behandling: 
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