
KONTROLLUTVALET  I

AUKRA  KOMMUNE

Aukra, 6.september 2016

Til medlemmene i kontrollutvalet

MØTEINNKALLING

MØTE  NR.: 4/16

TID: 15.9.2016 kl. 09:30

STED: Møterom 2. etg., Aukra  kommunehus

SAKSLISTE:

UTV. SAKSNR. TITTEL

PS 20/16 GODKJENNING AV PROTOKOLL  FRÅ  MØTE  9. JUNI 2016

PS 21/16 REFERAT  OG  ORIENTERINGAR

PS 22/16 OVERORDNA ANALYSE — PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2016-2019

PS 23/16 OVERORDNA ANALYSE — PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2016-2019

PS 24/16 REVISJONEN  SIN  RAPPORT FOR 1. HALVÅR  2016

PS 25/16 REVISJONSPLAN  FOR REVISJONSÅRET  2016

PS 26/16 INNHALD  OG  OMFANG AV RAPPORTERING UNDERVEGS  I  REKNESKAPSÅRET

PS 27/16 OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK

PS 28/16 FORSLAG TIL  BUDSJETT  FOR 2017 FOR  KONTROLL  OG  TILSYN

PS 29/16 OPPFØLGINGSLISTE

Dersom det er saker kontrollutvalet ønskjer å kommentere, stille spørsmål ved eller ta opp i

dette møtet eller i seinare møte, kan dette gjerast under Eventuelt.

Eventuelle forfall Vert melde på tlf. 71 11 15 79, evt. mobil 91 37 11 12.

E-post: 'ane.anita.as enQDmoldekommuneno

Innkallinga går som melding til varamedlem som vert innkalla etter behov.

Oddvar Hoksnes (s)

leiar

Jane Anita Aspen (s)

daglig leder

Kopi:

Ordførar
Rådmann

Kommunerevisjonsdistrikt 2 M & R



Saksmappe: 2016-1547/04
Arkiv: 033  &l7

K0nfY0lllltV3let Saksbehandlar: Jane Anita Aspen

Dato: 5.9.2016

Saksframlegg

Utvalssaksnr Utval Møtedato

PS  20/16 Kontrollutvalet 15.9.2016

GODKJENNING  AV  PROTOKOLL  FRÅ MØTE  9.  JUNI 2016

Sekretariatet si tilråding

Protokollen frå møte 9. juni  2016  vert godkjend.

Til å signere protokollen vert valt:

1. .................... ..

Bakgrunn for saka

Vedlagt følgjer protokollen frå førre møte. Protokollen er tidlegare utsendt. Det er ikkje kome

merknader til protokollen.

Protokollen vert formelt godkjent i påfølgande møte samtidig som det vert valt to medlemmer

til å signere protokollen.

Jane Anita Aspen

daglig leder



KONTROLLUTVALET  I

AUKRA KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Møte nr: 3/16

Møtedato: 9.6.2016

Tid: Kl.  09.30  — kl. 14.30

Møtestad: Kommunestyresalen, Aukra kommunehus

Saknr: 13/16-19/16

Møteleiar: Oddvar Hoksnes, leiar (Krf)

Møtande medlemmer: Oddbjørg Sporsheim (V)

Ole Råkvåg, nestleiar (H)

Håkon Inge Sporsheim (Frp)

Bjørg Hukkelberg (AP)

Forfall: Ingen

Ikkje møtt: Ingen

Møtande vara: Ingen

Frå sekretariatet: Jane Anita Aspen, daglig leder

Frå revisjonen:

Av øvrige møtte:

June B. F ostervoll, rekneskapsrevisor (under sak 14/ 16-19/ 16, men ikkje

under  OS  13/16)

Einar Andersen, forvaltningsrevisor (under sak 14/16-19/16, men ikkje

under OS 13/16)

Ingrid Husøy Rimstad, rådmann (under OS 13/ 16 og sak 17/16)

Erna Varhaugvik, økonomisjef (under sak 17/ 16)

Leiaren ønska velkommen og leia møtet.

Det framkom ingen merknader til innkalling og sakliste.

Etter sak 13/16, vart OS 13/16 og sak 17/16 handsama.

Innkalling og sakliste med endringar vart godkjent.

TIL HANDSAMING:

UTV. SAKSNR.  TITTEL

PS 13/16 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 25. APRIL 2016

PS 14/16 REFERAT OG ORIENTERINGAR

PS 15/16 UTKAST TIL OVERORDNA ANAYSE -  PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON
2016-2016

PS 16/16 UTKAST TIL OVERORDNA ANALYSE — PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL
2016-2019

PS 17/16 AUKRA KOMMUNE. ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL

PS 18/16 OPPFØLGINGSLISTE

PS 19/16 EVENTUELT
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PS 13/16 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTET 25.  APRIL  2016

Kontrollutvalet sitt vedtak

Protokollen frå møte 25.  april  2016  vert godkjend.

Kontrollutvalet  si  handsaming
Alle utvalsmedlemmene hadde på førehand godkjent protokollen, men det var kome ein merknad til
protokollen frå utvalsmedlem Oddbjørg Sporsheim.

Utvalet konkluderte med at protokollen ikkje skulle endrast i samsvar med merknaden.

Kontrollutvalet fatta samrøystes vedtak i samsvar med sekretariatet si tilråding. (5 Voterande)

PS 14/16 REFERAT  OG  ORIENTERINGAR

Kontrollutvalet sitt vedtak

Referat- og orienteringssakene vert teke til orientering.

Kontrollutvalet si handsaming

Referatsaker:

RS  07/16 Rekneskap og årsrapport 2015  — utskrift av protokoll frå kommunestyret sitt møte
24.5.2016 i k-sak  34/16.

RS 08/  16 Protokoll fra styremøte i Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal, 7.4.2016.

RS  09/  16 Referat fra konstituerende representantskapsmøte i Møre og Romsdal Revisjon
IKS, 4.5.2016.
Forvaltningsrevisor Einar Andersen, som også er dei tilsette sin styrerepresentant i
styret i Møre og Romsdal Revisjon IKS, informerte om at det no er bestemt at det nye
selskapet blir etablert med Verknad frå l.lO.20l6.

Orienteringssaker:

OS  13/16 Orientering frå flyktningtenesta i Aukra kommune
Rådmann  Ingrid  Husøy Rimstad innleia med  å  opplyse om at det ikkje heiter
flyktningtenesta i Aukra kommune, men Eining for innvandring og integrering.
Aud Lisbeth Lillebostad er tilsett som einingsleiar og vil truleg starte opp i stillinga i
august eller september.
Eininga vil bli organisert med 2 avdelingar, og det vil bli ein eigen avdelingsleiar for
einslege mindreårige.

- Busetjing og kvalifisering
- Einslege mindreårige

Rådmannen seier at Molde kommune sidan 1.1.2015 har hatt ansvaret for
flyktningtenesta for Aukra kommune. Frå 13.4.2016 vart avtalen sagt opp, då Aukra
kommune no ønskjer å ta hand om dette arbeidet sjølv. Årsaka er mellom anna at det
vil bli så mange flyktningar i kommunen, at det det vil vere ein fordel å vere tettare på
arbeidet.
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Frå 201 l—20l4 fekk kommunen  busett  10 flyktningar. Frå 2014-2016 til saman  44
personar, og frå 2017-2019 skal det kome 48 nye. Av desse 48 kjem det 17

mindreårige flyktningar. Samt nokre på familiegjennforeining i tillegg.

Kommunen har i dag eit bufellesskap for 4 mindreårige på Teia, men dei vil trenge
fleire bufellesskap eller fosterheimar dei kan bu hos.

Rådmannen seier at det er mange frivillige som gjer ein stor innsats, flyktningane er
tatt godt imot i kommunen.

Frivillige lag og organisasjonar hjelper til med mellom anna leksehjelp og språk-kafe.
Idrettslaget gjer også ein stor jobb med å integrere.

Rådmannen seier at dei også er avhengig av eit godt samarbeid med næringslivet, då

det er naudsynt med praksisarbeidsplassar.

Kommunen vurderer også å sjølv ta hand om norsk og samfunnsfag

(introduksjonsprogrammet).  I  dag vert dei bussa til Molde.

Dei fleste som er kome til kommunen som flyktningar er frå Eritrea, Syria og Somalia.

Rådmannen legg vekt på at det er viktig med heilskap og samanheng. Dette er difor eit

felles ansvar for heile kommunen.

Rådmann Ingrid Husøy Rimstad svarte på spørsmål frå utvalet undervegs i

orienteringa

Utvalsleiar takka for orienteringa. Kontrollutvalet ønskjer å følgje med på utviklinga.

OS 14/16 Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal  — Årsmelding 2015

OS 15/16 Høring — NOU 2016:4 Ny kommunelov, høringsbrev datert 4.4.20l6, samt utskrift

av kapittel 25 Kontrollutvalget og kontrollutvalgssekretariatet.

Sekretær gjekk gjennom Kommunelovutvalet sine vurderingar knytt til kapittel 25.

Kontrollutvalet fatta samrøystes vedtak i samsvar med sekretariatet si tilråding. (5 voterande)

PS  15/16 UTKAST TIL  OVERODNA  ANALYSE  — PLAN  FOR  FORVALTNINGSREVISJON
2016-2019

Kontrollutvalet sitt Vedtak

Kontrollutvalet tek utkast til overordna analyse og plan for forvaltningsrevisj on for perioden

2016-2019 til orientering.

Kontrollutvalet ber revisjonen vurdere innspel gjeve i møte i sitt arbeid med ferdigstilling av

forslag til plan for forvaltningsrevisj on.

Kontrollutvalet si handsaming

Forvaltningsrevisor Einar Andersen orienterte innleiingsvis om prosessen med utarbeiding av

plan for forvaltningsrevisjon

Utvalet gjennomgj ekk planen og kom med følgjande innspel til kva områder dei såg på som

særleg vesentlege å ta med vidare i arbeidet:

o  Heilskapleg planlegging

o Offentlege anskaffingar
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o  Barnehageområdet

o Etikk og openheitskultur

Det vart ikkje gjort ei prioritering mellom områda

Forvaltningsrevisor svarte på spørsmål og kom med avklaringar undervegs.

Kontrollutvalet fatta samrøystes vedtak i samsvar med felles tilråding frå utvalet sine

medlemmer (5 voterande)

UTKAST TIL  OVERODNA ANALYSE  — PLAN  FOR SELSKAPSKONTROLL

2016-2019
PS 16/16

Kontrollutvalet sitt vedtak

Kontrollutvalet tek utkast til overordna analyse og plan for selskapskontroll for perioden
2016-2019  til orientering.

Kontrollutvalet ber revisjonen vurdere innspel gjeve i møte i sitt arbeid med ferdigstilling av

forslag til plan for selskapskontroll.

Kontrollutvalet si handsaming

Forvaltningsrevisor Einar Andersen orienterte innleiingsvis om prosessen med utarbeiding av
plan for selskapskontroll

Utvalet konkluderte med at dei ikkje såg selskap det var særleg aktuelt å gjennomfør

selskapskontroll i, då Aukra kommune har små eigarandelar og ingen heileigde selskap.

Det kom fram i diskusjonen at det kanskje kunne være aktuelt å sjå nærare på

interkommunale selskap (IKS) og interkommunale samarbeid, men at ein då må oppmode
vertskommunen å sjå nærare på dette.

Kontrollutvalet fatta samrøystes vedtak i samsvar med felles tilråding frå utvalet sine

medlemmer (5 voterande)

PS  17/16 AUKRA KOMMUNE. ØKONOMIRAPPORT 1. TERITAL

Kontrollutvalet sitt vedtak

Kontrollutvalet tek Aukra kommune sin Økonomirapport for  1.  tertial  2016  saman med

administrasjonen si munnlege framstilling, til orientering.

Kontrollutvalet si handsaming

Økonomisjef Erna Varhaugvik orienterte utvalet om innhaldet i tertialrapporten og

økonomisjefen og rådmann Ingrid Husøy Rimstad svarte utvalet på mange spørsmål

undervegs.

Rådmannen oppmoda til at møteplanen for kontrollutvalet for framtida blir tilpassa til

tertialrapporteringa til formannskap og kommunestyre, slik at kontrollutvalet si handsaming

ikkje kjem før rapporten er ferdig.
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Utvalsmedlemmene fekk 8.6.2016 oversendt på e-postein korrigert tertialrapport i forhold til
den som saksframlegget frå sekretariatet er bygd på.

Økonomisjefen kommenterte dei endringane som var gjort i teritalrapporten etter første

utkast. Beløp for prognoser for meirforbruk ved Julsundet skole er noko nedjustert, samt at

det er forventa at det også kan bli eit meirforbruk knytt til institusj onstenestene.

Sekretariatet hadde på førehand sendt rådmannen tre spørsmål som utvalet hadde ønske om at

administrasjonen var budd på å kunne svare på i møtet.

o Hvordan blir årsbudsettet eriodisert å de tre eriodene?

Økonomisjef Ema Varhaugvik opplyser at føremålet med periodiseringa er at den skal

samsvare mest mogeleg med der utgiftene vil kome.

o Hvorfor inn år ikke «økonomisk oversikt <<i tertialra orterin en?

Økonomisjefen opplyser at det ikkje er noko krav om dette i lov eller forskrift. Kravet

er at ein rapporterer i forhold til vedtatt årsbudsjett, administrasjonen har difor ikkje

prioritet å gjere dette.

o Hvordan bokføres/ eriodiseres/dis oneres <<ekstrainntekter>> som ikke er forutsatti
budsjettet?

Økonomisjef Varhaugvik opplyser at ved neste tertial skal tilskota som kjem inn førast
direkte på dei einingane som får utgiftene, slik at ein unngår eit stort beløp som vert

liggande under «Korr. av føringar bådei skjema lA og lB>>.

Når det gjeld periodisering av fond, så opplyser økonomisj efen at administrasjonen må vente

til slutten av året for å sjå om det er noko ein kan avsette til fond. Ein kan difor ikkje

periodisere dette, seier økonomisjefen

Nestleiar i kontrollutvalet Ole Rakvåg utrykker uro for kostnadssida. Rakvåg uttrykte usemje

i måten budsjettutgiftene er periodisert på. Ut frå slik han ville ha periodisert utgiftene, meiner

han å kunne sjå at det ligg ann til eit meirforbruk på drifta på mellom 3-5 millionar kronar.

Forvaltningsrevisor Einar Andersen sier at revisjonen ikkje har hatt nokon merknad til måten

rådmannen har lagt fram tertialrapporten på.

Regnskapsrevisor June B. Fostervoll kom inn i møtet mot slutten av behandlinga av denne

saka. F ostervoll opplyser at revisor har tatt ut regnskapsrapport for å kontrollere at det er

samsvar med det rådmannen legg fram i tertialrapporten.

Kontrollutvalet fatta samrøystes vedtak i samsvar med felles tilråding frå utvalet sine

medlemmer (5 Voterande)

PS 18/16 OPPFØLGINGSLISTE

Kontrollutvalet sitt vedtak

I oppfølgingslista vert det gjort følgjande endringar:

F orvaltningsrevisjonsrapporten «Kvalitet i sykehjemstjenester i  Aukra  kommune»
Rapporten vart lagt fram for kontrollutvalet i møte 18.1 1.2014  i  sak PS 31/14. Rapporten vart
oversendt til kommunestyret som handsama sak i møte 12.02.2015 i k-sak 5/15.

Oppfølging av rapporten vil venteleg skje i løpet av hausten 2015.

09.06.16: Revisjonen sin rapport etter innhenting av oppdatert info. knytt til tilråding l
og 2  i forvaltningsrev.rapporten var vedlagt sakspapira PS 18/16. Kontrollutvalet

konkluderer med at det ikkje er behov for meir oppfølging og avsluttar saka.
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Oppfølging av  politiske vedtak
Kontrollutvalet ønskjer å få framlagt oversikt over politiske vedtak som av ulike årsaker ikkje
er vorte satt i verk  innan  rimeleg tid. Oversikta skal gjere greie for vedtak fatta av

formannskapet, kommunestyret, drift og arealutvalet, livsløpsutvalet og andre politiske utval
med avgjerdsmynde. Hensikta med å få ei slik oppstilling er å kontrollere at administrasjonen

sett i verk og gjennomfører dei vedtak som er vedteke av dei ulike politiske organ.
Kontrollutvalet ønskjer årleg å få framlagt ei slik sak.

09.06.16: Kontrollutvalet ønskjer å få framlagt ei slik oversikt i kontrollutvalet sitt
møte i september  2016.

Informasjon om prosess knytt til Aukra omsorgssenter (Ny sak)
Kontrollutvalet drøfta i møte 25.04.16 sak 12/16 Eventuelt mottatt spørsmål om

evaluering av løysningsforslag knytt til Aukra omsorgssenter. Utvalet konkludere med

at dette ikkje var ei sak for kontrollutvalet. For å bidra til ein open organisasjon,

oppmodar kontrollutvalet rådmannen om å nytte kommunen si heimeside til å belyse

avgjerdsprosessen, i tillegg til å gje informasjon om vidare steg i prosessen knytt til

Aukra omsorgssenter. Heimesida er ein nyttig informasjonskanal også for framtidige

prosjekt. Utvalet ønskjer å følgje opp om oppmodinga er blitt fulgt.

Kontrollutvalet si handsaming

Utvalet gjekk i gjennom dei sakene som var lista opp i saksframlegget.

Til dette møtet var det ikkje lagt opp til orientering frå administrasjonen knytt til

oppfølgingslista.

Det vart ført opp 1 ny sak på oppfølgingslista:

o  Informasjon om prosess knytt til Aukra omsorgssenter

Kontrollutvalet fatta samrøystes vedtak i samsvar med felles forslag frå utvalet sine

medlemmer (5 voterande)

Sekretariatet si tilråding

I oppfølgingslista vert det gjort følgjande endringar:

PS 19/16 EVENTUELT

Nestleiar Ole Rakvåg og utvalsmedlem Oddbjørg Sporsheim gav utvalet eit grundig referat

frå Forum for kontroll og tilsyn (FKT) sitt årsmøte og fagsamling på Gardermoen 7.—8. juni

2016.

Oddvar Hoksnes Ole Råkvåg Oddbjørg Sporsheim
leiar nestleiar

Håkon Inge Sporsheim Bjørg Hukkelberg

Jane Anita Aspen

sekretær
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Saksmappe: 2016-1547/04

Arkiv: O33 & 17

Kontrollutvalet Saksbehandlar: Jane Anita Aspen
Dato: 5.9.2016

Saksframlegg

Utvalssaksnr Utval Møtedato

PS 21/16 Kontrollutvalet 15.9.2016

REFERAT  OG  ORIENTERINGAR

Sekretariatet si tilråding

Referat- og orienteringssakene vert teke til orientering.

Bakgrunn for saka

Referatsaker:

RS  10/16 Årsmelding 2015  — Kommunerevisjonsdistrikt  2  Møre og Romsdal

(vedlegg)

RS  11/16 Overgang fra Kommunerevisjonsdistrikt  2  til Møre og Romsdal Revisjon

IKS  — brev til kommunene fra Kommunerevisjonsdistrikt  2  i M&R, datert
29.6.2015 (vedlagt)

RS  12/16 Protokoll fra møte i styret for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal

7.9.2016 (vert delt ut i møtet)

Orienteringssaker:

OS  16/16 Endeleg tilsynsrapport, Skolens arbeid med elevane sitt utbytte av

opplæringa, Aukra kommune  — Gossen barne- og ungdomsskole  (3  avvik),

fylkesmannen i Møre og Romsdal, datert 20.06.2016 (vedlagt)

Jane Anita Aspen

daglig leder



ÅRSMELDING  2015

Kommunerexdsjonsdisnikt  2  Møre og Romsdal
Rådhusplassen l
6413 Molde

6413 Molde

Telefon 71 11 14 51

Interkommunalt samarbeid mellom Molde, Vestnes, Rauma, Nesset, Sunndal, Gjemnes, Eide, Fræna og
Aukra

NØKKELTALL MEDLEMSKOMMUENE

Antall innbyggere 70 260

Driftsinntekter  — mill kroner 6  045

Antall årsverk 5 356

N  ØKKELTALL REVISJONEN

Fakturerte timer 8 270

Kostnader r time 722

Antall årsverk 5,5

Sykefravær i dager 40

U l  VIKLIN  G IBETALING FRA MEDLEMSKOMMUNENE
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KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT  2 MØRE  OG  ROMSDAL

Selskapet

Kommunerevisjonsdistrikt  2  Møre og Romsdal ble etablert i 1993 ved sammenslåing av flere
revisjonseriheter, og eies i dag av kommunene Molde, Vestnes, Raunra, Nesset, Sunndal, Gjemnes, Eide,

Fræna og Aukra. Selskapet er hjemlet i § 27  i  kommuneloven om interkornmunalt samarbeid.

Selskapet har som oppgave å utføre lovpålagt revisjon i eierkornmunene. Det er fem ansatte med oppmøte i
Molde og en ansatt med oppmøte i Sunndal.

Ved utgangen av  2015  er det 5 ansatte i revisjonen og en stilling er vakant. Utviklingen har Veer: slfl< siden

etableringen i 1993:

2015 2010 2005 1999 1993

Årsverk 5 5 5 8,5 9,5

Reduksjon i antall ansatte har vært mulig pga at revisj onsarbeidet er lagt om til mer fokus på risiko- og
vesentlighetsvurderinger og at det er tatt i bruk elektroniske hjelpemidler i dokumentasjon og

kommunikasjon. Dette har ført til høyere effektivitet i form av flere tjenester og lavere kostnader. De nye
hjelpemidlene har også gitt en bedre kvalitet på arbeidet.

Revisjonsutgifiene som dekker regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll har utviklet seg
sliki perioden 1993 til 2015:

2015 2010 2005 1999 1993
Revisjonsutgifter 5 644 000 4 510 000 3 343  000 3 784  000 3 513 000

Kommunene faktureres med et fastbeløp på kr  100  000 og resten etter innbyggertall. Det ble en spesiell
økning fra 2014 til 2015 i første rekke på grunn av økning med en ansatt. Fra 1. juli 2015 har det vært en

vakanse på en ansatt

Her er en oversikt for den enkelte kommune i  1000  laoner.

År Molde Fræna Eide G'emncs Vestnes Rauma Aukra Nesset Sunndal

2016  1  935 787 347 283 569 627 341 314 608
2015 1  879 764 337 275 552 609 331 305 590
2014 1 530 631 292 241 465 510 284 265 497
2013 1 409 587 277 232 436 481 269 254 470

2012  1 380 576 275 232 432 478 266 252 471
2011 1 483 621 289 245 463 514 278 272 507
2010  1 419 597 278 241 448 496 271 265 495
2009 1  360 577 274 237 434 483 265 259 482

Styret

Styret beståriperioden 2011 til 2015 av
Faste medlemmer Personlige Deltakerkommunez

varamedlemmer

Leder: Torbjørn Rødstøl Arne Hop Rauma

Nestleder: Ove Medalen Per Olav Eidseter Nesset
Frank Lien Martin Lous Lyngstad Molde
Knut Sjømælirrg Heidi Hogset Gjemnes
Martin Kjøpstad Sivert Petter Dyrkom Vestnes

Bjørn Steinland Eva Betten Sunndal
Anita Øyen Halås Odd Magne Bolli Eide
Øyvind Solem lnngunn Hjelrnås Aukra

2



KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT  2  MØRE  OG  ROMSDAL

Ottar Nerland Sigrun Gjendem Fjørtoft Fræna

Ansatte hzu‘ møtt i styret med tillitsvalgt.

Det har i løpet av 20.15 vært avholdt to møteri styret og ett i lønnsforhandlingsutvalget. De sakene som har
vært behandlet er budsjett, regnskap, sammenslåing med andre revisjonsenheter i fylket og
lønnsforhandlinger.

Revisjonsoppgaver

Vi utfører regnskapsrevi sjon, forvaltningsrevisj on og selskapskontroll med hj ennnel i kommuneloven. l
tillegg kommer ulike attestasjonsoppgaver. For revisjon etter revisorloven er det et samarbeid med
revisjonsselskapet BDO, og er medarbeider på disse oppdragene. Avtalen ble avsluttet ved årsskiftet. Vi er
med i en ordning der Norges Kornmunerevisortbrbund gj ennomtbrer kvalitetskontroll i forhold til standarder
for kommunal revisj onsskikk.

Regvwlcapsrevzlyon
Vi benytter et webbasert revisj onsverktøyet Descartes til å utføre regnskapsrevisjon. Det er

revisorforeningen som har ansvaret for den faglige delen i dette verktøyet.

I første halvår 2015 var vi 3,5 stillinger på regskapsrevisjon, mens vi fra l. juli ble redusert med en stilling

pga av avgang med pensjon. I denne stillmgen ble det ikke foretatt nyansettelse i påvente av etableringen av
det nye selskapet

Revisjonsberetnjng til kommunene sine regnskaper ble avgitt innen lovens trist som er 15. april.

Se/skapskontroll
Det ble i 2015 levert rapporter fra selskapskontroll av to lcraftforetak.
Plan for selskapskontroll er utarbeidet for alle kommunene og disse er godkjent av kommunestyrene.

F0rvalmi1Vzgsrevz'sj0n
I 2015 ble det levert 6 forvalmingsrevisjonsrapporter (7 rapporter forrige år). Rapportene omhandlet temaene

o Sarnhandlingsreforrnen (3)
o Innkreving av gebyr for byggesak mm

o Informasjonssikkerhet
o Eiendomsskatt

Det er gjennomført oppfølging av tidligere forvaltningsrevisjonsrapporter og rapporten til kontrollutval gene
ihht plan

Alle revlsj onsoppdragerre er levert i henhold til plan.
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KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2MØRE  OG  ROMSDAL

Økonomi

Inntektene i 2015 ble på 6,4 mill kroner, og regnskapet viser et mindreforbmk på kr 455  000.

Økonomisk oversikt i  1000  kroner.

Regnskap %  Budsjett Avvik Regnskap %
2015 2014

INNTEKTER
Kommunene 5 644 5 640 4 4  716
Selskaper 783 763 20 656
Bruk av fond 642
SUM 6 427 6 403 24 6  014
UTGIFTER
Fast lønn 3  998 67% 4  132 134 3  855 57%
Pensjon 554 9% 886 332 1 242 19%
Arbeidsgiveravgift 640 1 l % 708 68 723 1 1%
Andre utgifter 780 13% 677 —l 03 860 13%

SUM 5 972 6  403 6 680
Regnskapsresultat 455 O 455 —666

Kommentar  til budsjettavvik  -  inndekking
Underskuddet for  2014  ble på kr 666 317. Dette blir delvis dekket i  2015  gjennom innsparinger av
lønnsinidler ved vakanse og ved at pensjonsutgiftene blir kr  332  000 lavere enn budsjettert. Andre utgifter

fikk et merforbruk på kr  103  000. Halvparten av beløpet skyldes utgifter til prosessleder for nytt
revisjonsselskap.

Pensj onskostnadene svinger mye fra 1,2 mill kroneri  2014  til 0,5 mill kroner i  2015.

Rest underskudd til inndekking i  2016  blir da på kr  21 1 000.

Pfising av tjenester -benchmarldng

Selskapet leverer sine tjenester til selvkost. Piisingen av våre tjenester skjer ikke i et åpent marked. Por  å  se
om vi er konkurransedyktig på pris sammenligner vi oss med andre kommunale revisjonsenheter. Norges
kommunerevi sorforbund utførte for  2014  en benchmarking av kostnadseifektiviteteii i kommunale
revisj onsenheter ved å måle revisjonskostnad ene i forhold til driftsinntektene i kommunene. Resultatet fra

undersøkelsen viser at våre kommuner har lave kostnader til revisjon, og da spesielt de små kommunene.

Kostnadene for regnskapsrevisj on i våre  9  kommuner ligger på 69 % av gjennomsnittet. Det var 16
revisjonsheter som deltok i undersøkelsen.
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KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT  2  MØRE OG  ROMSDAL

Tidsforbruk

Vi registrer timene elektronisk for å kunne dokumentere tinieforliruket for den enkelte ansatte og for hvert

revisjonsoppdrag/kommune osv. Dette gir oversikt over tleksitid for den ansatte, intemtid, og er grunnlag for

fakturering på selskapene. Videre bruker vi tinieforbruket tidligere år i planleggingen av
revisjonsoppdrageiie neste år.

Registrerte timer

2015  %  andel 2014

Regnskapsrevisjon 5 257 64% 5 577
Forvaltningsrevisjoii 2 848 34% 2  630

Selskapskontroll 1 65 2% 15 1

Fakturerte timer 8 270 100% 8  358

Interne timer 1 086 12% 1 219

Totale timer 5,5 årsverk 9  355 9  577

Fordelingen mellom regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisj on har vært stabil de siste årene. lntemtiden
elder timer til kurs, administrasjon og eksterne rnøter. Denne har gått noe ned.

lplanleggingen legger vi til grunn at det kan faktureres 1500 timer per ansatt. 1.2015 er det utfakturen 1 503

timer per ansatt (8 270 timer/5,5 årsverk).

Arbeidsmiljø og likestilling

Det liar vært en stor utskifting av medarbeidere. Sykefraværet er lavt og det er registrert  40  dager med
fravær i 2015 mot 19 dager året før.

Styresammensetiiingen i selskapet tilfredsstiller ikke kravene til minst 40 % representasjon fra hvert av
kjønnene. Selskapet praktiserer lik lønn og øvrige arbeidsbetingelser uavhengig av kjønn.

Framfidsutsikter

Revisj onsdistiiktet har i dag tre regnskapsrevisorer og to forvaltningsrevisorer. I andre halvår 2015 har

det vært en person i vakanse i regnskapsrevisjon. I det nye revisjonsselskapet vil det være naturlig å se

på bemanning med utgangspunkt i en større sammenheng.

Sammenslåingen av Kommunerevisjoiisdistiikt 2, Fylkesrevisjonen og Distriktsrevisjon Nordmøre IKS i

Møre og Romsdal Revisjon IKS ble ett år forsinket og tår oppstart fra l. juli 2016. Prosessen med

sammenslåing har tatt tre år til sammen. Det nye selskapet vil være revisori  17  kommuner og

fylkeskommunen.

Det vil bli gjennomført kvalitetskontroll lia NKRF nå i høst.

Distriktsrevisor går av med pensjon 1 . juli 2016.

Molde 31 mars 2016

Sigmund Harneshaug
Daglig leder
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Kommunerevisjonsdistrikt 2

w E‘-alliifgr iiiiigsggermzierland@molde.kommune.no
Org.nr.:  976  663 268

Til kommunene i Kommunerevisjonsdistrikt 2

Deres referanse: Vår referanse: Arkivkode: Sted/dato
Molde, 29.6.2016

Overgang fra Kommunerevisjonsdistrikt  2  til Møre og Romsdal Revisjon IKS

Kommunerevisjonsdistrikt 2 skal som kjent legges ned. Styret for Møre og Romsdal Revisjon
IKS  har  gjort  vedtak om at det nye selskapet etableres 1.10.2016.

I  perioden fra daglig leder  Sigmund  Harneshaug slutter i stillinga 1.7.20l  6 til  nytt selskap blir
etablert, vil Anny Sønderland være konstituert daglig leder.

De ansatte samlokaliseres med ansattei fylkesrevisjonen fra 1.8.2016 i Julsundvegen  47  A.
Postadressa vil fram til nytt selskap er etablert, være Rådhusplassen 1, 6413  Molde som før.
Mailadressene vil også være som før.

De ansatte har følgende ansvarsområde og kan nås på mobiltelefon:

Ansvar/rolle Telefon

Anny Sønderland Konstituert daglig leder. 975 39  987

Oppdragsansvarli g forvaltningsrevisor

Einar Andersen O dra sansvarli forvaltnin srevisor 917 08 199

June Fostervold Re nska srevisor 482  54  613
Anne Oterhals Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor 976  67 668

Alle kan kontaktes av kommunene.

Etablering av Møre og Romsdal Revisjon IKS vil bety et større fagmiljø som skal arbeide til
det beste for kommunene.

Kommunerevisjonsdistrikt  2  vil takke for et godt samarbeid!

j" «  "* " ,
å hilsen så» % få

'%£1Ul1d eshaug n?” n er and

Kopi:

Styreleder i Kommunerevisjonsdistrilct  2  Torbjørn Rødstøl
Styreleder i Møre og Romsdal Revisjon IKS Per Ove Dahl
Kontrollutvalgsselcretariatet for Romsdal Jane Anita Aspen
Konstituert daglig leder Møre og Romsdal Revisjon IKS Bj arne Dyrnes

  

Postadresse: Besøksadreæe: side 1 am Molde, Aukra, Vestnes, Rauma, Sunndal,
Rådhusplassen 1 Julsundvegen  47  A Nesset, Gjemnes, Eide. Fræna
6413  MOLDE  6412  Molde
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Samandrag

Tema for tilsynet er skolens arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa, jf.

opplæringslova kapittel 1, 2 og 5 og forskrift til opplæringslova kapittel 1 og 3. Tema for

tilsynet er retta mot kjerneområdet til skolen: arbeidet med elevanes utbytte av

opplæringa. Det overordna formålet med tilsynet er å bidra til at alle elevar får eit godt

utbytte av opplæringa.

Tilsyn med Aukra kommune blei opna gjennom brev 09.02.2016. Fylkesmannen sine

vurderingar og konklusjonar er basert på skriftleg dokumentasjon og opplysningar frå

intervju.

Fylkesmannen har konkludert med at Aukra kommune v/ Gossen barne- og

ungdomsskole på mange av kontrollområda oppfyller lovkrava.

Fylkesmannen har funne nokre manglar i samsvaret mellom innhald i IOP og

enkeltvedtak. Kommunen må også sørge for at skolen får på plass innarbeidde felles
arbeidsmåtar som sikrar at årsrapporten inneheld ei vurdering av utviklinga til eleven ut

frå måla i IOP og at arbeidsmåtar, vurderingspraksis og læringsmiljø blir vurdert for
elevar som ikkje har tilfredsstillande utbytte av opplæringa.

Aukra kommune har uttalt seg om førebels rapport innan fristen. Kommunen stiller seg

bak Fylkesmannens konklusjonar og vurderingar i dei tre varsla om pålegg.

Denne rapporten er endeleg. Aukra kommune er gitt frist for å rette brot på regelverket

til 7. oktober 2016.

1. Innleiing

Felles nasjonalt tilsyn 2014-17 handlar om skolens arbeid med elevane sitt utbytte av

opplæringa og består av tre område for tilsyn: Skolens arbeid med elevane sitt utbytte

av opplæringa (som denne rapporten handlar om), forvaltningskompetanse og

skolebasert vurdering. Utdanningsdirektoratet har utarbeidd rettleiingsmaterielll knytt til

tilsynet, og Fylkesmannen har gjennomført informasjons- og rettleiingssamlingar.

Det er kommunen som har det overordna ansvaret for at krava i opplæringslova blir

etterlevde, jf. opplæringslova  §  13-10 første ledd. Kommunen er derfor adressat for

tilsynsrapporten.

I  denne tilsynsrapporten er det fastsatt frist for retting av brot på regelverket som er

avdekt under tilsynet. Fristen er 7. oktober 2016. Dersom brot på regelverket ikkje er

retta innan fristen, vil Fylkesmannen i Møre og Romsdal vedta pålegg om retting med

heimel i kommunelova § 60 d. Eit eventuelt pålegg om retting vil ha status som

enkeltvedtak og kan bli klaga på, jf. forvaltningslova kap. VI.

1 htt  :  www.udir.no Re elverk Tils n Tils n Rettleiin smateriell-for—felles—nas'onalt—

tils n—2014—2017
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2. Om tilsynet med Aukra kommune  —  Gossen barne- og

ungdomsskole

2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med offentlege skolar

Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som offentlege skolar, jf. opplæringslova  §

14-1 første ledd. Fylkesmannens tilsyn på opplæringsområdet er tilsyn med det

lovpålagde, jf. kommunelova  §  60 b.

Fylkesmannens tilsyn med offentlege skolar er utøving av myndigheit og skjer i samsvar

med reglane for dette i forvaltnlngsretten.

Idei tilfella der Fylkesmannen konkluderer med at eit rettsleg krav ikkje er oppfylt, blir

dette sett på som lovbrot, uavhengig av om det er opplæringslova eller forskrifter

fastsett i medhald av denne Iova som er brotne.

2.2 Tema for tilsyn

Temaet for tilsynet er retta mot kjerneverksemda ved skolen: skolens arbeid med

elevanes utbytte av opplæringa. Det overordna formålet med tilsynet er å medverke til at

alle elevar får eit godt utbytte av opplæringa.

Hovudpunkt i tilsynet vil vere:

o Skolens arbeid med opplæringa i fag

o Undervegsvurdering for å auke elevane sitt læringsutbytte

o Undervegsvurdering som grunnlag for tilpassa opplæring og spesialundervisning

o Vurdering av behov for særskild språkopplæring

Tilsynet skal medverke til at kommunen som skoleeigar syter for at elevane:

o får kjennskap til og opplæring i måla som gjeld for opplæringa

o får tilbakemeldingar og blir involverte i eige læringsarbeid forå auke utbyttet av
opplæringa

o får vurdert kontinuerleg kva for utbytte dei har av opplæringa

o blir følgde opp og får nødvendig tilrettelegging når utbyttet av opplæringa ikkje er
tilfredsstillande

Manglande etterleving av regelverket kan føre til at elevane ikkje får realisert sine

moglegheiter eller får lite utbytte av opplæringa.

2.3 Om gjennomføringa av tilsynet

Tilsyn med Aukra kommune vart opna gjennom brev 09.02.2016. Fylkesmannen har

krevd at kommunen legg fram dokumentasjon med heimel i kommunelova  §  60 c.

Fylkesmannens vurderingar og konklusjonar er baserte på skriftleg dokumentasjon og

opplysningar frå intervju, sjå vedlegg.

Om  Gossen  barne- og ungdomsskole

Gossen barne- og ungdomsskole er ein kombinert skole. Skolen vart stilt ferdig

sommaren 2013 og samla alle elevane frå heile øya  i  ein  skole.  Det er ca. 350  elevar  ved
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skolen. Skolen er organisert i tre avdelingar; barnetrinnet, mellomtrinnet og

ungdomstrinnet. Kvart trinn har si avdeling.

Om denne rapporten

Fylkesmannen gjer merksam på at tilsynsrapporten ikkje gir ei heilskapleg vurdering av

skolen. Rapportens konklusjonar er avgrensa til områda som er kontrollert i tilsynet,

innanfor faga norsk, matematikk og kroppsøving.

3. Skolens arbeid med opplæringa i fag

3. 1 Rettslege krav

Nedanfor har vi opplyst om dei rettslege krava for tilsynet med skolens arbeid med

opplæringa i fag. Vi viser og til kva for reglari opplæringslova og forskrift til

opplæringslova krava er knytte til.

Rektor skal sikre at innhaldet i opplæringa er knytt til kompetansemål i faget

Undervisningspersonalet skal leggje til rette og gjennomføre opplæringa etter

Læreplanverket for Kunnskapsløftet (LK06), jf. opplæringslova  §  2-3 og forskrift til

opplæringslova  §  1-1. Det vil seie at opplæringa skal ha eit innhald som byggjer på

kompetansemåla i læreplanen og medverkar til at dei blir nådde. Rektor må organisere
skolen slik at dette blir sikra, jf. opplæringslova § 2-3.

Rektor skal sikre at undervisningspersonalet tek vare på eleven sin rett til å kjenne til
mål for opplæring og kva som blir vektlagt i vurderinga av eleven sin kompetanse

Undervegsvurdering skal brukast som ein reiskap i læreprosessen og medverke til å

forbetre opplæringa, jf. forskrift til opplæringslova § 3-2. Eleven skal kjenne til kva som

er måla for opplæringa og kva som blir vektlagt i vurderinga av hans eller hennar

kompetanse, jf. forskrift til opplæringslova § 3-1. Det inneber at elevane må kjenne til

kompetansemåla i læreplanane for faga, og at dei er grunnlaget for vurderinga av eleven

sin kompetanse. Dei skal ög kjenne til kva læraren legg vekt på når læraren vurderer ein

prestasjon. Frå og med 8. trinn skal elevane kjenne til kva som skal til forå oppnå dei

ulike karakterane. Kravet til at dette skal vere kjent, inneber noko meir enn at

informasjonen er tilgjengeleg for elevane. Rektor må organisere skolen forå sikre at

undervisningspersonalet formidlar dette til elevane.

Rektor skal sikre at opplæringa dekkjer alle kompetansemåla på hovudtrinnet / i faget og
dei individuelle opplæringsmåla i IOP.

Undervisningspersonalet skal leggje til rette og gjennomføre opplæringa etter LKO6, jf.

opplæringslova § 2-3 og forskrift til opplæringslova  §  1-1. For dei fleste fag i grunnskolen

og for nokre fag i vidaregåande skole er kompetansemåla førte opp per hovudtrinn eller
etter fleire års opplæring. I slike tilfelle må rektor sikre at elevane får opplæring i alle
kompetansemåla i faget/ på hovudtrinnet gjennom opplæringsløpet. Opplæringslova  §

5-5 heimlar at ein elev som får spesialundervisning, kan ha unnatak frå kompetansemåla

i dei ordinære læreplanane. Gjeldande opplæringsmål for eleven skal da gå fram av ein

individuell opplæringsplan (IOP).  I  slike tilfelle må skolen sikre at opplæringa for eleven

dekkjer dei individuelle måla.
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Alle  elevar  som har vedtak om spesialundervisning, skal  ha IOP.

Skolen skal utarbeide ein individuell opplæringsplan (IOP) for alle elevar som får

spesialundervisning, jf. opplæringslova § 5-5. Det må gå fram av IOP-en kva for
tidsintervall han gjeld for.

Innhaldet i IOP-en skal samsvare med enkeltvedtaket når det gjeld innhaldet i

opplæringa og synleggjere eventuelle avvik frå  LK06.

IOP-en skal vise mål for og innhaldet i opplæringa og korleis opplæringa skal

gjennomførast, jf. opplæringslova  §  5-5. Reglane for innhald i opplæringa gjeld så langt

dei passar for spesialundervisninga. Det kan føre til at måla for opplæringa vik av frå

kompetansemåla i læreplanane i LK06.

Før skolen/kommunen gjer eit enkeltvedtak om spesialundervisning, skal PPT utarbeide

ei sakkunnig vurdering. Den sakkunnige vurderinga skal gje tilråding om innhaldet i

opplæringa, mellom anna realistiske opplæringsmål for eleven, og kva for opplæring som

gjev eleven eit forsvarleg opplæringstilbod. Vedtaket om spesialundervisning skal byggje

på den sakkunnige vurderinga, og eventuelle avvik må grunngjevast. Vedtaket om

spesialundervisning fastset rammene for opplæringa og dermed innhaldet i IOP-en. IOP-

en kan først takast i bruk etter at det er gjort enkeltvedtaket om spesialundervisning.

IOP-en må ha eigne mål for opplæringa når eleven si opplæring vik av frå  LK06, og
skolen må ha ein innarbeidd framgangsmåte for å sikre at IOP-en er samordna med
planane for den ordinære opplæringa (klassen).

Reglane om innhald i opplæringa (kompetansemåla i læreplanane) gjeld for

spesialundervisning så langt dei passar, jf.  §  5-5 i opplæringslova. Skolen skal leggje

vekt på utviklingsmoglegheitene for eleven og dei opplæringsmåla som er realistiske

innafor det same totale undervisningstimetalet som for andre elevar, jf. opplæringslova §

5-1. Den individuelle opplaeringsplanen skal vise måla for opplæringa, jf. opplæringslova

§ 5-5. Dersom vedtaket om spesialundervisning ikkje inneheld avvik frå LK06, eller berre

har færre kompetansemål i eit fag enn i den ordinære læreplanen, må dette og komme

klart fram i IOP-en. Det må og komme klart fram i kva for fag eller delar av fag eleven

eventuelt skal følgje ordinær opplæring (i klassen). Skolen må ha ein framgangsmåte

som opplyser om korleis ein skal sjå spesialundervisninga og den ordinære opplæringa i

samanheng /  arbeide saman i slike tilfelle. Framgangsmåten må vere kjent og innarbeidd

av dei som har ansvaret forå utvikle IOP-en og for å gjennomføre opplæringa.

3.2 Fylkesmannens undersøkingar og vurderingar

Fylkesmannen har gjennom skriftleg dokumentasjon, intervju og spørjeundersøking,
undersøkt om leiinga ved rektor organiserer det lokale arbeidet med læreplanane slik at
tilrettelegging og gjennomføring av opplæringa er i tråd med Læreplanverket for
Kunnskapsløftet (LKO6).

Vi har særleg sett på det lokale arbeidet med læreplanane og dei individuelle

opplæringsplanane (IOP) for faga norsk, matematikk og kroppsøving for skuleåret
2015/2016. For elevar med spesialundervisning, som skal ha avvik frå LK06, har vi sett
på om det er utarbeidd eigne mål for spesialundervisninga i eleven sin IOP.
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For å sikre at undervisningspersonalet knyt innhaldet  i  opplæringa til kompetansemål i
fag, skriv rektor i eigenvurderinga at dette er ivaretatt gjennom at leiinga ved skulen
sikrar profesjonelle lærarar gjennom å tilsette dei med den kompetansen som skulen
treng. Planleggingsdagane og fellestida til lærarane blir organisert slik at dei jobbar
heilheitleg og transparent forå gi elevane ei best mogleg opplæring i tråd med lova og
forskriftene. Skulen har vore med på to store utviklingsarbeid (Betre læringsmiljø og
Ungdsomssteget i utvikling) og jobbar forskningsbasert, kunnskapsbasert, strategisk og
langsiktig. Dei tilsette reflekterer i team på tvers og jobbar i nettverk med den andre
skulen i kommunen. Leiinga ved Gossen barne- og ungdomsskule får innsyn i at
undervisningspersonalet knyt innhaldet i opplæringa til kompetansemåla i dei einskilde
faga gjennom fordeling av kompetansemåla på trinna, årsplaner/halvårsplaner i faga og
vekeplaner.

Skolen har fleire formelle arenaer der leiinga og undervisningspersonalet drøfter,
reflekterer og etablerer planar og prosessar for undervisninga. Det er frå leiinga si side
Iagt opp til ein møtestruktur på klasseteam (småteam), storteam og fagteam som legg til
rette for fagleg samarbeid. Det er avdelingsleiarane som Ieiar møta i storteam. Det blir
skrive referat frå dei ulike møta og lagra på Fronter. Skoleleiinga held seg orientert og
følgjer opp arbeidet med å lese referat og bruke det i vidare planlegging og arbeid.

Å sikre er både å gi føringar og å følgje opp at føringane blir fulgt i praksis i opplæringa,
ikkje berre i eventuelle planer. Fylkesmannen finn at det blir gjort eit arbeid med mål for
at opplæringa skal vere i tråd med sentral læreplan. Ved at skulen utarbeidar fag-
/årsplaner på alle trinn, og vekeplaner ut frå desse, sikrar leiinga at det er etablert eit
grunnlag for at undervisningspersonalet kan knyte innhaldet i opplæringa til
kompetansemåla i fag.

Ved at rektor har lagt til rette på denne måten, og følgjer opp ved å lese alle referat frå
møta, meiner Fylkesmannen at rektor har lagt føringar for eit system som er med på å
sikre at innhaldet i opplæringa er knytt til kompetansemål i faga.

I  eigenvurderinga skriv rektor at ho ivaretek elevane sine rettar til å kjenne til måla for
opplæringa ved å sette av tid til fagteam, og dette blir satt opp som tema på fagteam og
på fellestida. Vekeplanane skal ligge på Fronter og innehalde opplæringsmål i alle fag. I
tillegg skal lærarane bruke måla aktivt i undervisninga. Vi får stadfesta i intervju med
lærarane og elevane at dette er gjennomført praksis ved skolen.

Vidare skriv rektor at leiinga har fokus på og løfta fram dei fire prinsippa for
undervegsvurdering. Lærarane lagar kjenneteikn på måloppnåing og gir elevane
tilbakemeldingar på arbeid gjennom veka, gjennom elevsamtalar og foreldresamtalar.
Elevane får skriftleg halvårsvurdering og samtale med faglærar/kontaktlærar om
utviklinga i forhold til kompetansemåla i faga før utdeling av karakterane.

Det er også utarbeidd oversikter med vurderingskriterium i dei enkelte faga som viser
kva som skal til forå oppnå lav/middels/høg måloppnåing. Desse oversiktene ligg på
Fronter, slik at rektor og avdelingsleiarane har moglegheit til å kontrollere dei.

Fylkesmannen finn det sannsynleggjort at rektor sikrar at undervisningspersonalet
ivaretek elevane sin rett til å kjenne til mål for opplæringa og kva som blir vektlagt i
vurderinga av elevane sin kompetanse.
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Rektor skrivi eigenvurderinga at skulen har ei lokal fag— og timebyteplan som sikrer at
dei fordeler tid til faga i tråd med lova og forskriftene. Hovudstega har fordelt
kompetansemåla på årsstega og dei har halvårsplaner. Leiinga ved skulen er organisert
med rektor og tre avdelingsleiarar. Det fører til at leiinga er tett på det som skjer i
klasserommet. Vidare skriv rektor at rektor/leiinga sikrer at opplæringa samla dekkjer
dei individuelle opplæringsmåla i IOP ved at det er laga skjema for fagplaner/emneplaner
i dei faga eleven må ha eigen plan.

I intervju er det opplyst at leiinga fangar opp eventuelle endringar i sentrale læreplanar
og sender informasjon om desse til lærarane. Det blir så arbeidd med det i fagteam.
Rektor og avdelingsleiarane les som tidlegare nemnt referat frå desse møta. Både rektor
og avdelingsleiarane underviser i fag. Dei deltar såleis i arbeidet i fagteam når det gjeld
dei faga dei underviser i. På den måten blir det sikra at opplæringa samla dekker alle
kompetansemåla på hovudtrinnet/i faget.

Vedtak om spesialundervisning blir gjort av leiinga ved skulen, i samsvar med tilråding
frå PPT. Eigne mål i IOP blir sett slik at det er samsvar mellom IOP, vedtak og tilråding.
Ansvarleg for spesialundervisning ved skolen er også avdelingsleiar og dermed ein del av
leiinga.

Fylkesmannen finn det sannsynliggjort at rektor sikrar at opplæringa samla dekker alle
kompetansemåla på hovudtrinnet/i faga og dei individuelle opplæringsmåla i IOP.

Skulen har eigen plan for det spesialpedagogiske arbeidet. Ein er i gang med ei

revidering av planen. I planane kjem det fram at det alltid skal utarbeidast IOP i oktober

når elevar har vedtak om spesialundervisning. Både leiinga og lærarane seier at alle
elevar med vedtak om spesialundervisning har IOP. Skolens plan for det

spesialpedagogiske arbeidet vil bli nærare presentert i neste kapittel. Dei tre

avdelingsleiarane ved skolen utgjer også skolens spes.ped.team.

Fylkesmannen finn det ut frå det ovannemnde sannsynleggjort at alle elevar som har

vedtak om spesialundervisning har IOP.

Skolen har sendt inn tre anonymiserte døme på sakkunnig vurdering, seks døme på
vedtak og IOP (skjema 2: Visjon, fag/emner og organisering og skjema 3: Emnep/an i

kvart enkelt fag). Vi har også mottatt tre døme på årsrapport.
I eitt av vedtaka står det at eleven skal ha eigen plan i matematikk, norsk og engelsk.

Dette kan tolkast som at eleven skal ha avvik frå kompetansemål i LKO6. I IOP (skjema

2) er det ikkje kryssa av i kolonna som heiter Fag/emne med avvik frå klassen sin plan.

Det kan såleis tolkast som at eleven likevel ikkje skal ha avvik frå kompetansemål. I
emneplanen i matematikk står det derimot at eleven skal ha eige opplegg og tilpassa

vekeplan, noko som trekker i retning av at eleven skal ha avvik frå kompetansemål. I

norsk står det ikkje noko om avvik frå kompetansemål eller eiga plan, noko som kan
tolkast som at det ikkje skal vere avvik frå kompetansemål. Det går fram av emneplanen
i engelsk at eleven har eigen vekeplan der innhald og oppgåver er tilpassa. Dette kan

tolkast som at eleven skal ha avvik frå kompetansemål. PPT skriv følgjande i den

sakkunnige vurderinga som ligg til grunn for vedtaket: «PPT vurderer det ikkje som

realistisk at kan jobbe mot kompetansemål etter trinn ialle fag. Ein børi første

omgang velje bort kompetansemål og delvis jobbe mot kompetansemål for lågare

årstrinn både imatematikkfaget, norsk- og enge/skfaget.» Fylkesmannen finn at det er

uklart om eleven skal ha avvik frå kompetansemål eller ikkje. Det er ikkje klar
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samanheng mellom enkeltvedtak og IOP. Dette er  i  strid med regelverket og gir grunn til

å varsle pålegg om retting.

I Aukra kommunes tilbakemelding på førebels rapport, skriv kommunen at den stiller seg

bak Fylkesmannens vurdering og konklusjon.

Dokumentasjonen som er lagt fram, viser at elevane har eigne mål i IOP når det er avvik

frå LK06.

Gjennom intervju med lærarar og leiinga kom det fram at kontaktlærar og

spesialpedagogisk lærar skriv IOP saman. Det er kontaktlæraren som har ansvaret, men

det er eit tett samarbeid. Leiinga har samtalar med dei ulike teama kvar vår der ein

planlegg neste skuleår, også organisering av timeplana. I <<småteam>> snakker ein om

kvar einskild elev. Samordning er eit fast tema på desse møta. Det er ein kontinuerleg

dialog mellom faglærar og spesialpedagogisk lærar der ein vurderer praksisen. I

<<teamtid>> er det samarbeid mellom lærarane og assistentane. Desse samarbeidsrutinene

er omtalt i IOP.

3.3 Fylkesmannens konklusjon

Fylkesmannen finn at innhaldet i IOP ikkje samsvarar med enkeltvedtaket når det gjeld å

synliggjere eventuelle avvik frå LK06. Elles er alle dei rettslege krava under dette temaet

oppfylt.

4. Undervegsvurdering for å auke eleven sitt læringsutbytte

4. 1 Rettslege krav

Nedenfor har vi opplyst om dei rettslege krava for tilsynet med skolens arbeid med

undervegsvurdering for å auke eleven sitt læringsutbytte av opplæringa. Vi viser og til

kva for reglar i opplæringslova og/eller i forskrift til opplæringslova krava er knytte til.

Elevane skal få rettleiing i kva for kompetansemål frå  LK06  eller mål i IOP-en som
opplæringa er knytt til.

Elevane skal bli kjende med måla for opplæringa, jf. forskrift til opplæringslova § 3-1.

Dette gjeld for alle årstrinn og gjeld og for elevar med individuelle mål i ein IOP. Elevane

skal bli i stand til å forstå kva dei skal lære, og kva som er formålet med opplæringa.
Lærarane gjennomfører opplæringa og må kommunisere dette til elevane.

Elevane skal få rettleiing i kva det blir lagt vekt på i vurderinga i faget.

Eleven skal kjenne til kva som blir vektlagt i vurderinga av hans eller hennar

kompetanse, jf. forskrift til opplæringslova § 3-1. Det inneber at elevane skal kjenne til

kva som kjenneteiknar ulik grad av kompetanse, og kva det blir lagt vekt på i vurderinga

av ein prestasjon. Kravet til at det skal vere kjent for eleven, inneber at det ikkje held at

informasjonen ligg på Internett, eller at ein kan få informasjonen ved å spørje læraren.

Lærarane må kommunisere grunnlaget for vurderinga til elevane.
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Elevane skal få tilbakemeldingar på kva dei meistrar, og rettleiing i kva dei må gjere for å
auke sin kompetanse.

Vurderinga undervegs i opplæringa skal gje god tilbakemelding og rettleiing til eleven og

vere ein reiskap i læreprosessen, jf. forskrift til opplæringslova  §  3-2.

Undervegsvurdering skal  medverke til  at eleven aukar  sin  kompetanse  i  fag, jf. forskrifta

å 3-11.Undervegsvurderinga skal elevane få løpande og systematisk, ho kan både vere

skriftleg og munnleg, skal innehalde grunngjeven informasjon om kompetansen til eleven

og skal gjevast med sikte på fagleg utvikling.

Elevane skal involverast i vurderinga av eige læringsarbeid.

Elevane skal delta aktivt  i  vurderinga av eige arbeid, eigen kompetanse og eiga fagleg

utvikling, jf. forskrift til opplæringslova  § 3-12.  Laerarane må syte for at elevane blir

involverte i dette. Eleven si eigenvurdering skal vere ein del av undervegsvurderinga.

Elevane skal frå og med 8. årstrinn få halvårsvurderinga utan karakter midti
opp/æringsperioden i alle fag og på slutten av opplæringsåret i fag som ikkje er avslutta.
Skolen må ha ein innarbeidd framgangsmåte som sikrar at lærarane i halvårsvurderinga
gjev informasjon om elevane sin kompetanse i faga og rettleiing om korleis elevane kan
auke kompetansen sin.

Halvårsvurdering i fag er ein del av Undervegsvurderinga og skal uttrykkje eleven sin

kompetanse knytt til kompetansemåla i læreplanverket, jf. forskrift til opplæringslova  §

3-13.  Halvårsvurdering skal og gje rettleiing i korleis eleven kan auke kompetansen sin i

faget.

Halvårsvurdering utan karakter skal elevane få gjennom heile grunnopplæringa og gjeld

alle elevar uavhengig av vedtak og type opplæring. Det er ikkje sett krav til kva form

vurderinga skal ha. Vurderinga kan derfor vere både skriftleg og munnleg. Frå og med 8.

årstrinn og i vidaregåande opplæring skal vurderinga gjennomførast midt i

opplæringsperioden. Frå og med 8. årstrinn og i vidaregåande skole skal elevane få

vurdering utan karakter midt i opplæringsperioden og på slutten av året dersom faget

ikkje blir avslutta.

Frå 8. årstrinn og i vidaregåande skole skal elevane i tillegg ha halvårsvurdering med
karakter midt  i  opplaeringsperioden og på slutten av året dersom faget ikkje blir avslutta.

Skolen må gjennomføre halvårsvurderinga utan karakter på riktige tidspunkt og ha ein

innarbeidd framgangsmåte som sikrar at vurderinga til lærarane har eit innhald i

samsvar med forskrifta.

Skolen må ha ein innarbeidd framgangsmåte som sikrar at årsrapporten inneheld ei
vurdering av utviklinga til eleven ut frå måla i IOP—en.

For elevar med spesialundervisning skal skolen, i tillegg til halvårsvurdering med og utan

karakter, ein gong i året utarbeide ein skriftleg rapport. Rapporten skal mellom anna gje

vurdering av eleven si utvikling i forhold til måla i IOP, jf. opplæringslova  §  5-5.

Skolen  må ha ein innarbeidd framgangsmåte som sikrar at elevane får årsrapportar på
riktige tidspunkt og at årsrapportar har eit innhald i samsvar med forskrifta.
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4.2 Fylkesmannens undersøkingar  og vurderingar

Noko  av  det  som blir kontrollert i dette kapittelet, er knytt til noko som også var tema i

førre kapittel. Forskjellen er at ein der kontrollerte om rektor hadde ein praksis som var

egna til  å  sikre at undervlsningspersonalet følgjer regelverket, mens det her er lærarane

sin faktiske praktisering av undervegsvurdering som blir undersøkt.

Dokumentasjonen vi bygger vurderingane våre på består av innsende dokument,
utgreiing frå lærarar og skoleleiing i eigevurderingsskjema og informasjon frå intervjua,

både med elevar, lærarar og skuleleiinga.  I  tillegg har skolen gjennomført

spørjeundersøking blant elevane, der elevar frå utvalde klasser og utvalde fag har svart

på relevante spørsmål for tilsynstemaet.

vesentlege dokument som underbygger skolens praksis med undervegsvurdering etter

kap.  3  i forskrift til opplæringslova blir omtala kort i det følgjande:

Skolen har ein «Lokal plan for vurdering i ungdomsskolen». Her kjem det fram at

lærarane jamleg skal gi elevane munnleg og skriftleg undervegsvurdering i faga, og

elevsamtale, foreldresamtale og halvårsvurdering med og utan karakter blir omtrentleg

tidfesta.

Som omtalt i førre kapittel, har skolen utarbeidt kjenneteikn på måloppnåing i dei tre
faga vi førte tilsyn med. Med utgangspunkt i kompetansemåla er det beskrive kva som

kjenneteiknar lav, middels og høg måloppnåing. I eitt av faga er det beskrive kva for ei

måloppnåing som skal til for å få dei seks ulike karakterane.

Anna relevant informasjon er døme på vekeplanar. Her er det informasjon om kva eleven

skal kunne eller kva han/ho skal lære i dei fleste fag.

Innsendt døme på sakkunnige vurderingar, enkeltvedtak, individuelle opplæringsplanar

(IOP—ar) og årsrapportar er også aktuell dokumentasjon i denne delen av tilsynet.

I intervju seier lærarane at dei skriv måla på vekeplanen og forklarar dei munnleg til

elevane i timane. Om ein ser på spørjeundersøkinga blant elevane, svarar heile 98%

positivt på at læraren forklarar kva som er måla i faget, slik at dei forstår kva dei skal

lære.  I  intervju med elevane får vi bekrefta dette. På liknande måte svarar like mange
elevar positivt på spørsmål om dei får rettleiing i kva det blir lagt vekt på i vurderinga i
faget. På bakgrunn av dokumentasjon og intervju vurderer Fylkesmannen skolens praksis

på området som tilfredsstillande.

På spørsmål om lærarane fortel elevane undervegs i opplæringa kva dei får til og kva dei

kan gjere for å bli betre i faget svarar høvesvis 70% og 68% av elevane positivt på

dette. Det er små Variasjonar mellom dei ulike faga. Lærarane fortel i intervju at dei gir

både skriftleg og munnleg vurderingar av elevanes arbeid, både på det dei gjer heime og

på skolen. Lærarane vi prata med fortel at dei i tilbakemeldingane sine gjer greie for kva

eleven mestrar i faget og kva han eller ho kan gjere forå bli betre. Dei opplever at

munnleg tilbakemelding «der og då» i læringssituasjonen gir best effekt.

11



Fylkesmannen har fått anonymiserte døme på fråsegn frå faglærar (IUP -Individuell
utviklingsplan) til samtalen mellom skolen, elevane og foreldra. Skolen nyttar ein mal

som finns som verktøy i den digitale læringsplattformen Fronter. Malen har tre

overskrifter: status, framoverme/ding og kompetansenivå. Ut frå innsendte døme kan vi

sjå at når lærarane gjer greie for status, er det først og fremst læringsaktiviteten - kva

som har blitt gjort i faget, som blir beskrive. Resultat på prøver, orden, haldningar til

faget og generelt inntrykk av eleven si mestring i faget, som til dømes «viser god

forståing», står også her.

Under overskrifta framoverme/ding er det beskrive kva eleven kan gjere forå bli betre i

faget. Det siste som læraren beskriv i si vurdering er eleven sitt kompetansenivå. Her blir

omgrep som til dømes Middels+, M og M+ nytta.  I  intervju fortalde lærarane at omgrepa

er nærare skildra i dokumentet kjenneteikn på måloppnåing som har blitt utarbeidt i dei

fleste faga.

Fylkesmannen har vurdert at skolen har ein praksis som er innanfor krava i forskrifta når

det gjeld eleven sin rett til å få tilbakemelding i  fag som beskriv kva ho/han får til og kva
dei kan gjere for å bli betre i faget. Ut frå elevane si vurdering gjennom
spørjeundersøking og i intervju, samt tilsendt dokumentasjon, kan skolen likevel i

utviklingsaugemed ha nytte av å sjå nærare på eigen praksis kring akkurat dette.

På spørsmål om elevane får vere med å vurdere arbeidet sitt i faget, svarar 97% positivt

på det. Om ein ser på om elevane får vere med og vurdere korleis dei utviklar seg i

faget, svarar 63% positivt på dette. Her er det noko variasjon mellom faga, frå 55%
positive elevsvar som det lågaste til 70%. Elevane fortel også i intervju at grad av
involvering varierer frå fag til fag, lærar til lærar, og at lærarane generelt ikkje er like

flinke til å gjere dette som dei er til å forklare mål og gjere greie for kva dei vektlegg i

vurderinga. Som for andre skolar får ein lågare score på dette spørsmålet enn på dei
andre.  I  intervju med lærarane får vi høyre om og sjå døme på korleis elevane får vere
med å vurdere seg sjølve, til dømes gjennom eigenvurderingsskjema, vurdering av eiga

måloppnåing kvar veke og dialog. Vi får ei forståing av at lærarane opplever det som
utfordrande å få elevane til å forstå at dei faktisk blir involvert i vurderinga av eige
arbeid. Spesielt utfordrande syntes nokon lærarar at det var for elevane å vurdere

kompetansen sin i faget.

Skolen er med i satsinga <<Ungdomstrinn i utvikling», der skolens fokusområde er

læringsleiing og elevmedverknad i læringsprosessen. Fylkesmannen ser at skolen er på

veg til å utvikle ein betre og meir kollektiv praksis når det gjeld å involvere elevane i
vurderinga av eige arbeid, eigen kompetanse og eiga fagleg utvikling, slik at det blir ein

naturleg del av den løpande og systematiske undervegsvurderinga. Vi vurderer skolen sin

praksis å vere innanfor minimumskrava i regelverket.

Fylkesmannen har på bakgrunn av skolen sine rutinar i form av dokumentet «Lokal plan

for vurdering i ungdomsskolen», den praksis som er beskrive i eigenvurderingane og det

som kjem fram i intervju, vurdert korleis skolen praktiserer halvårsvurdering i forhold til

lovkrav i forskriftene kap. 3. Fylkesmannen meiner på bakgrunn av dette at det er

sannsynleggjort at elevane frå og med 8. årstrinn får halvårsvurdering utan karakter

midt i opplæringsperioden i alle fag og på slutten av opplæringsåret i fag som ikkje er
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avslutta. Dette blir gjort ved at lærarane har ein samtale med elevane i januar og juni før

dei får karakterane. Gjennom intervju med elevar og lærarar finn vi det sannsynleggjort

at skolen har ein innarbeidd framgangsmåte som sikrar at elevane i disse samtalane får

informasjon om kompetansen sin i faget og rettleiing om korleis dei kan auke

kompetansen sin.

På spørsmål om skolen har ein innarbeidd framgangsmåte som sikrar at årsrapporten
inneheld ei vurdering av eleven si utvikling ut frå måla i IOP-en, blir det i leiinga si

eigenvurdering vist til at dette blir sikra gjennom skolen sin mal for årsrapport. Malen

inneheld tre kolonner: 1) Hovedmål og delmål det er arbeidd etter. Henta frå indiv.

Læreplan. 2) Dette er gjort? Arbeidsbeskriving. Organisering.  Endringar.  3) Resultat. I

intervjua blir det også vist til denne malen og at det er ein praksis for å gjere vurderingar

av eleven si måloppnåing. Ved gjennomlesing av innsendte årsrapportar finn

Fylkesmannen at det varierer kor direkte vurderingane relaterar seg til måla i IOP.  I  eit

fleirtal av dei innsende døma finn vi at årsrapporten er meir ei vurdering av kva som er

gjort eller bør gjerast vidare enn ei vurdering av eleven sin måloppnåing ut frå måla i
IOP.

På bakgrunn av dette finn vi det ikkje sannsynleggjort at skolen oppfyller kravet om ein

innarbeidd framgangsmåte som sikrar at årsrapporten inneheld ei vurdering av utviklinga

til eleven ut frå måla i IOP-en.

IAukra kommunes tilbakemelding på førebels rapport, skriv kommunen at den stiller seg

bak Fylkesmannens vurdering og konklusjon.

4.3 Fylkesmannens konklusjon

Fylkesmannen finn ikkje ein gjennomgåande god nok praksis for at

undervisningspersonalet vurderer eleven si måloppnåing og utvikling ut frå måla i IOP-
en, og vi meiner derfor det ikkje er sannsynleggjort at skolen har ein innarbeidd

framgangsmåte som sikrar dette. Elles er dei rettslege krava under dette temaet oppfylt.

5. Undervegsvurdering som grunnlag for tilpassa opplæring og

spesialundervisning

5. 1 Rettslege krav

Nedanfor har vi opplyst om dei rettslege krava for tilsynet med skolens arbeid med

undervegsvurdering som grunnlag for tilpassa opplæring og spesialundervisning. Vi viser

og til kva for reglar i opplæringslova og i forskrift til opplæringslova krava er knytte til.

Skolen må ha ein innarbeidd framgangsmåte som sikrar at lærarane systematisk og

løpande vurderer om alle elevane har ti/fredsstil/ande utbytte av opplæringa.

Læraren skal, som ein del av undervegsvurderinga, vurdere om den enkelte eleven har

tilfredsstillande utbytte av opplæringa, jf. forskrift til opplæringslova § 3-11. Skolen må

ha ein kjent og innarbeidd framgangsmåte slik at lærarane systematisk og løpande

vurderer om elevane har tilfredsstillande utbytte av opplæringa.
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Skolen må ha ein innarbeidd framgangsmåte som sikrar at arbeidsmåtar,

vurderingspraksis og læringsmiljø blir vurdert for elevar som ikkje har tilfredsstillande

utbytte av opplæringa, og skolen må vurdere og eventuelt gjennomføre tiltak innafor

tilpassa opplæring.

Alle elevar har krav på tilpassa opplæring, jf. opplæringslova 5 1-3.  Dersom  ein elev

ikkje har tilfredsstillande utbytte av opplæringa, skal skolen først vurdere og eventuelt

prøve ut tiltak innafor det ordinære opplæringstilbodet, jf. opplæringslova 5  5—4.  Skolen

må sjå på om tiltak knytte til arbeidsmåtar, vurderingspraksis og arbeidsmiljø kan
medverke til at eleven får tilfredsstillande utbytte av opplæringa. Framgangsmåten for

dette må vere kjent og innarbeidd. Dette skal skolen gjere før eleven eventuelt får

tilvising til  PPT  for ei sakkunnig vurdering med tanke på spesialundervisning.

Skolen må ha ein innarbeidd framgangsmåte for å vurdere om elevane har behov for

spesialundervisning, og sikre at lærarane melder behov for spesialundervisning til rektor.

I  nokre  tilfelle vil skolens  vurdering og eventuelle utprøving av tiltak etter opplæringslova

5 5-4 konkludere med at eleven ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av opplæringa

innafor det ordinære opplæringstilbodet. Eleven har da krav på spesialundervisning, jf.

opplæringslova 5 5-1.Det er viktig at prosessen forå kunne gje spesialundervisning blir

starta så snart som mogleg etter at behovet for dette er avdekt.

Undervisningspersonalet har derfor både plikt til å vurdere om ein elev treng
spesialundervisning og å melde frå til rektor når det er behov for det, jf. opplæringslova
5  5-4.  Skolen må ha ein framgangsmåte som er kjent og innarbeidd blant lærarane slik

at dei vurderer og melder behov for spesialundervisning.

5.2 Fylkesmannens undersøkingar og vurderingar

Fylkesmannens vurderingar byggjer på eigenvurderingane som er lagt i Reflex, samt

opplasta dokumentasjon. Utover dette har vi i etterkant av tilsynsbesøket fått

dokumentert bruken gjennom ettersendt døme på utfylt skjema. Gjennom intervjua har

vi fått meir informasjon om skolens praksis, korleis den samsvarar med

dokumentasjonen og sentralt regelverk.

To av dokumenta for skolens praktisering av undervegsvurdering som grunnlag for

tilpassa opplæring og spesialundervisning, har vore skolens «Plan for spesialpedagogisk

arbeid ved Gossen barne- og ungdomsskole» og «Førebels plan for spesialpedagogisk

arbeid ved Gossen barne- og ungdomsskole». Som tidlegare omtalt er skolen i gang med

å revidere rutinane sine kring tilpassa opplæring og spesialundervisning. Den

førstnemnde planen innheld ei oversikt over fastlagde prosedyrar kring

spesialundervisning, kven som har ansvaret og tidsfristar.Tilpassa opplæring er omtalt;

skolen har rutine for å samtale med trinna for å kartlegge kven som treng tilpassa

opplæring, slik at dei blir ivaretekne ved tildeling av ressursar. Her er også henvisningar

til gjeldande lovverk.

Den reviderte plana inneheld ein detaljert prosedyrebeskriving når det gjeld saksgang for

spesialundervisning. Prosedyrane er delt inn etter seks fasar: bekymringsfasen,

henvisningsfasen, vurderingsfasen, vedtaksfasen, planlegging- og gjennomføringsfasen

og eva/ueringsfasen. Vidare er innhaldet i planen tilpassa opplæring, rett til

spesialundervisning etter 5 5-1, prosedyrar ved overgang mellom barnehage og skole og

ei oversikt over prosedyrar, tidsfristar og kven som har ansvaret.
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Vi har også fått døme på seriar av sakkunnige vurderingar, enkeltvedtak, individuelle

opplæringsplanar (IOP—ar) og årsrapportar for nokre elevar.

Gossen barne- og ungdomsskole har etablert bruk av småteam, eit undervisningsfagleg

team som kontinuerleg skal setje fokus på einskildeeleven si faglege og sosiale utvikling.

Skolen har eit spes.ped.team som er samansatt av dei tre avdelingsleiiarane for høvesvis

småsteget, mellomsteget og ungdomssteget, der ein kan drøfte, vurdere og konkretisere

tiltak og vidare saksgang. Rektor deltek om det er behov eller ynskjeleg. Lærarane kan

også drøfte anonymt med skoleteamet - skoleleiinga, helsesøster, rådgivar, PPT og

barnevern, bekymring kring einskildeelevar sitt manglande utbytte av opplæringa, kva

årsaken kan vere og moglege tiltak.

Skolen har rutinar for gjennomføring av kartleggingsprøver gjennom heile skoleløpet.

Dette, i tillegg til informasjonen læraren får om elevens utvikling gjennom til dømes

andre prøver, den løpande undervegsvurderinga, gjennom samarbeid med dei andre

lærarane på trinnet og samtale med eleven og foreldra, er med på å gi læraren ei

forståing av eleven sitt utbytte av opplæringa.

Fylkesmannen finn det sannsynleggjort at skolen har ein innarbeidd framgangsmåte som

sikrar at lærarane systematisk og løpande vurderer om alle elevane har tilfredsstillande

utbytte av opplæringa.

Hensikta med spørsmålet om skolen har ein innarbeidd framgangsmåte som sikrar at

arbeidsmåtar, vurderingspraksis og læringsmiljø blir vurdert for elevar som ikkje har

tilfredsstillande utbytte av opplæringa er å finne ut om skolen ser på om årsaka til eit
ikkje tilfredsstillande utbytte kan ligge i rammene rundt opplæringa og eleven.

Arbeidsmåter, vurderingspraksis og læringsmiljø dekker hovedområdet av
tilrettelegginga av opplæringa og skal derfor som eit minimum bli vurdert som moglege

område for tiltak.

Nemnde prosedyrar i «Førebels plan for spesialpedagogisk arbeid ...>> fastset at lærarar

som er usikre på om ein elev får tilfredsstillande utbytte av opplæringa skal prøve ut
tiltak innanfor den ordinære opplæringa. Vi viser her til pkt. 1 under Fase 1:

Bekymringsfasen. Det er her skildra kven lærar kontaktar for drøfting og vidare

saksgang. Pkt. 2 i prosedyren legg føringar for at elevane sin ståstad skal vurderast ved

å nytte ulike kartleggingsverkty. Tilpasningar og tiltak innanfor den ordinære opplæringa

er ikkje omtalt i den «gamle» plana.

I  intervju fikk vi inntrykk av at lærarane var opptatt av å følgje godt med på elevane si
sosiale og faglege utvikling, og at dei drøfta, vurderte og sette inn tiltak innanfor den

ordinære opplæringa. Lærarane fortel at det blir nytta ulike kartleggingsmateriell og at

ein i enkelte høve brukar sosiogram. Det kjem ikkje fram at skolen har ein

framgangsmåte som er kjent i personalet og nytta i praksis.

Fylkesmannen ser positivt på at skolen har eit auka fokus på tilpassa opplæring og tiltak

innan den ordinære undervisninga i den reviderte plana. Likevel finn vi ikkje at desse

retningslinjene tydeleg nok beskriv ein framgangsmåte som vil vere med på å sikre at
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arbeidsmåtar, vurderingspraksis og læringsmiljø blir vurdert for elevar som ikkje har

tilfredsstillande utbytte av opplæringa. Vi fann heller ikkje på tidspunktet for

tilsynsbesøket sannsynleggjort at skolen hadde ein kjent og innarbeidd praksis som sikra

dette.

IAukra kommunes tilbakemelding på førebels rapport, skriv kommunen at den stiller seg

bak Fylkesmannens vurdering og konklusjon.

Vi finn det derimot sannsynleggjort gjennom intervju og dokumentasjon av praksis at

skolen gjennomfører tiltak når det blir avdekt at ein elev ikkje har tilfredsstillande utbytte

av opplæringa.

Det kjem fram av dei reviderte prosedyrane at dersom utprøvinga innanfor den ordinære

opplæringa ikkje fører fram, skal ein melde bekymring til spes.ped.teamet ved

spes.ped.ansvarleg. spes.ped.teamet skal så vurdere eventuelle nye tiltak saman med

kontaktlærar eller bli samde om at eleven sine behov bør vurderast av PPT. Vi viser her

til pkt. 2 og 3 under Bekymringsfasen i dei reviderte prosedyrane. Den «gamle» plana for

spesialpedagogisk arbeid inneheld ikkje slike prosedyrar.  I  intervju fikk vi bekrefta at dei

reviderte prosedyrane var kjende og fylgt i praksis. Fylkesmannen finn det derfor

sannsynleggjort at skolen har ein innarbeidd framgangsmåte for å vurdere om elevane

har behov for spesialundervisning.

Fylkesmannen kan ikkje i dei reviderte prosedyrane finne at lærarane melder behov for

spesialundervisning til rektor. Fylkesmannen finn det likevel sannsynleggjort at rektor er

informert om kva for elevar dette gjelder, da avdelingsleiarane utgjer spes.ped.teamet,

og at det etter vårt inntrykk er eit tett og strukturert samarbeid i skoleleiinga.

5.3 Fylkesmannens konklusjon

Gossen barne- og ungdomsskole oppfyller ikkje alle lovkrava for undervegsvurdering som

grunnlag for tilpassa opplæring og spesialundervisning, slik dei er utleidd for dette

tilsynet. Dette gjeld kravet om ein innarbeidd framgangsmåte som sikrar at i det minste

arbeidsmåtar, vurderingspraksis og læringsmiljø blir vurdert for elevar som ikkje har

tilfredsstillande utbytte av opplæringa. Elles er dei rettslege krava under dette temaet er

oppfylt.

6. Vurdering av  behov for  særskild språkopplæring

6. 1 Rettslege krav

Nedanfor har vi opplyst om dei rettslege krava for tilsynet med skolens arbeid med å

vurdere behov for særskild språkopplæring. Vi viser og til kva for reglar i opplæringslova

og i forskrift til opplæringslova krava er knytte til.

Skolen må ha ein innarbeidd framgangsmåte for å kart/eggje elevane  sine ferdigheiteri

norsk.  For  elevar  med  behov  for særskild norskopplæring må ein innarbeidd
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framgangsmåte sikre  at det  blir vurdert  om  eleven og har  behov for  morsmålsopplæring

og tospråkleg fagopplæring.

Elevar  i grunnopplæringa med anna morsmål enn  norsk  og samisk  har rett  til særskild

norskopplæring til dei har tilstrekkelege ferdigheiter i norsk til å følgje den ordinære

opplæringa på skolen, jf. opplæringslova [§ 2-8 eller  §  3-12]. Om nødvendig har elevane

og rett til morsmålsopplæring, tospråkleg fagopplæring eller begge delar. Kommunen  har

ansvaret for  at  kartlegginga  av  norskferdigheitene til eleven blir gjord før vedtaket om

særskild språkopplæring. Idei fleste tilfella er det skolen som gjennomfører kartlegginga.

Skolen må ög vurdere om eleven eventuelt  har  behov for morsmålsopplæring, tospråkleg

fagopplæring eller begge delar. Skolen må  ha  ein kjent og innarbeidd framgangsmåte

som sikrar dette.

Elevar  med vedtak om særskild språkopplæring skal få  kartlagt  sine norskferdigheiter

undervegs i opplæringa.

Skolen skal og kartleggje eleven undervegs i opplaeringa når eleven får særskild
språkopplæring, jf. opplæringslova [§ 2-8 eller § 3-12]. Dette for å vurdere om eleven

har  tilstrekkelege ferdigheiter i norsk til å følgje den vanlege opplæringa på skolen.

Skolen må gjere ei individuell vurdering av  tidspunktet for dette.

6.2 Fylkesmannens undersøkingar og vurderingar

I  eigenvurderinga skriv rektor at dei brukar Utdanningsdirektoratet si kartleggingsprøve;

språkkompetanse igrunnleggande norsk. For 1. klasse brukar del kartleggingsprøve for

minoritetsspråklege elevar; Skolestartaren, som er utarbeidd av Trondheim kommune.

Vidare skriv rektor at dei også vurderer om eleven har behov for morsmålsopplæring og

tospråkleg fagopplæring, og tilsett når det er behov for det. Ved behov for tospråkleg
fagopplæring har skulen nytta <<språkhjelpar>>.

Gjennom intervju kom det fram at skulen  har  lang erfaring med framandspråklege

elevar. Det er definert kven som har ansvaret for gjennomføring av  kartleggingane. Dei

øvrige tilsette ved skulen  har  inntrykk  av  at det blir gjennomført kartleggingar jamleg.

Dette går fram  av  elevmappa til dei framandspråklege elevane.

Skolen  har  lagt fram ein anonymisert kopi  av  ei kartlegging. Det går fram kva eleven kan

med mykje hjelp, med litt hjelp og utan hjelp. Det er notert dato for gjennomføring av

kartleggingane.

Rektor skriv i eigenvurderinga at skulen har ei eiga plan for arbeidet med særskild

språkopplæring. Skulen  har  praksis for kartlegging undervegs i opplæringa.

6.3 Fylkesmannens konklusjon
Alle dei rettslege  krava  under dette temaet er oppfylt.

7. Frist for retting av brot på regelverket

Frist for retting er  7. oktober 2016. Skoleeigar må innan denne datoen sende

Fylkesmannen ei fråsegn om at brot på regelverket  er  retta og ein utgreiing for korleis

brota  er  retta.
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Om brot på regelverket ikkje blir retta innan fristen, vil Fylkesmannen vedta pålegg om

retting. Eit eventuelt pålegg om retting vil ha status som vedtak og vil kunne bli klaga

på, jf. forvaltningsloa kap. VI.

Følgande pålegg er aktuelle å vedta etter at fristen for retting er gått ut:

Skolens arbeid med opplæring i fag

1. Aukra kommune må syte for at arbeidet med individuelle opplæringsplanar ved

Gossen barne- og ungdomsskole er i samsvar med opplæringslova §§ 5-1 og 5-5.

Aukra kommune må i samband med dette sjå til at:

a. Innhaldet i IOP samsvarer med enkeltvedtaket når det gjeld innhaldet i

opplæringa, medrekna når det er gjort avvik frå LKO6.

Undervegsvurdering for å auke eleven sitt læringsutbytte

2. Aukra kommune må syte for at den individuelle undervegsvurderinga ved Gossen

barne- og ungdomsskole medverkar til at elevane får realisert sine moglegheiter til å

nå måla for opplæringa, jf. opplæringslova  §  5-5 og forskrift til opplæringslova §§ 3-

1, 3-2, 3-11, 3-12 og 3-13.

Aukra kommune må i samband med dette sjå til at:

a. Skolen har ein innarbeidd framgangsmåte som sikrar at årsrapporten inneheld ei

vurdering av utviklinga til eleven ut frå måla i IOP-en.

Undervegsvurdering som grunnlag for tilpassa opplæring og

spesialundervisning

3. Aukra kommune må syte for at Gossen barne- og ungdomsskole sikrar at utbyttet av

opplæringa for den enkelte eleven blir systematisk vurdert og følgt opp, jf.

opplæringslova §§ 1-3, 5-1, 5-4 og 5-5 og forskrift til opplæringslova 53‘ 3-11.

Aukra kommune må i samband med dette sjå til at:

a. Skolen har ein innarbeidd framgangsmåte for å sikre at det for elevar som ikkje

får tilfredsstillande utbytte av opplæringa, blir gjennomført vurdering av

- arbeidsmåtar
- vurderingspraksis

- læringsmiljøet
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8. Kommunen sin  rett  til å kommentere førebels tilsynsrapport

Som nemnt  i  kapittelet ovanfor, er  skoleeigar gitt frist til å rette brot på regelverket som
er stadfesta i denne rapporten.

Frist for tilbakemelding er 7. oktober  2016.

Kommunen har rett til innsyn i saksdokumenta, jf. forvaltningslova § 18.

Molde, 20.06.2016

Kristin Øksenvåg, tilsynsleiiar Silje V. Reinaas, fagkoordinator for tilsyn og klage
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Vedlegg: Dokumentasjonsgrunnlaget

Følgjande dokument inngår  i  dokumentasjonsgrunnlaget for tilsynet:

Vedlegg 1:

Vedlegg 2:

Vedlegg 3:

Vedlegg 4:

Vedlegg 5:

Vedlegg 6:

Vedlegg 7:

Vedlegg 8:

Vedlegg 9:

Vedlegg 10:

Vedlegg 11:

Vedlegg 12:

Vedlegg 13:

Vedlegg 14:

Vedlegg 15:

Vedlegg 16:

Vedlegg 17:

Vedlegg 18:

Vedlegg 19:

Vedlegg 20:

Vedlegg 21:

Vedlegg 22:

Vedlegg 23:

Vedlegg 24:

Vedlegg 25:

Vedlegg 26:

Vedlegg 27:

Vedlegg 28:

Vedlegg 29:

Vedlegg 30:

Vedlegg 31:

Vedlegg 32:

Vedlegg 33:

Vedlegg 34:

Vedlegg 35:

Vedlegg 36:

Vedlegg 37:

Vedlegg 38:

Vedlegg 39:

Fordeling av kompetansemål  i  norsk

Årsplan i matematikk for 9.klasse
Halvårsplan haust — norsk 8.klasse

Halvårsplan haust - norsk 10.klasse
Halvårsplan vår - KRØV 10.klasse
Halvårsplan vår — norsk 8.klasse
Fordeling av kompetansemål i matematikk

Kompetansemål for kroppsøving 10.klasse

Årsmelding 2015
Vekeplan 10 - 8.klasse

Vekeplan 5 - 9.klasse

Vekeplan 11 — 10.klasse

Fellestid våren 2016
Fordeling av kompetansemål i norsk
Fordeling av kompetansemål i matematikk

Kjenneteikn på måloppnåing i kroppsøving
Plan for spesialundervisning i Aukra

Førebels plan for spesialundervisning

Vekeplan veke 5

Vekeplan 10 8.klasse

Vekeplan 11 10.klasse

spørjeskjema for elevar i matematikk

spørjeskjema for elevar i norsk og KRØV

UIU vegen vidare 10.klasse våren 2016
Gjennomføring av kartleggingsprøver

Plan for torsdagstid - teamtid

Handbok i klasseleiing

Kartlegging av elev  — språkkompetanse
Plan for saerskilt språkopplæring

Kjenneteikn for måloppnåing i matematikk
Kjenneteikn på måloppnåeing i kroppsøving
Kjenneteikn på måloppnåing i norsk 8
Lokal plan for vurdering i ungdomsskolen

Elevsamtaleskjema  —  ungdomsskolen

IUP kroppsøving

IUP matematikk

IUP norsk

Sakkyndig vurdering, vedtak spesialundervisning + IOP 2015-2016

Vedtak spesialundervisning +  IOP  +  årsrapport 2014-2015

Ettersendt dokumentasjon:

Vedlegg 40: Pedagogiske rapportar
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Det vart gjennomført tilsyn på staden 07.04.2016.

Det var intervju med:

6 elevar frå ungdomssteget
2 lærarar i norsk på ungdomssteget

2 lærarar i matematikk på ungdomssteget

1 Iærari kroppsøving på ungdomssteget
2 lærarar med ansvar for spesialundervisning

Skoieieiinga ved rektor og tre avdeiingsleiarar

21



Saksmappe: 2016-1547/04
Arkiv: 216

KOIItPOHlIfVZIGt Saksbehandlar: Jane Anita Aspen

Dato: 5.9.20 l 6

Saksframlegg

Utvalssaksnr Utval Møtedato

PS 22/16 Kontrollutvalet l5.9.20l6

Kommunestyret

OVERORDNA ANALYSE  -  PLAN  FOR  FORVALTNINGSREVISJ ON 2016-2019

Sekretariatet si tilråding:

Kommunestyret godkjenner kontrollutvalet sitt forslag til Aukra kommune sin plan for

forvaltningsrevisjon for perioden  2016-2019, og gir kontrollutvalet fullmakt til å prioritere

mellom tema som er omtala i planen.

Bakrunn for saka

Det er kontrollutvalet som skal sjå til at kommunen si verksemd årleg blir gjenstand for

forvaltningsrevisjon, jf. Forskrift for kontrollutval § 9 og kommunelova § 77 nr. 4.

Med heimel i Forskrift om kontrollutval, § 10, skal kontrollutvalet utarbeide plan for

forvaltningsrevisj on, som skal vedtakast endeleg av kommunestyret. Planen skal utarbeidast

minimum ein gong i løpet av valperioden og seinast innan utgangen av året etter at kommune-

styret har konstituert seg. Planen skal være basert på ei overordna analyse av kommunen si

verksemd ut frå risiko- og vesentlegvurderingar.

Vedlagt saken følgjer:

o Oversendingsbrev frå Kommunerevisj onsdistrikt 2 Møre og Romsdal, datert  31.08.16

o Overordna analyse og plan for forvaltningsrevisj on i Aukra kommune  2016-2019

VURDERING

Forvaltningsrevisjonsarbeidet er ein svært sentral del av kontroll- og tilsynsarbeidet i

kommunal sektor og det er difor viktig at kontrollutvalet bruker plan for forvaltningsrevisj on

som eit reiskap for å utøve ein mest mogleg målretta og effektiv tilsynsfunksjon i kommunen,

i tråd med kommunestyret sine signal. Kontrollutvalet vedtok i sitt møte  24.11.2015  , sak

43/2015, at eit slikt plandokument skulle utarbeidast av Kommunerevisj onsdistrikt 2 Møre og

Romsdal.

Grunnlaget for plan for forvaltningsrevisj on er ei overordna analyse av risikofaktorar i

kommune. Analysen er grunnlaget for at kontrollutvalet skal kunne prioritere mellom

områder i kommunen der det er identifisert risiko for avvik. Kontrollutvalet må vidare vurdere

kva områder som er mest vesentlege. Den overordna analysen er ein føresetnad for å få ein

god plan for forvaltningsrevisj on.

Dette er kanskje eit av dei viktigaste prosjekta kontrollutvalet gjennomfører i løpet av ein

valperiode.



Kontrollutvalet fekk i møt 9.6.2016 gjennomgå eit utkast til overordna analyse og plan, og
kome med innspel før revisjonen ferdigstilte sitt utkast.

Rådmannen skal i følgje kommunelova  § 77  nr. 6, kunne uttale seg i alle saker som vert

framlagd for kommunestyret. Kommunerevisjonen har difor også sendt den foreløpige

analysa og planen til rådmannen for uttale. Revisjonen har ikkje mottatt innspel til utkastet.

Revisjonen har ut frå ei risiko- og vesentlegvurdering vurdert at følgjande tema er særlig

aktuelle for forvaltnings-revisjon i perioden  2016-2019:

o  Plan- og styringssystemet herunder

-  helhetlig planlegging og oppfølging

-  kvalitetssystem, internkontroll, avvikshåndtering
o  Offentlige anskaffelser

o  Etikk og åpenhetskultur (oppfølging av etiske retningslinjer)

o  Barn og unge herunder barnehageområdet

o  Helse, omsorg og velferdstj eneste herunder

- psykisk helse og rus

- boligsosialt arbeid

Revisjonen har i plan for forvaltningsrevisj on også vist til andre tema som kan være aktuelle

for forvaltningsrevisjon i perioden  2016-2019, sjå vedlagt plan.

Ut frå kommunen sitt budsjett for kontroll og tilsyn, så er det realistisk at det kan
gjennomførast maksimalt 3 prosjekt i valperioden. De vil difor vere naudsynt å gjere ei

prioritering innan desse tema når kontrollutvalet i eiga sak gjer bestilling av konkret
forvaltningsrevisjonsprosjekt. F or å gjere sakshandsaminga så smidig som mogeleg, vert det

tilrådd at kommunestyret delegerer mynde til kontrollutvalet å prioritere prosjekt innafor dei

tema som revisjonen har omtalt i planen som aktuelle for forvaltningsrevisjon.

Etter at kontrollutvalet har handsama planen vert den sendt over til kommunestyret som fattar

endeleg vedtak for kommunen sin plan for forvaltningsrevisjon for perioden  2016-2019

Jane Anita Aspen

daglig leder
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Overordna analyse og plan for forvaltningsrevisjon og
selskapskontroll for perioden 2016 til 2019
Kontrollutvalget i Aukra kommune bestilte i sak 43/2015 i møte 24.11.2015 en overordnet

analyse og plan for forvaltningsrevisj on for perioden 2016 til 2019 fra Kommunerevisjons-

distrikt  2  Møre og Romsdal. I samme møte ble det bestilt en overordnet analyse og plan for

selskapskontroll 2016 til 2019.

Utkast til overordnet analyse og plan for henholdsvis forvaltningsrevisj on og selskapskontroll ble

lagt fram for kontrollutvalget for diskusj on og innspill i møte 9.6.2016, jf. vårt brev av

30.5.2016. Kontrollutvalget tok dokumentene til orientering.

Kommunerevisjonen har innarbeidet innspill fra kontrollutvalget i dokumentene. Vedlagt følger

oppdatert analyse og plan for behandling i kontrollutvalget.

E—post med kopi av vårt brev av 30.5.2016 ble sendt til Aukra kommune v/ rådmann.

Rådmann ble gitt anledning til å gi innspill til dokumentene fram til 20.8.2016. Revisjonen

har ikke mottatt innspill til utkastene.

Med hilsen

Einar Andersen Anny Sønderland

Forvaltningsrevisor Forvaltningsrevisor

Vedlegg: 1. Overordna analyse og plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019

2. Overordna analyse og plan for selskapskontroll 2016-2019

Kopi med vedlegg: Rådmann, Aukra kommune, Aukraringen 25, 6480 Aukra
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Behandling av  overordna analyse og plan for forvaltningsrevis'on  2016-2019

o Forslag utarbeidet av Kommunerevisonsdistrikt  2  levert til 'on rollutvalget 3l.8.20l6

o Kontrollutvalget i Aukra kommune e andlet dokumentet i sak \\/ 2016 i mote l5.9.20l6

°  Kommunestyret vedtok plan for forvaltningsrevisjon i sak xx/ 2016 i møte \.\.x\.20l6



Aukra  kommune  — overordna analyse og plan  for forvaltningsrevisjon  2016  til  2019  (31.8.2016)

Kommunerevisjonsdistrikt 2 Møre  og Romsdal er interkommunalt selskap etter kommune-

loven § 27. Eiere er kommunene Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, Molde, Nesset, Rauma,

Sunndal og Vestnes. Selskapet utfører regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskaps-
kontroll for eierkommunene og har i dag fem revisorer. Selskapet har hovedkontor i Molde.

Forslag til overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon ble våren 2016 utarbeidet av

Kommunerevisjonsdistrikt 2 Møre og Romsdal ved Einar Andersen og Anny Sønderland.
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Aukra kommune -overordna analyse og plan for forvaltningsrevisjon  2016  til 2019 [31.8.2016)

1  lnnledning

1.1 Plan for forvaltningsrevisjon

Kommunestyret skal minst én gang i  valgperioden vedta en plan for forvaltningsrevisjon.

Det er kontrollutvalget som har ansvaret for at det utarbeides en slik plan og har innstillings-
rett til kommunestyret. Det skal gjennomføres en overordnet analyse av kommunes

virksomhet som grunnlag for utarbeidelse av planen. Den overordnede analysen skal gi svar

på hvilke område det er knyttet størst risiko til, og hvilke områder det er mest vesentlig for
kontrollutvalget å undersøke.

Kontrollutvalget i Aukra kommune bestilte i sak 43/2015  i  møte 24.l 1.2015 en overordnet

analyse og plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2016 til 2019 fra Kommunerevisjons-
distrikt  2  Møre og Romsdal.

Plan for forvaltningsrevisjon framgår av kapittel  2  og overordna analyse framgår av kapittel 3

i  denne rapporten.

1.2 Forvaltningsrevisjon

Forvaltningsrevisjon er del av kommunestyrets tilsyn med kommunens forvaltning

(kommunens egenkontroll). Forvaltningsrevisjonens rolle framgår i veileder utarbeidet av

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (Kontrollutvalgsboken):

o undersøke om kommunens virksomhet skjer i tråd med gjeldende lover og regler og
kommunens egne planer og vedtak

o et verktøy som kommunestyret og kontrollutvalget kan bruke for å sikre at kommunen

drives på en måte som ivaretar innbyggernes behov og rettigheter best mulig

o et redskap for å bidra til bedre måloppnåelse og økt kvalitet på tjenestene i kommunen

Forvaltningsrevisjon Ska] fungere Forvaltningsrevisjon er en form for revisjon av offentlig virksomhet

som en komrollmekanisme mellom som blir definerIt som sysltematiske vurderinger

'  . . av ø onorm, pro u tzwtet, ma oppnae se og vzr mnger ut fra
kommunestyret og adm1nlStTaS_]0nCI1, kommunestyrets vedtak og forutsetninger.

gg leggte Ffllreneéoij l I  forskrift om revisjon  §  7  blir ulike typer undersøkelser som kan

or e "ng og u  V1 mg‘ 0  la og være alduelle i forvaltningsrevisjon, omtalt:

Og Samhandling med a) Vedtaksoppfølging: om forvaltningen bruker ressurser til å løse

administrasjonen vektlegges. oppgaver som samsvarer med kommunestyrets vedtak og
forutsetninger.

b) Effektivitet og måloppnåelse: om forvaltningens ressursbruk og
På bakgrunn av plan for fOrValtningS' virkemidler er effektive i forhold til målene som er satt på

revisjon vedtatt av kommunestyret ornrådet,
bestiller kontrollutvalget rapporter c) Regeletterlevelse, om regelverket etterleves.

fra kommunerevisjonen. t” äszzsgszzzäzzzrifzzziiåiäzzaäzzäazzzgst”mer
Kontrollutvalget Sender TaPP0I't€n9 e) Administrasjonens saksbehandling: om beslutningsgrunnlaget fra
ti] videre behandling i kommune- administrasjonen til de politiske organer samsvarer med offentlige

styret. Det er kommunestyret som "”°d"i”g5kra"’ _ , .
f) Resultat av kommunens tjenesteproduksjon: om resultatene  1

fastsetter hvordan rapportene skal tjenesteproduksjonen er i tråd med kommunestyrets
følges Opp. forutsetninger og/ eller om resultatene for virksomheten er nådd.
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Aukra  kommune — overordna analyse og plan for forvaltningsrevisjon 2016 til 2019 (318.2016)

1.3 Framgangsmåte og metode
Den overordnede analysen er basert på modellen presentert  i  figuren under. Modellen viser
ulike  kildene som er brukt som grunnlag i den overordnede analysen for  å  vurdere og

synliggjøre innenfor hvilke områder forvaltningsrevisjon bør iverksettes.

Sentralt i dette arbeidet har vært gjennomføringen av en spørreundersøkelse sendt til sentrale

ledere, tillitsvalgte, politikere, eldrerådet m.m. Revisjonen har også hatt samtaler med
ordfører og rådmann/ administrasjonssjef.

spørreundersøkelse

Forrige analyse/ plan
Årsrapport og andre

styrende dokumenter

KOSTRA og annen statistikk Tidligere prosjekter

Kontrollutvalgets erfaringer Revisjonens erfaringer

Reformer og nasjonale Dialogmøte med rådmann og

føringer ordfører

Tilsynsrapporter,

tilstandsrapporter,

kommunebilde, media

og andre kilder

Overordnet analyse for forvaltningsrevisjon er ikke ment  å  gi et uttømmende bilde av

utfordringer i kommunen. Dokumentet peker på noen forhold der kommunen kan ha
utfordringer eller utviklingspotensial som det er viktig at kontrollutvalget har fokus på.
De enkelte punktene er vurdert av kommunerevisjonen, og gir ikke en fasit på situasjonen i
kommunen.

I  spørreundersøkelsen blir mange av de samme tema vektlagt av flere kommuner. Alle
innspillene i spørreundersøkelsen er ikke hensyntatt, men revisjonen har sammenstilt alle
svarene og vil nytte dette som bakgrunnsinformasjon i det løpende arbeidet med revisjon av
kommunene. Nedenfor følger noen utfordringer som kom fram i spørreundersøkelsen i Aukra

kommune. Mange av disse har vært sentrale ved valg av tema i denne rapporten:

Samhandlingsreformen
Pleie og omsorg
Rehabilitering
Psykisk helse og rus
Velferdsteknologi
Eiendomsforvaltning

Helhetlig planlegging

Omstillingsarbeid (oppfølging av reformer)

Rekruttering (sykepleier, barnehagelærer, helsefagarbeider)

Kvalitetssystem (implementere)
innkjøpsområdet

Skole

l analysen er det også redegjort for generelle utfordringer for kommunene. Denne teksten er

til en viss grad felles for de ni kommunene der kommunerevisjonen utarbeider analyse.
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Aukra kommune — overordna analyse og plan for forvaltningsrevisjon 2016 til  2019 [31.8.2016)

Overordnet analyse skal baseres på risiko- og vesentlighetsvurderinger. vesentlighet og risiko

kan knyttes til en rekke ulike perspektiver for eksempel bruker, befolkning, samfunn, miljø,
organisasjon, ansatte, økonomi.

I  analysen vises det til ulike statistikker. Det mest sentrale er KOSTRA, som står for

Kommune-Stat-Rapportering og gir statistikk om ressursinnsatsen, prioriteringer og
måloppnåelse i kommuner. Sammenligningene må brukes med varsomhet, og må sees i
sammenheng med prioritering og behov i den enkelte kommune. Vedlegg 1  og 7 gir oversikt
over KOSTRA-tall, utgiftsbehov (beregnet i inntektssystemet) og kommunens frie inntekter.

Kontrollutvalget i Aukra kommune gav i møte l8.9.20l5 innspill til arbeidet med analyse og
plan for forvaltningsrevisjon. Et foreløpig utkast ble drøftet i møte 9.6.2016, og

kontrollutvalget kom med innspill knyttet til områder de vurderte som særlig vesentlige.
Områdene som ble trukket fram var: Heilskapleg planlegging, Offentlege  anskaffingar,

Barnehageomréidet og Etikk og openheitskultur

1.4 Gjennomførte forvaltningsrevisjonsprosjekt 2008 til 2015

Kontrollutvalget har basert på overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon for
periodene  2008  til 2011 og 2012  til  2015  bestilt forvaltningsrevisjonsrapporter fra

Kommunerevisjonsdistrikt 2 Møre og Romsdal. Følgende prosjekter er gjennomført

(tilgjengelig på kommunens hjemmeside eller nkrf.no/forvaltningsrevisjonsregister/):

o lnformasjonssikkerhet  (2015) o Saksbehandling (2010)

o Kvalitet i sykehjemstjenester  (2014) o Offentlige anskaffelser  (2009)
o Kvalitet i hjemmebaserte tjenester (2013)

I plan for forvaltningsrevisjon for perioden  2012  til  2015  prioriterte Aukra kommune følgende
prosjekter: 1) Kvalitet i bamehagetjenester 2) Økonomisk situasjon for Helse, omsorg og
velferd 3) Samhandlingsreformen 4) Kvalitet i sykehjemstjenester 5) Kvalitet i
hjemmebaserte tjenester 6) lnformasjonssikkerhet 7) Kommunens arbeid med klimatilpasning

av egen virksomhet

1.5 Kort om Aukra kommune

Aukra kommunes visjon er «Aukra  — full  av  energi». Kommunen er organisert i to nivå:
rådmann, to kommunalsjefer, tre stabs- og støtteavdelinger og 12  enheter. Aukra kommune
hadde 31.12.2015 445 ansatte fordelt på 318 årsverk.

De 12 enhetene er: 1) Bergtippen bamehage 2) Barnebo barnehage 3) J ulsundet skole 4)
Gossen bame- og ungdomsskole 5) Kultur 6) Helse 7) lnstitusjonstenester 8) Heimetenester
9) NAV Aukra  10) Plan og utvikling 12) Utbygging 13) Teknikk, eigendom og brann

Rådmannsteamet utgjør kommunens toppledelse, og består av rådmannen samt kommunalsjef
for plan og utvikling og kommunalsjef for drift og forvaltning. Kommunalsjefene har
rådmannens myndighet overfor enhetene når det gjeld overordnede forhold knyttet til fag og
økonomi. Personalansvar ligger til rådmann. Kommunalsjefenes ansvar og oppgaver gjelder
både tverrsektorielle oppgaver og ansvar og oppgaver knyttet til enhetene. Kommunalsjefene

har, sammen med rådmannen, totalansvaret for overordnet administrative forhold, internt i

Aukra kommune og overfor eksterne styresmakter og øvrige samarbeidsparter.
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Kommuneplanens samfunnsdel gir visjon, mål, strategier og tiltak for Aukra kommune.

Kommuneplanen som ble vedtatt av kommunestyret 16.6.201 1 i sak 44/1 l, gjelder for

perioden 201 1 til  2020.

Måli kommuneplanen
Overordnede mål er knyttet til befolkningsutvikling. og kommunen vil arbeide for en årlig befolkningsvekst på
0,7 prosent og at kommunen skal ha en variert befolkningssammensetning. Folgende overordnede mål innen
satsningsområdene er gitt i kommuneplanen:

I. Bygdeutvikling

Aukra skal vere attraktiv som bukommune, slik at folk trives og vel å bli
2.  Nærings- og regionutvikling

Aukra skal vere ein meir attraktiv kommune for næringslivet og regionen

3. Tettstad og areal

Utvikle Julsundet og tettstaden på Falkhytten
4. Nivå på kommunale tenester

lnnb arne skal op leve od kvalitet å tenestene og kommunen har økonomisk handlefridom

2 Plan for forvaltningsrevisjon
l planen pekes det på aktuelle tema uten å foreslå detaljerte problemstillinger. Siden dette er

en fireårsplan er det en fordel at det kan legges opp til en viss fleksibilitet slik at kommunen/

kontrollutvalget kan velge tidsaktuelle tema for forvaltningsrevisjon.

Følgende tema er ut fra en risiko- og vesentlighetsvurdering særlig aktuelle for forvaltnings-

revisjon i perioden 2016-2019:

o Plan- og styringssystemet herunder

- helhetlig planlegging og oppfølging

- kvalitetssystem, intemkontroll, avvikshåndtering

Offentlige anskaffelser
Etikk og åpenhetskultur (oppfølging av etiske retningslinjer)

Barn og unge herunder barnehageområdet

Helse, omsorg og velferdstjeneste herunder

- psykisk helse og rus
- boligsosialt arbeid

Følgende tema kan også være aktuell for forvaltningsrevisjon i perioden 2016-2019:

o Omstillingsprosesser og prosjektstyring

o Brukennedvirkning

o Kompetanse og rekruttering herunder oppfølging av rekrutterings- og

kompetanseplan innen områdene barnehage, helse, pleie og omsorg

Ved prioritering av aktuelle prosjekt er det tatt hensyn til hvilke risiko- og vesentlighets-

områder kommunen selv har stort fokus på og arbeider med. Det vil være mindre aktuelt å gå
inn på disse områdene.

For detaljer og bakgrunn vises det til overordna analyse i neste kapittel.
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Aukra kommune  — overordna analyse og plan for forvaltningsrevisjon  2016  til 2019 [31.8.2016)

3 Overordna analyse

3.1 Plan- og styringssystemet
Kommuneloveng formål gj;- viktige Formålsbestemmelsen i Kommuneloven § 1 lyder:

føringer for kommunene når det gjelder «Formålet med denne lov er å legge forholdene til rette
effektivitet, bærekraftig utvikling, tillit for et funksjonsdyktig k0mmUI1a110g fylke5k0mmunalt
og etikk. folkestyre, og for en rasjonell og effektiv forvaltning av

- -  .  . o de kommunale og fylkeskommunale fellesinteresser
Administrasjonssjefen skal pase at de . .

innenfor rammen av det nasjonale fellesskap og med

Saker som legges fram før folkevalgte sikte på en bærekraftig utvikling. Loven skal også legge
organer, er forsvarlig utredet, og at til rette for en tillitsskapende forvaltning som bygger på
vedtak iverksatt. en høy etisk standard».

Administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover,

forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll.
(kommuneloven, forvaltningsloven)

For å sikre god styring er det sentralt at plan- og styringssystemet er hensiktsmessig. Det skjer
utviklingsarbeid i kommunene knyttet til plan og styringssystemet inklusiv internkontroll.

Dette er et vesentlig område som også blir vektlagt i svarene i spørreundersøkelsen.

Det er mange krav og forventinger knyttet til kommunens planlegging.

Eksempler på krav/ forventninger knyttet til planlegging i kommuner

o Kommuneplanen skal ha en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp de fire påfølgende år
eller mer, og revideres årlig. Økonomiplanen etter kommuneloven §  44  kan inngå i handlingsdelen.

o Økonomiplanen skal gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte
oppgaver. Kommunestyrets prioriteringer, målsettinger og premisser skal komme tydelig fram.

o Barn o un es interesser skal ivaretas.

o Kommunene skal ha oversikt over folkehelseutfordrin ene i kommunen og fastsette mål og strategier.

o Nasonale forventnin er til kommunal planlegging for å fremme en bærekraftig utvikling som skal legges
til grunn for de nye kommunestyrenes arbeid med kommunale planstrategier og planer.

o Det er statli lanretnin slin'er for klima- og energiplanlegging i kommunene.

o Kommunalberedska  s  likt-risiko-0 sårbarhetsanal sero beredska s lan.

Ulike planer og rapporteringer er viktige Styringsdokument. Det er krav knyttet til høringer

og medvirkning. Et helhetlig plansystem skal sikre sammenheng mellom ulike planer og

fokus på både sentrale mål, kvalitet og økonomi. Det er vesentlig å sikre helhetlig planlegging
og oppfølging av planer.

Det er et risikoområde at kommunene ikke klarer å planlegge godt nok i forhold til framtidens

behov og kommunens utfordringer. Dette kan for eksempel gjelde forhold knyttet til
befolkningsutvikling, økonomiske rammevilkår og andre rammebetingelser og krav til
kommunene.

KOSTRA blir benyttet i mange kommuner og blir brukt som grunnlag for sammenligning

mellom kommuner og kommunens prioritering. KOSTRA-data brukes i større og større grad
både i administrasjonens interne rapportering og styring, i de politiske prioriteringer som

gjøres av kommunestyret, av tilsynsorganene og dels også mediajfr. kommunebarometeret.

Dette betinger at KOSTRA-dataene både er relevante, riktige og sammenlignbare mellom

kommuner. Kvaliteten av KOSTRA-rapporteringen og bruken av styringsdata kan være

forbundet med usikkerhet. Dette er generelle risikoområder som gjelder for flere kommuner.
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I  budsjett 2015 og økonomiplan 2015 til 2018 gjengir Aukra kommune figur som viser den

kommunale planprosessen (miljøverndepartementet sin veileder om den kommunale
planprosessen). Figuren viser planprosess slik den er planlagt i Aukra kommune.

Integrert kommuneplanlegging

4-åfshiw

Planotrategl    
Figur 2: Ert-årshjulet som en del av handlingsdelen og 4-årshjulet som en del av kommuneplanprosessen.

Aukra kommune utarbeidet i 2015 med støtte fra konsulent i KS en KOSTRA-analyse.
Bakgrunnen var at kommunen trenger gode analyser for å lage et godt beslutningsgrunnlag.

Analysen er nyttet ved budsjettarbeidet for 2016. Budsjett og økonomiplan gir informasjon
om: 1) Presentasjon av tjenesten 2) Nivå på tjenesten 3) Utvikling av enheten og tjeneste-

områdene i økonomiplanperioden 4) Delmål i økonomiplanperioden 5) Utfordringer og tiltak

Aukra kommune har en demografisk sårbarhet jf. tabell og diagram i vedlegg 2.

Kommuneplanens samfunnsdel har et overordnet mål knyttet til befolkningsutvikling.

Kommunen må tilpasse seg en utvikling med nedgang i yngre aldersgrupper og økning blant
de eldre.

En sentral del av styringen er å sikre at virksomheten drives i tråd med mål og rammer.

Internkontroll skal sikre at det ikke skjer avvik på vesentlige områder.  I  forslag til ny

kommunelov foreslås det å innføre en ny og mer omfattende bestemmelse om intemkontroll.
Denne skal bidra til å styrke internkontrollen ved å gjøre reguleringen av internkontrollen

tydeligere og mer helhetlig. Kravet om internkontroll i kommuner er i dag forankret i
kommunelovens § 23. Det er videre en lang rekke bestemmelser i kommuneloven og
særlovene om internkontrollarbeid. For eksempel er internkontroll knyttet til det fysiske

miljø, til tjenestetilbudet til brukere og til forholdene for de ansatte.

Sentrale særlover som gir bestemmelser om internkontroll

o Helse- og omsorgsloven (§ 3-l)jf. forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten

o Barnevemloven (§ 2-1) jf. forskrift om internkontroll etter barnevemloven

o Lov om sosiale tjenester i NAV  (§ 5)_if. forskrifi om internkontroll for kommunen i arbeids- og
velferdsforvaltningen

o Arbeidsmiljøloven/ HMS
o Internkontroll åinformasjonssikkerhetsområdet
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Flere og flere kommuner har de siste årene utviklet mer helhetlig og overgripende systemer.

Mange kommuner har tatt i bruk elektronisk kvalitetssystem. Det viser seg at det tar tid  å  få

dette på plass i mange kommuner. Dette gjelder også for Aukra kommune. Kommunen

innførte 2013 et helhetlig kvalitetssystem; Compilo (tidligere benevnt som KvalitetsLosen).

Systemet er blant annet lagt til rette for å melde avvik på uønskede hendelser, legge inn
dokument, planer og prosedyrer og gjennomføre ROS-analyser.

Det har vært gitt opplæring i Compilo og bruk av avvikssystem. Enhetene skal ha egne rutiner

og prosedyrer for oppfølging av intemkontroll på sine tjenesteområder. Det er utviklet en

intern håndbok/ handlingsplan for ledere med fokus på felles satsingsområde og
lederoppgaver.

De største risikoområdene eller utfordringene for kommunene knyttet internkontroll framover

er iverksetting, opplæring, bruk og avvikshåndtering. Årsrapport viser oppgaver som er utført.

God planlegging av prosessen med økonomiplanen er en forutsetning for å oppnå et godt

resultat og en god økonomiplan. En prosess bør være politisk forankret, ha tydelige skiller

mellom administrative og politiske ansvar og roller, realistiske og klare tidsfrister, samt
avklare ambisjonsnivået i økonomiplanen. Økonomiplanen må være basert på et realistisk og
fullstendig grunnlag. Dette innebærer at arbeidet med økonomiplanen må bygge på en god
forståelse av kommunens økonomiske situasjon. Som et minimum bør kommunen ha et

forhold til sentrale nøkkeltall som netto driftsresultat, netto finansutgifter og gjeldsgrad, samt
hvilke mål kommunen har for økonomien og for tjenestene. (Kommunal- og regional-
departementet, veileder om økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner (2013).

Økonomiplanleggingen i kommunen skal sørge for at ressurser blir anvendt så effektivt som

mulig. De krav som er stilt i kommuneloven § 44, skal bidra til at kommunene kan ivareta
økonomiforvaltningen i et lengre perspektiv.

Rapport fra revisor til kontrollutvalget vår 2016 sier følgende om økonomi og økonomiske utfordringer:

Regnskap for Aukra kommune for 2015 viser at kommunen hadde et netto driftsresultat på 82,4 mill kroner

som tilsvarer 17,7 % av inntektene. Netto driftsresultat viser overskudd eller underskudd i driften av

kommunen, og er andelen av årets driftsinntekt som ikke er brukt til drift. Teknisk beregningsutvalg har satt et
mål om at overskuddet bør være minimum 1,75  %  av drihsinntektene. Aukra kommune er markant over

måltallet.

Lånegjelden driftsmidler var i 2015 i Aukra kommune på 59 %. Lånegjeld driftsmidler sier noe om fordeling
mellom gjeld og egenkapital, og gjennom dette kommunens soliditet. Gjelden i Aukra kommune er synkende

og under snittet i fylket som er 91,6 %, men noe over måltallet som er satt til 50 %.

Arbeidskapitalens driftsdel sier noe om grunnlikviditeten til kommunen som betyr muligheten til å betale for
sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Likviditeten målt som arbeidskapitalens driftsdel bør minst være

5 % av kommunens driftsinntekt. Aukra kommunes likviditet var i 2015 på 57,0 % og markant over måltallet.
Aukra kommune har od likviditet.

Aukra kommune har gode inntekter, og økonomien blir omtalt slik i årsrapport 2015:

«Kommunen står seg godt økonomisk, likevel er det viktig at å forvalte økonomien vår på ein slik måte at

innbyggjarane får nyte godt av pengane også i framtida. Rekneskapen viser at vi har lukkast med å få betre
kontroll i  2015.  Resultatet er godt, og vi får gjennomført dei avsettingane som er vedtekne. Det er med glede
rådmannen leverer frå seg ein rekneskap som viser at det er betre kontroll og styring i heile kommunen. Det
økonomiske resultatet for kommunen viser eit meirforbruk på kr 210 000,  — på drift av tenestene. Vi har god
styring på gjennomføringa av investeringane, og rekneskapen i år viser eit lite avvik ut frå vedtekne løyvingar.
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Vedtak om ei avsetting på 90 millionar årleg i 20 år med verknad frå  2016  vart gjort i budsjetthandsaminga i

kommunestyret. Når kommunen sine politikarar vel å satse so mykje av eigen kapital på ei fastlandsløysing, er

det eit framtidsretta vedtak. Då krevst det sjølvsagt at ein legg til rette for ei slik stor avsetting ved å tilpasse

dri t o investerin ar».

Gode saksbehandlingsprosesser er viktig blant  annet  for å ivareta brukernes rettssikkerhet.

Det er også en forventning om at kommunen skal fatte riktige avgjørelser, ha rettferdig, rask
og god saksbehandling, og at det skal være forutberegnelighet i avgjørelsene gjennom at
kommunen opptrer konsekvent og at tilsvarende saker behandles likt.

Kommunene må oppfylle krav i lov om forskrift om offentlig anskaffelse.

Anskaffelsesregelverket er omfattende og erfaringsvis er innkjøpsområdet et område med
risiko for brudd på regelverket. Innkjøp er et område som bør ha særlig oppmerksomhet.

Det er viktig at kommunen utarbeider rutiner/ retningslinjer for etterlevelse av bestemmelsene

i regelverket om offentlige anskaffelser. Kommunen må ha tilstrekkelig kompetanse og
organisering på innkjøpsområdet knyttet til bestillerfunksjonen.

Økonomiavdelingen har ansvar for lønn, regnskap, budsjett, innkjøp og finans. Innenfor

nevnte områder skal avdelingen yte god faglig bistand til enhetene, og legge til rette for
effektiv og forsvarlig økonomistyring. Delmål i budsjett  2015  var å etablere innkjøps-
samarbeid og utvikling av innkjøpskompetanse.  I  årsrapport 2015 opplyses det at videreføring

og utvidelse av innkjøpssamarbeid med Molde kommune er politisk vedtatt. Videre opplyses

det at ansatt har gjennomført KS sertifiseringskurs i offentlige anskaffelser i 2015.

Innkjøpssamarbeidet ROR

Molde kommune tok i  2002  initiativ til et innkjøpssamarbeid med de øvrige kommunene i ROR. Samarbeidet
er organisert som vertskommunemodell, der Molde kommune ved innkjøpsseksjonen administrerer

konkurransegjennomføringen og inngåelse av avtaler mot en årlig godtgjørelse. I tillegg gis råd  i  forbindelse
med  enkeltanskaffelser i samarbeidskommunene.
De første samarbeidsavtalene ble inngått i  2004, med Fræna, Nesset og Midsund. Fræna gikk i  2008  ut

av samarbeidet og over til innkjøpssamarbeidet i ORKIDé, mens Rauma kom inn i  2008  og Aukra i  2011.
Føl ende fem kommuner er med i Innk'ø ssamarbeidet ROR: Molde, Aukra, Midsund, Nesset o Rauma.

I årsrapport  2015  informeres det om større prosjekter som er startet; planlegging av nytt
skolebygg i  J  ulsundet, planlegging av nytt omsorgssenter og infrastrukturtiltak. De siste årene
er det gjennomført større utbyggingsprosjekt innen områdene barnehage, skole og

infrastruktur.

Det kommer fram av spørreundersøkelsen at høringsfrister og tidspunkt for utsending av saker

er en utfordring. Spørreundersøkelsen viser at aktuelle områder for forvaltningsrevisjon er

helhetlig planlegging og internkontroll.

Risiko og vesentligh etsvurdering viser  at  aktuelle områder for forvaltningsrevisjon er:

o Helhetlig planlegging

Implementering av kvalitetssystem

Avvikshåndtering

Offentlige anskaffelser  — rutiner og praksis herunder:
o Har kommunen formålstjeneslig innkjøpsstrategi
o Blir varer og tjenester kjøpt i samsvar med reglene om offentlig innkjøp

o Bruker kommunen rammeavtalene sine
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3.2 Omstilling

Det skjer endringer og omstillinger i kommunal virksomhet. Dette kan være omorganisering

og opplegging av driften som for eksempel overgang til mer hjemmebaserte tjenester.

Bakgrunn for endringene og omstillinger er mange. De kan være motivert ut fra behovet for å
spare penger, effektivisering/ forbedringsarbeid, faglig utvikling og nasjonale reformer som

samhandlingsreformen og kommunereformen.

Kommunereformen

Stortinget har gitt tilslutning til å gjennomføre en kommunereform. Regjeringen har følgende mål for

reformen:

0  Gode og likeverdig tjenester til innbyggerne

o Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling

o  Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner

0 Styrket lokaldemokrati

Det er planlagt å legge fram en samlet lovproposisjon om nye oppgaver til kommunene våren 2017, samtidig

med en proposisjon om ny kommunestruktur.

lnntektssystemet for kommunene blir endret fra 2017. se vedlegg 8.

Kommunereformen preget kommunepolitikken i  2015  og 2016.  Kommuner skulle fatte

vedtak om de skal slå seg sammen med andre kommuner innen l.juli 2016. Aukra
kommunestyre vedtok i møte  21  .6.20l6 å fortsette som egen kommune.

Omstilling og endringer kan få både positive og negative konsekvenser for borgere/ brukere

og ansatte. Det kan skape usikkerhet og føre til sløsing med ressurser om prosessene ikke er
gode. Kommunene må ha kompetanse og kapasitet til å gjennomføre gode omstillings-

prosesser. lnfonnasjon og medvirkning i samsvar med lov og avtaleverk er sentralt. Ansattes

medvirkning er forankret både i arbeidsmiljøloven og hovedavtalen. Arbeidsgiver har

styringsrett og må følge spillereglene i lov og avtaleverk. Brukermedvirkning skal også sikres
i omstillingsprosesser. Både på bakgrunn av gjennomførte prosesser i kommunene, og ikke

minst forventa krav til større omstillinger, anses omstillingsarbeid som et risikoområde. Det er
vesentlig at kommunene lykkes med omstillinger både av hensyn til kvalitet og økonomi.

Fornyelse og innovasjon i offentlig sektor blir vektlagt. I regjeringens plan for omsorgsfeltet

2015-2020  (Omsorg 2020) er for eksempel en av fem langsiktige strategier fomyelse og
innovasjon. Enkelte kommuner tar i bruker verktøy som Lean metoden.

I  årsrapport  2015  informeres det om større oppgaver. De prosjekter som nevnes er planlegging

av nytt skolebygg i Julsundet, planlegging av nytt omsorgssenter og infrastrukturtiltak.

Høsten  2015  vedtok kommunestyret prosjekt for å effektivisere organisasjonen. Prosjektet

skal gå over tre år med mål om å redusere de totale driftskostnadene med 8 prosent. Arbeidet
med å avklare hvordan kommunen kan drives mer effektivt og mindre kostnadskrevende er

startet.

Våren  2016  pågikk det en samhandlingsprosess for å ferdigstille planlegging av nytt omsorgs-
senter. Byggestart er planlagt til høsten 2016. Gjennomføring av store utbyggingsprosjekt

innenfor bygg og anlegg er lagt til enheten Utbygging. Det opplyses i årsrapport  2015  at

enheten ble etablert i  2014  for å skille mellom investering og drifi og for å sikre prioritering
av store utbyggingsprosjektene.
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Spørreundersøkelsen viser at aktuelt område for forvaltningsrevisjon er omstillingsarbeid i

forbindelse med reformer.

Risiko og vesentligh etsvurdering viser  at  aktuelle områder for forvaltningsrevisjon er:

o Omstillin s rosesser o rosektst rin

3.3 Brukermedvirkning

Brukermedvirkning på systemnivå (eldreråd, samarbeidsutvalg i skolen etc.) og individnivå er

sentralt og blir mer vektlagt. Det er større krav om dette gjennom lovgivning.

Brukermedvirkning er viktig både for å sikre gode tilpassa tilbud og med tanke på effektiv

bruk av ressursene i framtida. Med større behov og knapphet på ressurser vil kommunene

kunne være avhengig av å ta i bruk den kapasitet brukerne, pårørende og frivillige

representerer. Hvordan kommunene legger til rette for brukermedvirkning blir da viktig. Noen

kommuner gjennomfører brukerundersøkelser. Kommunene har i økende grad lagt til rette for

medvirkning blant annet fra ungdom/ ungdomsråd. Brukerinvolvering og brukerperspektivet

er fortsatt for dårlig ivaretatt i mange kommuner. I regjeringens plan for omsorgsfeltet  2015-

2020 (Omsorg 2020) er for eksempel en av fem langsiktige strategier «Sammen med bruker,

pasient og pårørende».

I  perioden juli 2014 tiljuli 2015 deltok Aukra kommune i et effektiviseringsnettverk for pleie
og omsorgstjenester i regi av KS. Hensikten var å utvikle gode tjenester overfor brukerne.

Sentralt i dette arbeidet var utarbeidelse av en tjenesteanalyse. Som del av prosjektet ble det

gjennomført en undersøkelse blant ansatte, og en brukerundersøkelse.

Det er gjennomført elevundersøkelser ved grunnskolene i Aukra kommune. Resultatene fra

undersøkelsene publiseres på skoleporten.udir.no

Risiko og vesentlighetsvurdering viser at aktuelle områder for forvaltningsrevisjon er:

o Brukermedvirkning, herunder er følgende aktuelt:
o Oppfølging av brukerundersøkelser
o Brukermedvirkning på system- og individnivå

3.4 Etikk og åpenhetskultur

Kommuneloven skal legge til rette for en tillitsskapende forvaltning som bygger på en høy

etisk standard. Etikk er en viktig del av all arbeidslivspraksis. Etikk er de verdiprioriteringer

som ligger til grunn for enhver beslutning eller handling.

KS og Transparency Intemational Norge (TI) anbefaler at kommuner har etiske retningslinjer

for ansatte og folkevalgte, og at retningslinjene er behandlet av kommunestyret. KS og Tl

anbefaler at de etiske retningslinjene også blir gjort gjeldende for kommunale foretak.

Kommunen skal redegjøre i årsberetningen for tiltak Aukra kommune har etiske retningslinjer

som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt 1:” f°“‘eV318te 08 af‘5]‘:ltt9(‘iA;‘kr:‘ 6  2010
for å sikre betr ende kontroll o en hø etisk ommune som er gle e" e.  ra '  '

standard i virksyäräheten og i komrghunalelforetak Det [vedtatt av kommunestyret I Sak 63/2010)"

er vesentlig at kommunen utarbeider og sikrer at det
er oppmerksomhet rundt de etiske retningslinjene.

Etikk omtales ikke i årsrapport, og det er

usikkert hvordan etikk er implementert i

or anisas'onen.
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Ny lovgivning om varslere i arbeidsmiljøloven stiller krav til mer systematisk bruk av avviks-

meldinger og tydelige kommunikasjonskanaler.

Det er viktig å skape et arbeidsmiljø hvor de ansatte føler de kan ytre seg Kommunene skal

fremme ytringsfriheten i arbeidslivet.

Kommunal og moderniseringsdepartementet tar i brev datert 13.4.20l6 opp kommunens innsats for å

styrke de ansattes ytringsfrihet:

«Det er viktig at så vel folkevalgte, ledere og ansatte er kjent med rammene for de ansattes ytringsfrihet. ..

Kommunene bør først og fremst sørge for at de ikke har retningslinjer eller reglement som går for langt i å

begrense de ansattes ytringsfrihet. Kommunene bør gjennomgå slike reglementer mv. og vurdere om de er i

tråd med gjeldende rett. .. Det er viktig å skape et arbeidsmiljø hvor de ansatte føler de kan ytre seg.

Kommunene bør sette seg mål om å ha en ha en ytringskultur i kommunen, der ansatte i kommunen kan bruke

ytringsfriheten sin. De ansatte i kommunene sitter på viktig kunnskap og har informasjon som kan bedre både

samfunnsdebatten og kvaliteten på tjenestene. Samtidig må kommunene sikre at ledere og folkevalgte godtar

at ansatte ytrer seg om kommunale forhold. Dette kan gjøres gjennom holdningsskapende arbeid om

ytringsfrihetens grenser og innholdet i lojalitetsplikten».

Det er viktig for demokratiet og rettsikkerheten til borgerne at kommunen legger til rette for

åpenhet og innsyn i den virksomhet kommunen bedriver. Kommuneloven slår fast at

kommuner plikter å drive aktiv informasjon om sin virksomhet, og at forholdene skal legges

best mulig til rette for offentlig innsyn i den kommunale forvaltning. Partene i en sak som

behandles i kommunen har rett til partsinnsyn i egen sak etter forvaltningsloven. Alle har rett

til innsyn i saksdokument,journaler og lignende register etter offentlighetsloven. Kommunen

har i noen tilfeller likevel hjemmel og plikt til å unnta opplysninger/ dokumenter fra innsyn.

Økonomiske misli vheter omfatter alt fra korrupsjon, regnskapsmanipulasjon, underslag,
urettmessige belastninger av private utgifter etc. Begre et misli heter er ikke et rettslig begrep,

men benyttes i revisjonen som en fellesbetegnelse for tilsiktede handlinger som er utført for å

oppnå en fordel for seg selv eller andre. I den norske straffeloven er korrupsjon definert som å

kreve, motta eller aksepterer et tilbud om en utilbørlig fordel i anledning av stilling, verv eller

oppdrag. Etiske retningslinjer gir gjerne føringer knyttet til disse forholdene.

Aukra kommune har egne etiske retningslinjer vedtatt av kommunestyret i 2010 (sak

63/2010). Etiske retningslinjer, inkludert rutiner for varsling som ble vedtatt av kommune-

styret i 2009 (sak 76/2009), skal inngå som del av det nye kvalitetssikringssystemet.

Risiko og vesentlighetsvurdering viser at aktuelle områder for forvaltningsrevisjon er:

o Etikk og åpenhetskultur, herunder aktuelt tema:

o  O  føl ing av etiske retningslinjer

3.5 Kompetanse og rekruttering

Kommunene får stadig flere lovpålagte oppgaver, som krever stor grad av kompetanse hos de

ansatte. Kompetanse er blant annet viktig med tanke på framtidig behov innenfor pleie og

omsorg. l vedlegg 3 vises anslag for framtidig behov for kompetanse innenfor noen sektorer.

Regjeringen har handlingsplan for rekruttering, kompetanse og fagutvikling i kommunale

helse- og omsorgstjenester (Kompetanseløft  2020).  I Meld. St. 26 2014-2015 Fremtidens

rimærhelseteneste blir blant annet lederkompetanse og utfordringer knyttet til rekruttering

av ledere tatt opp. Ledere har fått flere og mer komplekse oppgaver.
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Innenfor skolesektoren er det nye krav til utdanning.

De største risikoområdene eller utfordringene for kommunene knyttet til kompetanse og
rekruttering framover er å sikre riktig og tilstrekkelig kompetanse i kommunen, slik at dagens

og framtidens behov dekkes. Det er også viktig hvordan kompetansen internt i kommunen

nyttes, bruk av stab/ støttefunksjoner, spesialkompetanse etc.

Kommunestyret vedtok i møte 8.3.20l6 i sak 16/2016 plan for kompetanseutvikling Aukra

kommune 2016 til 2019. Planen består av to deler: 1) fast del som omtaler mål, virkemidler

og rammer (blir oppdatert ved behov) 2) rullerende del med konkret omtale av satsnings-

områder og tiltak for kommende år (utarbeides hvert år parallelt med budsjettbehandling).

Det foreligger kun KOSTRA-tall om kompetanse i 2015 for barnehager og kommunehelse.
Statistikken viser at Aukra kommune har en mindre andel ansatte med førskolelærerutdanning
og andel styrere og pedagogiske ledere med godkjent barnehagelærerutdanning enn landet

uten Oslo. Andel ansatte med annen pedagogisk utdanning er noe lavere enn sammenlignings-

gruppene. Legeårsverk og fysioterapiårsverk pr 10 000innbyggere er også noe lavere enn

sammenligningsgruppene.

Aukra kommune har en egen kommunal standard vedtatt av kommunestyret for pedagogisk
bemanning i bamehager som er bedre en den nasjonale standarden (sak 66/2011).

Det opplyses i årsmelding 2015 at det er stabil personalgruppe i «Institusjonstenesten>>, men
at det er utfordringer med å rekruttere fagutdannet personell og spesielt de med bakgrunn fra

høgskole. Det opplyses også at gjennomsnittsalderen er høy og det er viktig at kommunen
forsøker å rekruttere personell i takt med de som går av med pensjon. Dette er meldt inn til

gruppen som skal arbeide med rekruttering.

I enkelt tilfelle må få personer dekke et stort spenn av kompetanseområder. Alderssammen-
setningen blant ansatte og framtidens behov for tjenester er det vesentlig å ha fokus på.

Mange deltidsansatte kan være en arbeidskraftreserve for kommunene.

I 2013 ble det utarbeidet en tilstandsrapport for grunnskolen. Rapporten viser at lærertettheten
i Aukra kommune er høyere enn fylke og nasjonalt snitt, men lavere enn kommunegruppe 16.

Risiko og vesentlighetsvurdering viser at aktuelle områder for forvaltningsrevisjon er:

o Kompetanse og rekruttering, herunder er aktuelle områder:

o Oppfølging av rekrutteringsplan og kompetanseplan
o Kom etanse o fa utviklin

3.6 Arbeidsmiljø, sykefravær og heltidskultur

Lønn og sosiale utgifter er en stor utgift for kommunen, og et høyt sykefravær fører til store
kostnader for kommunen. Sykefraværet varierer fra virksomhet til virksomhet og kan ha
direkte konsekvenser på tjenestekvalitet og service. Til færre ansatte på et område, til mer
sårbar blir kommunen.

En reduksjon av sykefraværet er vesentlig både for ansatte, kommunen som organisasjon og

samfunnet.
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Lederskap, kollegaskap, organisering, organisasjonskultur med åpenhet og medbestemmelse,

personalpolitikken og arbeidsgiveransvaret er sentralt for å sikre et godt arbeidsmiljø og

effektiv bruk av personellressursen. Forskning viser at sosial støtte fra kolleger er en viktig

buffer mot stress, sykdom og overbelastning.

Kommunene har særlig innenfor helse og omsorg flere deltidsstillinger. Mange kommuner

arbeider for å sikre flere heltidsstillinger. Deltidsansatte har ca. ett prosentpoeng høyere

sjukefravær enn heltidsansatte. Heltidsstillinger vil kunne kreve større fleksibilitet både fra

arbeidsgiver og ansatte.

Utviklingsprogrammet «Sammen om en bedre kommune» lanserer en modell som viser
kostnader og gevinster ved redusert deltid. Faktorer som ligger inne i modellen er direkte og

indirekte økonomiske konsekvenser, konsekvenser for medarbeidere og konsekvenser for

brukeme. Kunnskapen og mulighetene som ligger i en heltidskultur er etter hvert godt

dokumentert. Målet med «Sammen om en bedre kommune» er å formidle de positive

konsekvensene heltidsstillinger har for arbeidstaker, arbeidsgiver og tjenestetilbudet.

I årsrapport for Aukra kommune 2015 opplyses det at sykefraværet gikk ned fra 8,7 prosent i

2014  til 7,6 prosent i 2015. Dette er under landssnittet, og det er kvinnene sitt fravær som har

gått mest ned. Kommunen har en prosjektmedarbeider i 50  %  stilling for 2 år, som blant annet

skal utarbeide handlingsplan for IA-arbeidet (inkluderende arbeidsliv) i  samarbeid med

enhetene. Hver enhet skal utarbeide tiltak som skal bidra til økt nærvær.

For ytterligere informasjon om sykefravær i kommunen i 2015 vises det til vedlegg 6;

kommunestatistikk sykefravær utarbeidet av KS for perioden 4. kvartal 2014 til 3. kvartal 2015.

Risiko og vesentlighetsvurdering viser at aktuelle områder for forvaltningsrevisjon er:

o Arbeidsmiljø og sykefravær, herunder er aktuelle områder:
o Plan og tiltak for å redusere sykefraværet

3.7 Barn og unge

Kommunene har mange ansvarsområder knyttet til barn og unge; barnehage, skole, barnevern,

kultur, helsestasjon ete. Tjenestene er vesentlige både i forhold til enkeltindivid og samfunnet.

Bam og ungdom skal sikres gode og trygge oppvekst- og levekår, uavhengig av kjønn,

etnisitet, religion, funksjonsnedsettelse og seksuell orientering. Alle skal ha likeverdige tilbud

og muligheter. Tverrfaglig arbeid innad i kommunen og sammen med andre er viktig for å

motvirke marginalisering, bidra til utjevning av levekårsforskjeller og fremme bam og

ungdoms deltakelse i og innflytelse på ulike samfunnsområder. Kommunen skal, i sin rolle

som skole- og barnehageeier, fremme likestilling og motvirke diskriminering på barnehage-

og grunnopplæringsområdet.

Barn og unge med særlige behov har rett til nødvendig hjelp til rett tid, og innsatsen må

samordnes.

Kommunen skal sikre at elevene har et godt fysisk og psykososialt læringsmiljø. Med formål

å forebygge sosial ulikhet, skal barn og unges oppvekstsvilkår gis prioritet og deres stemme

skal høres. «Barn og unges interesser» skal ivaretas i planlegging. FN sin barnekonvensjon
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sier at barn har rett til å gå på skole, rett til hvile, fritid og lek og rett til å si sin mening i alt
som angår det. FNs barnekonvensjon inneholder 42 punkter som sier hvilke rettigheter alle
bam har.

Barnevernstjenesten i kommunene utfører det daglige løpende arbeidet etter barnevernloven.

Bameverntjenesten skal blant annet gi råd og veiledning, foreta undersøkelser, treffe vedtak
etter loven eller forberede saker for behandling i fylkesnemnda samt iverksette og følge opp

saker. De siste årene har de kommunale barnevemstjenestene blitt styrket gjennom etablering
av nye øremerkede stillinger, og kompetanse- og samhandlingstiltak. Bam og unge skal høres
i forhold som angår dem.

Bamevemstjenesten er organisert som en interkommunal tjeneste for Molde, Midsund, Aukra
og Eide kommuner, med Molde som vertskommune. I 2015 ble det etablert en bamevemsvakt

som er et tilbud som er tilgjengelig hele døgnet. Et eventuelt forvaltningsrevisjonsprosjekt i

barnevernssamarbeidet må bestilles av kontrollutvalget i vertskommunen.

KOSTRA-tall Viser andel barn med barneverntiltak i forhold til innbyggere 0-17 år er lavere

enn gjennomsnittet for kommunegruppe og landet uten Oslo. Barn med undersøkelse eller

tiltak pr årsverk er tilnærmet likt landet uten Oslo. 12015 var det en økning i bekymrings—

meldinger og antall barn i Aukra kommune som mottar tiltak fra barnevernet. Andel
undersøkelser med behandlingstid innen tre måneder har fra 2011 blitt gradvis redusert fra
100 % til 62 % i 2015. Aukra kommune omtaler ikke den negative utviklingen i årsrapport

2015, ut over at det nevnes at «Hovuaføremålet med ny organisering er at barn og unge skal

sikrast rett hjelp til rett tid...».

Kommunebarometeret for 2016 viser at Aukra kommunes plass blant landets kommuner for

barnevern er 297 som er en tilbakegang på 19 plasser fra 2015. KOSTRA-tall viser en at

utgiftene til bamevemtjenestene er markant lavere enn landet uten Oslo.

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten skal være en lett tilgjengelig og gratis tjeneste, med
fokus på helsefremming, forebygging og tidlig intervensjon. De siste årene har det vært fokus
på å styrke og videreutvikle tjenesten. Gjennom statsbudsjettet har kommunene fått økt midler
til satsing på helsestasjon og skolehelsetjeneste. Kommunene har i varierende grad prioritert
dette. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er et lavterskeltilbud til gravide, og for barn og

foreldre i aldersgruppen 0 til 20 år.

Aukra har styrket skolehelsetjenesten med en 50 % helsesøsterstilling. Helsesøster har fast
kontortid to dager per uke ved Gossen barne- og ungdomsskole og en dag per uke ved
J ulsundet skole. Det opplyses i årsrapport 2015 at elever ønsker samtale.

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT eller PP-tjenesten) skal i tillegg til arbeid for
enkeltbarn også arbeide forebyggende slik at bamehagen og skolen kommer i forkant av
problemer og lærevansker. Det er forventning om at mer tid skal brukes til å bistå i

forebyggende arbeid og i kompetanse- og organisasjonsutvikling (regjeringen.no). Aukra
kommune har PPT sammen med Midsund kommune og Molde kommune. Molde er
vertskommune.

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og

lek, fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.
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KOSTRA—tall viser at Aukra kommune har en mindre andel ansatte med førskole-

lærerutdanning og andel styrere og pedagogiske ledere med godkjent barnehagelærer-

utdanning enn landet uten Oslo. Andel ansatte med annen pedagogisk utdanning er noe lavere

enn sammenligningsgruppene. Kommunebarometeret for  2016  viser at Aukra kommunes på

bamehageområdet får en plassering som nummer  422  blant landets kommuner. Dette er en

nedgang på 1 1 plasser fra  2015.

Aukra kommunestyre vedtok i september  2014  (sak 65/2014) Barneha e lan  2014-2017.
Planen har fokus på utvikling av standard for god pedagogisk kvalitet, og rammer for god

pedagogisk kvalitet.

Grunnskolen skal bygge på prinsippet om likeverdig og tilpasset opplæring for alle. Det har

blant annet vært fokus på læringsresultat, tidlig innsats og læringsmiljø herunder mobbing.

Mål for barne- og ungdomsskolene er nedfelt i kommunestyrevedtak (sak  72/2007):  «]) Ved

gjennomført grunnskole kan elevane utrykkje seg munnleg, lese, uttrykkje seg skriftleg, kunne

rekne og bruke digitale verkty 2) Alle elevar skal oppleve tydeleg klasseleiing, utvikling og

meistring etter eigne evner og føresetnader 3) Trivsel, ro og orden for elevar og tilsette 4)

Stimulere elevane si lærelyst, uthaldenheit og nygjerrigheit 5) Styrke og mot til å ta eigne

valg»

I tillegg er det mål for opplæringa i den årlige tilstandsrapporten for grunnskolen i Aukra.

Disse retter seg i første rekke mot mål for elevene sitt skolemiljø og resultat på nasjonale

prøver og eksamen.

Det opplyses at «Overordna system for oppfylling av opplæringslova kapittel 9A>> er
implementert ved skolene. Systemet skal være godt kjent for foresatte, elever, lærere og

assistenter. «Plan for tilpassa opplæring» skal utvikles i samarbeid med PPT.

KOSTRA viser at gjennomsnittlige grunnskolepoeng i  201  Svar noe høyere en snittet for

landet uten Oslo. Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning var i  2015  lavere

enn kommunegruppen og tilnærmet likt landet uten Oslo.

Kommunebarometeret for  2016  viser at Aukra kommunes på grunnskoleområdet får en
plassering som nummer  24  blant landets kommuner. Dette er en nedgang på fem plasser fra
2015.

Utenforskap

Ungdom som står i fare for å falle ut eller faller ut av videregående opplæring, kan ha
sammensatte livsutfordringer som levekårsproblematikk, psykiske vansker eller sosiale

problemer. <<Ny GIV» Var regjeringens satsing for økt gjennomføring i videregående

opplæring. Folkehelseprofil  2016  peker på at frafallet er en betydelig folkehelseutfordring.

F olkehelseprofilen viser noen data for  
Situasjonen blant ungdom Se Vedlegg 4. Utenforskap betegner mennesker eller grupper som står

Aukra kommune O  når å de fleste på utsiden av fellesskapet. Det kan være personer som

pp p står utenfor skole- og arbeidsliv som har et svært
Områder tllflærmet likt resultat som begrenset sosialt nettverk eller som ikke opplever
gjennomsnittet 1 fylket og landet uten Oslo. tilhørighet til storsamfunnet. Utenforskap er et strukturelt
Det er økende fokus på utenfol-5kap_ samfunnsproblem. Det har store konsekvenser som er til

hinder for at enkelte mennesker kan leve ode liv.
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Gjennomføring av videregående opplæring viser at 55 % av 2009-kullet gjennomførte på

normert tid mot 57 % i fylket.  I  tillegg gjennomførte 15 % videregående opplæring på mer
enn normert tid i Aukra kommune, tilsvarende tall for fylket var 16,3 %, se vedlegg.

Utenforskap er hovedsatsinga til  KS  de neste årene, og er knyttet til oppfølging av mennesker

som faller utenfor skole og arbeidsliv.

Risiko og vesentlighetsvurdering viser at aktuelle områder for forvaltningsrevisjon er:

o Barnehageområdet

o Utenforska

3.8 Helse, omsorg og velferdstjenester

Kommunene har ansvar for å sørge for gode og forsvarlige helse- og omsorgstjenester til alle

som trenger det, uavhengig av alder eller diagnose. Helse og omsorg er den størst sektoren i

kommunen, og har brukere som kan være sårbare med stor avhengighet av kommunen.

Samhandlingsreformen er fremdeles under iverksetting og gir kommunene utfordringer.

Fastlegenes rolle er blant annet sentralt for å lykkes med reformen. Kommunene har inngått

samarbeidsavtaler med helseforetaket. iverksetting av avtalen er viktig for å kunne nå sentrale
mål i samhandlingsreformen knyttet blant annet til helhetlige tilbud for bruker/ pasient og

kvalitet på tjenestene.

Utvikling av hjemmebasert tjenester er en prioritert oppgave i de fleste kommuner. Det kan

være utfordringer knyttet til en overgang fra høg grad av institusjonstjenester til mer bruk av
hjemmetjenester. Regjeringens plan for omsorgsfeltet 2015-2020 (Omsorg 2020) har som en

av fem langsiktige strategier: «Den nye hjemmetjenesten».

Videre er det utfordringer knyttet til tilstrekkelig tilbud innenfor tjenester som rehabilitering
og psykisk helsevern og rus. Personer med psykiske lidelser har ofte behov for tjenester fra

ulike deler og sektorer i hjelpeapparatet. Det samme gjelder også for rusavhengighet.

Kommunene skal ha systemer som sikrer at brukere/ pasienter med psykiske lidelser

(vansker) og/ eller rusavhengighet får et helhetlig og koordinert tilbud. Tilbudet til denne

gruppen er ofte utilstrekkelig og varierer mye fra kommune til kommune.

Det blir i ulike sammenhenger pekt på behovet for økt innsats innenfor psykisk helse og rus,
Vi viser til eksempler i boksen nedenfor.

'  Utfordringsbilde innen psykisk helse og rus: 1) Blant de vanligste plager og problemer i befolkningen  2)
Mangler i det kommunale psykisk helse- og rustilbudet til alle brukergrupper 3) Stor uønsket variasjon i
tilbud 4) Manglende koordinering av tjenester. (Meld. St.  26  (2014-2015) «Fremtidens

primærhelsetj eneste  —  nærhet og helhet»)

'  77 % av befolkningen mener at behandlingstilbudet innen psykisk helse må styrkes. Kun 13 % vurderer
tilgjengeligheten på psykisk helsehjelp i sin kommunehelsetjeneste som god. (Kommunal rapport 18
Gallu s helse olitiske barometer for  2016

'  «samhandlingsreformen legger til grunn at kommunene skal ta større ansvar for behandling og oppfølging
av pasienter også innen psykisk helse og ms. Dette preger dagens situasjonsbilde for både kommuner og
helseforetak i Møre og Romsdal, og som krever mer og bedre samhandling mellom de ulike tjenestene».

(Utkast til Samhandlin sstrate i med handlin  s  lan for asienter med rus- o  s  kiske helse la er)
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Tiltak innenfor psykisk helse og rus forventes fortsatt å få økt oppmerksomhet. Kommunene

må ha særlig oppmerksomhet på tidlig intervensjon og forebyggende innsats mot barn og

unge i risikosonen.

Kommunene har etter helse- og omsorgstjenesteloven en plikt til å legge til rette for at den

enkelte bruker/ pasient får et helhetlig og koordinert tjenestetilbud. For å sikre dette stilles det

krav til samhandling mellom tjenesteyteme. Det stilles også krav til at personer med
langvarige og sammensatte tjenester skal får tilbud om individuell plan og/ eller koordinator. I

tillegg stilles det krav til at kommunens skal ha en koordinerende enhet.

Demensplan 2020 er regjeringens plan og tiltak for å bedre det kommunale helse- og

omsorgstjenestetilbudet til personer med demens og deres pårørende. Dokumentet forteller

om utfordringer personer med demens og deres pårørende står overfor, og hvordan
utfordringene skal løses (strategier og tiltak).

Kommunebarometeret viser at Aukra kommunen for eldreomsorg er plassert på plass 67 blant

kommunene i landet. Det er en forbedring på 146 plasser fra året før. For ytterligere
informasjon om kommunebarometeret viser vi til vedlegg 5.

Det opplyses i årsmelding 2015  at det er fokus på å sikre kvalitet på tjenesten, blant annet
gjennom kartlegging og dialog med søkere. Det gjennomføres opplæring og veiledning av

personalet i metodiske verktøy for å sikre en god og standardisert praksis.

Demensteam; Kommunen har ansatt demenskoordinator. Koordinator har gjennomført

samtalegrupper for pårørende til personer med demenssjukdom. Det er fokus på å styrke det
frivillige arbeidet som aktivitetsvenn, støttekontakt og å starte interesseorganisasjoner.

Psykisk helse og rus; Det opplyses i årsrapport  2015  at Psykisk helse- og rusomsorg er

styrket med en stilling i  2015.  Det opplyses videre at klinisk tverrfaglig team kom i drift fra

desember. Teamet skal skape et faglig godt og helhetlig tjenestetilbud. Det ble i  2015
gjennomført et arbeid med utarbeidelse av oppdatert og samlende plan for rus og psykiatri.

Sosiale tjenester i  NA  V; NAV Aukra har ansvar for sosialadministrasjonen i kommunen.

Dette betyr ansvar for sosialtjenesten sine generelle oppgaver, sosiale tjenester, økonomisk
stønad, særlige tiltak overfor rusmiddelbrukere og Husbanken sine låne- og
tilskuddsordninger.

Forebyggende arbeid; I lov om folkehelse og i folkehelsemeldingen er kommunen sitt ansvar

for folkehelse et viktig punkt. Folkehelse gjeld på tvers av sektorene og kommunen skal

samarbeide med frivillige organisasjoner.  Å  skaffe oversikt over helseutfordringene i

kommunen er en viktig oppgave framover. I Aukra kommune er folkehelse plassert i
kulturavdelingen.

Samfunnsplanlegging og folkehelse (Rapport, Idun  2015)

(ldun: Universitetsforlagets digitale publiseringsplatttbrm for fag- og forskningstidsskritter som publiserer

kvalitetssikrede artikler innenfor en rekke fagområder)

Konklusjon: Aukra kommune er bevisst på at folkehelse må inn i sainfunnsplanleggingen og at dette er en

viktig faktor for hvordan innbyggerne i kommunen har det. Utfordringen ser ut til å være å nå de målgruppene
som i størst grad kan ha nytte av mer kunnskap. tilrettelegging og tjenestetilbud for å fremme helse og

forebygge sykdom. Med utgangspunkt i det omfattende ansvaret kommuner har for folkehelsearbeidet, bør
målsettinger og strategier for folkehelse synliggjøres på en mer systematisk måte i planverket i kommunen.
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SINTEF gjennomførte i 2015 en forstudie for Rauma kommune og Aukra kommune som

grunnlag for det videre arbeidet med helsehus og velferdsteknologi.

Kommuner skal sikre varig bolig for vanskeligstilte på boligmarkedet - boligsosialt arbeid.
Mange kommuner har utfordringer i arbeidet med dette. I nasjonal strategi for boligsosialt
arbeid 2014 til 2020 er det fastlagt felles nasjonale mål og prioriterte innsatsområder, og
kommunene har en nøkkelrolle i å realisere målene. Kommunenes bruk av de statlige

virkemidlene har betydning for arbeidet med å sikre varig bolig for vanskeligstilte på

boligmarkedet. Kommunen skal behandle søknader og gi råd og veiledning om tiltak som

bostøtte og startlån fra Husbanken. Staten stiller betydelige økonomiske beløp til disposisjon

for kommunene til boligtiltak gjennom Husbanken, for eksempel til boliger for mennesker

med nedsatt funksjonsevne og for mennesker med rusproblematikk.

KOSTRA-tall viser at Aukra kommune disponerer færre boliger enn

sammenligningsgruppene. Antall kommunalt disponerte boliger pr 1000 innbyggere var i
2015 i Aukra kommune 13, kommunegruppe og landet uten Oslo hadde henholdsvis 34 og 21.

Spørreundersøkelsen Viser at aktuelle områder for forvaltningsrevisjon er samhandlings-

reformen, pleie og omsorgstjenesten, rehabilitering og psykisk helse og rus.

De siste årene er det gjennomført forvaltningsrevisjonsprosjekt i Aukra kommune både i

forhold til sykehjemstjenesten (2014) og hjemmetjenesten (2013).

Risiko  og vesentlighetsvurdering viser at aktuelle områder for forvaltningsrevisjon er:

o Psykisk helse og rus (oppfølging av plan)

o Boli sosialt arbeid (sees i sammenhen med s kisk helse, o helse o omsor )

3.9 Flyktninger

Det har vært en økt tilstrømming av asylsøkere og flyktninger til Norge. UDI har opprettet en

rekke nye akuttmottak i hele landet. Utlendinger som søker asyl i Norge har lovfestet rett til et

statlig innkvarteringstilbud. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har ansvar for å
gi enslige mindreårige asylsøkere under 15 år et tilbud om opphold i omsorgssenter for
mindreårige.

Norge står foran utfordringer med bosetting av flyktninger som nå er i asylmottak, og som

enten har fått opphold i Norge, eller som en må regne med får opphold. Hvert år inngår staten

ved Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) en rammeavtale med norske kommuner
om bosetting av et visst antall flyktninger. Bosetting av flyktninger er en frivillig oppgave for
kommunene, og i de avtalene som inngås spesifiseres antall enslige mindreårige, mens antall

familiegjenforeninger ikke lar seg tallfeste og dermed kommer som tillegg. Bestemmelsen om
hvilken kommune den enkelte flyktning som har fått innvilget oppholdstillatelse skal bosettes

i, er regulert gjennom IMDi.

Integrering er en oppgave som krever innsats også fra mange kommunale enheter og lokal-

samfunnet forøvrig. I årsrapport 2015 gir Aukra kommune informasjon om flyktninger.
Kommunen har inngått en samarbeidsavtale om oppfølging av flyktninger med Molde
kommune. Tjenesten er fra 1.l .2015 organisert som et administrativt vertskommunesamarbeid

etter kommuneloven § 28-1 b, med Molde som vertskommune og Aukra som samarbeids-

kommune. I 2015 ble det bosatt 40 flyktninger i Aukra kommune. Det er truffet vedtak om å
ta imot 51 flyktninger i perioden 2016 til 2019. I utgangspunktet fordeler dette seg på 3 i
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2016, 24 i 2017 og 12 i 2018 og 12 i 2019. Kommunen har forpliktet seg til at 19 av de 51

skal være enslige barn og unge.

Kommunestyret behandlet  i  møte 26.4.2016  i  sak 26/2016: «Organisering av flyktningtenesta i Aukra»

Følgene vedtak ble truffet:

1. Aukra kommune seier opp samarbeidsavtalen med Molde kommune om oppfølging av flyktningar seinast
innan 1 år. Rådmannen veit gitt fullmakt til å forhandle med Molde kommune om oppseiingstidspunkt.
2. Aukra kommune etablerer ny eining med namn «Eining for innvandring og integrering». Denne vert etablert

snarast råd. Det vert tilsett einingsleiar snarast råd. Einingsleiar får i samarbeid med rådmannen i oppgåve å
etablere den nye eininga i kommunen.

3.  Rådmannen bemannar einin a frå dei "eldande behov.

Risiko og vesentlighetsvurdering viser  at  aktuelle områder  for forvaltningsrevisjon  er:

o lnte rerin av fl ktnin er

3.10 Kommunalteknisk tjeneste

Kommunalområdet «Teknikk, eigedom og brann» (TEB) har 13 stillinger i tillegg til

brannmannskapet (20 personer). Enheten utfører oppgaver innenfor vann, avløp og

renovasjon (VAR-området). I tillegg utføres vedlikehold av kommunale veier, veglys,

breiband og brannvern. l.1.20l6 ble ansvaret for drift og vedlikehold av kommunal

bygningsmasse overført til ny opprettet eiendomsavdeling.

Plan- og utviklingsavdelinga sine arbeidsområde er: kommuneplan, byggsak, oppmåling, kart-
og geodata, regulering, landbruk, miljø- og naturforvalting, viltforvaltning og næringsrettet
tiltak (knytt til plan). Enheten har seks ansatte. Det opplyses i årsmelding 2015 at enheten er
ajour med oppmålings- og matrikkelsaker og byggesaksbehandling. KOSTRA—tall for 2015
støtter opp under denne vurderingen.

Plan- og bygningsloven pålegger kommunene å ha planer for bruk og vern av tilnærmet alle
kommunale arealer og ressurser. Kommunene skal treffe vedtak om nesten all byggeaktivitet

innenfor kommunegrensene. Det er gjennomført forenklinger innen byggesaksbehandlingen

fra l.juli 2015. Det er viktig at innbyggerne har tillit til at kommunen håndhever loven på en
forutsigbar, lik og effektiv måte. Et hensiktsmessig og oppdatert planverk bidrar til å sikre
effektivitet og likebehandling. Det vil på grunn av generelle utfordringer på området være

aktuelt å gjennomføre forvaltningsrevisjon av byggesaksbehandling i de fleste kommunene.

Kommunene yter tjenester og utøver myndighet på selvkostområdene vann, avløp,
renovasjon, branntilsyn, feiing og plan- og byggesak. Vannforsyning, avløp, renovasjon,
feiing og byggesaksbehandling finansieres gjennom gebyrer fra innbyggerne. l.l.20l5 trådte
nye retningslinjer for hvordan selvkost, og dermed også den øvre rammen for gebyrinntektene

fra innbyggerne, skal beregnes. Programvare for å ivareta kommunens selvkostberegninger på

VAR-områdene kan bidra til kvalitetssikring av arbeidet med selvkostberegninger.
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Vedlegg

Vedlegg 1:  Nøkkeltall for Aukra kommune (KOSTRA)
KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering og gir statistikk om ressursinnsatsen, prioriteringer og måloppnåelse i

kommuner. Det finnes tall om for eksempel pleie- og omsorgstjenester, bamehagedekning og saksbehandlingstid, og man
kan sammenligne kommuner med hverandre, med regionale inndelinger og med landsgjennomsnittet. For ytterligere
informasjon vises det til: SSB.no/kostra Kilde: alle tabellene under er fra KOSTRA (reviderte tall per 15.6.2016)

Finansielle nøkkeltall, kommunekonsern

År 2011 2012 2013  2014 2015 2015 2015

KOSTRA  Landet

KOSTRA-funksjon gruppe16 u/ Oslo

Frie inntekter  'l  kr er innb er, kongern 44 191  47  705  50  450  51  593 53 195  69  652  49 776

Netto Iånegjeld per innbygger, konsern so 247 sz 662 106 702 97 033 90 142 77  119  62 112

Disposis'onsfond  i  %  av brutto driftsinntekter, konsern 15,7 29,0 34,4 38,5 47,2 24,4 6.7

Akkumulert regnskapsmessig merforbruk  i  %  av brutto drifts - — — — 0,0 0,0 0,4

inntekt, konsern

Tabell: Utvalgte nøkkeltall, kommuner. Aukra kommune  2011  til  2015,  og KOSTRA-gruppe  16  og Landet uten Oslo i  2015.

Kilde: KOSTRA: A1. Konsern -Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutgifter -nøkkeltall, Reviderte tall per  15.06.2016

Barneha er

År  2011 2012 2013 2014 2015 2015 2015

KOSTRA  Landet

KOSTRA-funksjon gruppe16 u/ Oslo

Netto driftsutgifter pr innbygger  1-5  år i kroner, barnehager 113 730 147 161 143 223 144 173 151 279 168 126 130 606

Andel barn 1-5 år med barnehageplass 89,6 88,2 88,4 83,6 89,8 92,5 91,0

Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale barnehager pr korrigert 54 57 54 55 53 70 59

oppholdstime (kr)

Andel ansatte med førskolelærerutdannin 28,4 19,4 25 25  21,9 29,2 36,4

Andel ansatte med annen pedagogisk utdanning - 1,5 4,4 1,4 2,7 6,4 7,5

Andel styrere og pedagogiske ledere med godkjent 85,7 61,9 81,0 78,3 76,2 74,4 92,6

barnehagelærerutdanning

Tabell: Nøkkeltall for barnehager. Aukra kommune  2011  til  2015, og KOSTRA-gruppe  16  og Landet uten Oslo i  2015.

Kilde: KOSTRA: C1. Konsern -Barnehager -nøkkeltall, Reviderte tall per  15.06.2016

Grunnskoleo lærin

År  2011 2012 2013 2014 2015 2015 2015

KOSTRA Landet

KOSTRA-funksjon gru  pe16  ul Oslo

Netto driftsut ifter til runnskole, pr innb er  6—15  år, konern 98 379 106 539 106 406 100 855 99 713 118 736 82 486

Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, prosent 6,6 7,0 7,2 7,3 8,1 9,7 7,9

Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, pr elev 97 865 106 320 105 814 100 847 105 818 125 244 88 320

G'ennomsnittli ru pestørrelse  1.—10. årstrinn 10,9 10,6 11,1 12,3 12,3 10,0 13,5

Gjennomsnittlige grunnskolepoeng 39,8 41,9 42,6 43,5 41,5 - 40,7

Andel lærere med universitets-/ høyskoleutdanning og pedagogisk  91,2 85,9 89,6 92,3 87,7 89,1 87,0

utdanning

Andel lærere med universitets-/ høyskoleutdanning uten 4,4 9,9 4,5 6,2 7,7 5,4 5,5

pedago isk utdanning

Andel lærere med videregående utdanning eller lavere 4,4 4,2 6,0 1,5 4,6 5,4 7,5

Tabell: Nøkkeltall for grunnskoleopplæring. Aukra kommune  2011  til  2015, og KOSTRA-gruppe 16 og Landet uten Oslo i  2015.

Kilde: KOSTRA:  D1.  Konsern -Grunnskoleopplæring -nøkkeltall, Reviderte tall per  15.06.2016

Kommunehelse

År  2011 2012 2013 2014 2015 2015 2015

KOSTRA Landet

KOSTRA-funks'on ruppe16 u/ Oslo

Netto driftsutgifter pr innbygger i kroner, kommunehelset. 3 346 3 473 3 501 3 311 3 731 5 011 2 383

Netto driftsutg. forebyggin , helsest., skolehelset. r innb.  0-20  år 1 810 1 982 2 166  1960  2 383 3 427 2 137

Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten 9,1 9,0 8,9 8,7 8,4 19,6 10,5

Fysioterapiårsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten 9,1  11,7 11,8 11,5 11,2 13,5 9,1

Tabell: Nøkkeltall for kommunehelse. Aukra kommune  2011  til  2015, og KOSTRA-gruppe 16 og Landet uten Oslo i  2015.

Kilde: KOSTRA: El. Konsern — kommunehelse -nøkkeltall, Reviderte tall per  15.06.2016

Pleie og omsorg
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År  2011 2012 2013 2014 2015 2015 2015

KOSTRA-funksjon gruppe16 L u/ Oslo

Netto driftsutgifter pr innbyg er 67 år +, pleie- o omsor t'eneste 113 637 129 808 133 004 133 178 128 100 160 493 109 342

Andel beboere  i  bolig med heldøgns bemanning 31,0  27,3 34,6 38,5  40,0 52,7 51,7

Andel innbyggere  80 år +  som er beboere på institus'on 20,0 21,9  17,9  16,6 16,3 17,4 13,2

Andel plasser i brukertilpasset enerom m/ eget  bad/wc 89,1 85,4 83,0 90,7 100,0 97,1 84,5

Korri erte brutto driftsutgifter,  institusjon,  pr kommunal plass 793 533 593 759 957 °°° 1 °5° 533 1 123 31° 1 12° 715 1 05° 937

Andel årsverk i brukerrettede  tjenester  med  fagutdanning 67 71 75 72 - — -

Andel årsverk  i  brukerrettede  tjenester  med  fagutdanning fra 40 41 43 43 - - -

videregående skole

Andel årsverk i brukerrettede  tjenester  med  fagutdanning fra 27 31 32 29 - -

høyskole/  universitet

Tabell: Nøkkeltall  for  pleie og omsorgstjenesten.  Aukra kommune  2011 til 2015,  og KOSTRA-gruppe  16  og Landet uten  Oslo  i 2015.

Kilde: KOSTRA: F1. Konsern -Pleie og omsorg -nøkkeltall,  Reviderte  tall per  15.06.2016

Sosiale t'enester  i NAV
År  2011 2012 2013 2014 2015 2015 2015

KOSTRA  Landet

KOSTRA-funks‘on gru pe16  u/ Oslo

Netto driftsutgifter  til  sosialtjenesten  pr innbygger  20-66  år 1 449 1 575 1 600 1 513 3 101 3 511 3 243

Andel sosialhjelpsmottakere  i  forhold til innbyggere  i  alder  20-66 2,0 2,5 1,6 1,8 3,0 - 4,2

Tabell: Nøkkeltall  for  sosiale  tjenesteri  NAV. Aukra kommune  2011  til  2015, og KOSTRA-gruppe 16 og Landet  uten Oslo  i 2015.

Kilde: KOSTRA:G1. Konsern -Sosialtjenesten -nøkkeltall, Reviderte tall per  15.06.2016

Barnevern
År  2011 2012 2013 2014 2015 2015 2015

KOSTRA Landet

KOSTRA-funksjon gruppe16 u/ Oslo

Netto  driftsut  ifter  r innbyg er  0-17  år, barneverntjenesten 4  330 4  831 4  387 3 862 4 903 11 854 8 331

Netto driftsutgifter pr barn  i  barnevernet 117 655 108 028 90 475 63 135 70  559 -  109 877

Andel barn med barneverntiltak  i  forhold til  innb ere 0-17  år 2,3 2,2 2,8 2,7 3,5 - 4,8

Barn med undersøkelse eller tiltak pr årsverk 9,7  10,0 12,5 14,4 16,4 - 16,2

Andel undersøkelser med behandlingstid innen  tre  måneder 100,0 94,0 80,0 64,0 62,0 76 82

Andel undersøkelser som  fører  til tiltak, prosent 37,5 -  56,0 25,0 41,7 - 42,8

Tabell: Nøkkeltall  for barnevern.  Aukra kommune  2011  til  2015, og KOSTRA-gruppe  16 og Landet  uten Oslo i  2015.  Aukra kommune  har

felles barneverntjenesten med Molde,  Midsund  og Eide.

Kilde: KOSTRA: H1. Konsern -Barnevern -nøkkeltall,  Reviderte  tall per  15.06.2016

Tekniske t'enester
År  2011 2012 2013 2014 2015 2015 2015

KOSTRA  Landet

KOSTRA-funksjon gruppe16 u/ Oslo

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, byggesaker med 12 ukers 20 — 4 15 16 - 39

frist (kalenderdager)

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, byggesaker med 3 ukers frist 10 15 12 12 7 12 18

(kalenderdager)

Bruno driftsutgifter pr km kommunal veg 112 048 147 762 146 271 162 542 159 592 146 157 125 104

Tabell: Nøkkeltall  for  tekniske tjenester. Aukra kommune  2011  til  2015, og KOSTRA-gruppe 16 og Landet uten Oslo  i 2015.

Kilde: KOSTRA: J. Kommune. Plansak, byggesak, oppmåling, kulturminner, natur og nærmiljø  -  nøkkeltall, Reviderte  tall per  15.06.2016

KOSTRA: M.  Samferdsel  - nøkkeltall,  Reviderte  tall per  15.06.2016

Boli
År  2011 2012 2013 2014 2015 2015 2015

KOSTRA Landet

KOSTRA-funksjon gruppe16 u/ Oslo

Dekningsgrad (antall boliger) 13 12 12 12 13 34 21

Kommunalt disponerte boliger pr  1000  innbyggere

Tabell: Nøkkeltall  for  bolig. Aukra kommune  2011  til  2015,  og KOSTRA-gruppe 16 og Landet  utan Oslo i  2015.

Kilde: KOSTRA: N1. Konsern -Bolig -nøkkeltall,  Reviderte  tall per  15.06.2016

Kultur
År  2011 2012 2013 2014 2015 2015 2015

KOSTRA Landet

KOSTRA-funksjon gruppe16  u/  Oslo

Netto  driftsutgifter  for kultursektoren pr innbygger 2 701 2 786 2 816 3 104 4 714 6572 1 991

Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge pr innbygger 1 486 2 225 1 430 990 1  310 1 752 826

6-20 år

Tabell:

Kilde:

Nøkkeltall  for  kultur. Aukra kommune  2011  til  2015,  og KOSTRA-gruppe 16 og Landet uten  Oslo  i 2015.

KOSTRA: K1. Konsern  -  Kultur -nøkkeltall, Reviderte tall per  15.06.2016
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Vedlegg 2:  Befolkning

Befolkningsutvikling

1.l.20l6  var det  3  518 innbyggere i Aukra kommune.

Aukra  kommune

0-5 år

6-12  år

13-15 år

16-19  år

20-44 år

45-66  år

67-79 år

80  år eller eldre

I  alt

Tabell:

på  2014—tall.

Kilde:

Oår

2016 39

2017 41

2018 41

2019 42

2020 43

2025 45

2030 49

Tabell:

Kilde:

År Faktiske tall

2015

Møre og Romsdal fylkeskommune.

262

343

147

188

1078

880

387

181

3 466

Faktisk antall innbyggere og innbyggere fordelt på aldersgrupper per  1.1.2015  og prognose for  2020, 2025, 2030  og 2040  basert

2020

256

335

167

178

1 080

925

450

177

3  568

Framskriving basen på  2014-tall

2025

256

335

167

178

1 080

3

l-Sår 6-12år  13-1555! 15-1950‘ 20-44% 45-66%

203

206

213

2  16

216

235

248

359

361

355

346

339

334

357

133

132

127

150

169

149

151

195

183

198

185

178

227

197

Befolkning - statistikk for framskriving av befolkningsvekst

Budsjett  2016  og økonomiplan  2016  til  2019  (K-sak  143/2015)

1040

1 047

1 072

1 092

1 100

1 167

1 281

901

915

æ3

907

927

960

1 02 1

925

450

177

568

277

341

145

189

1 203

999

453

271

3 878

67-79 år  æ-E  å

398

405

430

435

450

473

455

141

148

151

150

147

174

233

2040

!)  år

eller eldre

43

40

34

38

30

44

38

296

363

156

207

1 236

1 076

495

330

4 159

Totalt

3 452

3 483

3 524

3 561

3 599

3 808

4 030

I  årsrapport 2015 omtales befolkningsutviklingen for perioden  2015  til  2025  på følgende måte:

Eijamn befolkningsutvikling i prognoseperioden
Ei varierande utvikling i aldersgruppa 80 år og eldre

Frå  2020  vil det bli fleire barn  i  barnehagealder

T al på barn i grunnskulealder vil svinge litt i prognoseperioden

Tal på personar i yrkesaktiv alder  (20-66  år) vil auke i perioden

Tal på personar som når pensjonsalderen vil auke i perioden
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Demografisk sårbarhet

 
Indihmr mfg‘: [maritim

Dødelegheitsrate I å »: å  »  K1

Fodselsrate 1  "t x

Netto tilflyttirg 0 0

Del befolknirg 0-14 år 0 0

Del befolkning 15-24 år

Del befolknirg 7.5-54 år

Del befolkning 55-64  år  Del  befolkningfis år og eldre

Kvinneoverskot 1 1

0ver95 kvinner per 100 1 1

menn,  15-64 år

Tal sårbarheiter 7 8

Tabell: Demografisk sårbarhet 2014 for Aukra kommune

Kjelde:

26

NORDREGIO (Nordic Centre for Spatial Development) Iaga

i  2011 eit kart over demografiske sårbarheiter  i  Norden

basert på  10  indikatorer. Desse indikatorane vart vurdert

opp mot nordiske gjennomsnitt. Møre og Romsdal

fylkeskommune har brukt same indikatorene, men vurdert

opp mot snitt for Noreg i  2014.

Møre og Romsdal kjem ut med sårbarheit  på 7  av

indikatorene. Den gjennomsnittlege skåren for

kommunane  i  fylket er  7,6. Store delar av  Møre og

Romsdal kjem dårleg ut samanlikna med  Iandet.  Særleg

gjeld det indikatorene knytt til kjønnsbalanse og kor stor

del av befolkninga som er  i  aldersgruppene 25-54 samt 65

og eldre. På desse indikatorene har 33  av  våre  36

kommunar  verdiar  som blir vurdert som sårbare.

Forklaring:

Verdi O: Likt eller betre enn landet

Verdi 1:Dårlegare enn landet

Møre og Romsdal fylkeskommune, Kommunestatistikk Aukra kommune  2015
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Folketall  2005  til  2035 for Aukra kommune (middel  nasjonal  vekst nyttet  til framskriving)

Folketal, 2005-2035

4020
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Diagram: Folketall  Aukra  kommune. Middels nasjonal vekst er  brukt  til fremskriving - alternativ  MMMM

Kjelde: Møre og Romsdal fylkeskommune kommunestatistikk Aukra kommune 2015 (basert  på  tall fra SSB)

Innvandrere til  Aukra kommune etter  et  utvalg nasjonaliteter for perioden  2013  til  2015

Innvandrararetter  nasjonalitet, eit utval, 2013-2015

120

100

80

60

40

20 l

D  II II I II
=:  g  — e

Tal innvandrarar

å

Id

. ‘ge

Irak

ran

Kina

Danma

Isla

Sven

Nederland

Estland

Latvia

Polen

Roman

Litauen

Russland

Eritrea

Etnop

Soma

Afghanistan

Sn Lanka

Filippinene  ;

Thailand

Brasil

I  2013  I  2015

Diagram: Folketall  Aukra  kommune. lnnvandrarar  etter  nasjonalitet, eit utval, 2013»201S

Kjeldez Møre og Romsdal fylkeskommune kommunestatistikk 2015 (basert  på  tall fra SSB)
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Vedlegg 3: Kompetanse

Kommunedata viser historiske befolkningstall og befoIkningsframskrivinger. informasjon om

framtidig tjeneste- og arbeidskraftbehov, inntekter og informasjon om produktivitet og

effektivitet i den enkelte kommune. Hensikten er å gjore dataene mer tilgjengelig for at
kommunene og andre kan få tilgang på informasjon som kan bidra til god styring og

planlegging i egen kommune. Kommunedata re "erin ern.no

Under vises tjenestedata fra KOSTRA 2012. I beregningene av tallet på tjenestemottakere og

arbeidskraftbehov framover er det tatt utgangspunkt i samme dekningsgrader og standard på
tjenestene som i  2012.  Tabellen viser beregnet behov i Aukra kommune for lærerårsverk i

skolen, årsverk i barnehagene og årsverk i institusjon og hjemmetjenesten i  2020  og 2040.

Tj enestebehov
Tjeuestedata fra KOSTRA.  2012.  I beregningene av tallet på tjenestemottakere og ***” '
arbeidskraftbehav framover er det tan mgangspunkt i samme debimgsgrader og standard på

tjenestene som i 2012.

Antall tjenestemottnkere, årsverk og årsverk per

1000 innbygger i  2012. 2020 og 2040 “lg kategori r  .

i— Antall tjenestemottakere

å  Års-tert

]  Årsverk pe: IOCO inch.

250

Hvert element i figuren er symbolisert med en egen farge

å  Behn" fer lærerårsverk igrunnskclen

Beha? fer årsverk i barnehagene

200 .  Behca" f:r åmerk msutusjci: og h_:e:u:egenes:e

a”) fvl

%
*g 150
<

Ender kan man tilpasse elementene i figuren etter egne behov
. 55 —  . .—. =  .  . .53 M Behov. .c. læreram erL l gnanskclz

E Behov Es: årsverk i barnehagene

100  kli. f *  i E  Behov fo: årsverk instimjo: cg hjemmetjeneste

50

0

2012 2020 2040

Tabell: Tjenestebehov  i Aukra  kommune  i 2020  og 2040, årsverk.

Kilde: Kommunedata (http://kommunedata.regjeringen.no/tjenestebehov/)
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Tj enestebehov  s
Tjcncstedata fm KOSTRA 2012. I beregningene av mum på tjenestemottakere og % 5 
atbcidshafibchov framover er det mr utgangspunkt  i  samme delmingsgrader og standard på

tjenestene som i 2012.

Antall tjenestemotnkere, årsverk og årsverk per
1000 innbygger i 2012, 2020 og 2040 ‘_-‘I: kategori

1100   
 
=. JÅrsxerkpu moo innb.

1 000 i

900 Hvert element i Gguren er symbolisert med en egen farge

.  Bam 1-5 l: med barnehageplass

800 .  Elever  i  grunskolen L7. nina

%  Elever i gnmnskolen 8-H} trinn

700 .  Mottakere a': instimsjonsgenestet cg hjemmetjenester O-66 År

.  Mottakere av i.n:um:}onst;enesner og hjemmetjenester 67-79 år

ä 600 .  xlotnkere av instxnujonsqenesnu og hjexnmetjengstu 80 år eller eldre

å
500 . å  Under kan man tilpasse elementene i figuren etter egne behov

* Bam L5 år med barnehageplass
40° Elever i grunskolen LT, u-inn

Elmer.-a agrunnskolen 840 mm

Mcttztexe l? insmuqonsqenester og hjemmetjenester 0-66 år
30° [Z] Motukere av instmxsjonsqenester og lgemmetjerxeszer 57.79 år

Mottakere a': instmnjonxyeuestet cg hjanmetjeneshet 80 It eller eldre

200

100

0  
2012 2020 2040

Tabell: Tjenestebehov  i  Aukra  kommune  i  2020 og 2040, antall tjenestemottakere.

Kilde: Kommunedata (httpz/lkommunedata.regjeringen.no/tjenestebehov/)
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Vedlegg 4: Barn og unge

Kommunebarometeret  2016  (grunnskole, barnehage  og barnevern)
Kommunebarometeret er en sammenlikning av landets kommuner, basert på til sammen  124
nøkkeltall innen  12  ulike sektorer. Den gir en lettfattelig og tilgjengelig oversikt over hvordan
kommunen driver. Tallene er i hovedsak hentet fra KOSTRA, foreløpige tall for  2015.  I  tillegg er det
hentet offentlig statistikk fra en del andre kilder.

Aukra kommune Grunnskole Barnehage Barnevern

Plassering Endring fra sist Plassering Endring fra sist Plassering Endring fra sist

år år år

Plassering 24 -5 422 -11 297 -19

Tabell: Aukra kommunes plassering for grunnskole, barnehager og barnevern på kommunebarometeret  2016.

Kilde: KS Kommunebarometeret  2016  (endelig versjon 22.6.2016). Ytterligere informasjon: Kommunebarometer  2016  (forklaringer og tabeller)

Gjennomføring videregående skole
Møre og Romsdal fylkeskommune har de siste årene bestilt gjennomføringstall fra SSB som viser
hvordan det går med det enkelte kull. Nedenfor viser oversikt over gjennomføringstall for 2009—kullet,
fordelt på den enkelte kommune.

Andel

Fullført med studie- eller lkke oppnådd studie- eller yrkeskompetanse

yrkeskompetanse

Kommune I  alt Fullført på Fullført på mer Fortsatt i videre- Gjennomført VKII eller gått Sluttet

normert tid enn normert tid gående opplæring opp til fagprøve, ikke bestått underveis

Møre og Romsdal  3439  57,0 16,3 6,4 5,4 14,9

1502 Molde 326 61,7 16,0 8,3 3,4 10,7

1535 Vestnes 98 55,1 16,3 4,1 5,1 19,4

1539 Rauma 102 53,9 19,6 11,8 1,0 13,7

1543 Nesset 45 51,1 26,7 2,2 4,4 15,6

1547  Aukra 40 55,0 15,0 12,5 12,5 5,0

1548  Fræna 129  47,3 10,9 7,8 6,2 27,9

1551  Eide 61 57,4 18,0 4,9 6,6 13,1

1557  Gjemnes 46 58,7 19,6 4,3 4,3 13,0

1563 Sunndal 98 55,1 22,4 3,1 7,1 12,2

Tabell: Gjennomføring videregående skole l Aukra kommune

Kilde: Møre og Romsdal fylkeskommune

Folkehelseprofil — et utvalg faktorer Aukra kommune
Folkehelseprofilen er et bidrag til kommunens arbeid med å skaffe seg oversikt over helsetilstanden i
befolkningen og faktorer som påvirker denne, jf. lov om folkehelsearbeid.

Virksomhet Aukra kommune Fylke Norge

Faktorer

Lavinntekt  0-17  år 8,8 8,7 11

Barn av enslige forsørgere 12 14 15

Arbeidsledi e  15-29  år 2,3 2,3 2,7

Ensomhet, Ungdata 16 17 18

Trives på skolen, 10 klasse 88 86 85

Alkohol  — har vært beruset 8,4 12 14

Fornøyd med lokalmiljøet; Ungdata 69 71 70

Tabell: Folkehelseprofil - et utvalg faktorer for Aukra kommune. Tall i prosent.

Kilde: Folkehelseinstituttet, avdeling for helsestatistikk og Ungdata. For ytterligere informasjon: Folkehelseprofil
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Vedlegg 5: Helse og omsorg

Kommunebarometeret  2016  (helse, omsorg og velferdstjenester)

Kommunebarometeret er en sammenlikning av landets kommuner, basert på til sammen 124

nøkkeltall innen 12 ulike sektorer. Den gir en lettfattelig og tilgjengelig oversikt over hvordan
kommunen driver. Tallene er i hovedsak hentet fra KOSTRA, foreløpige tall for 2015. I
tillegg er det hentet offentlig statistikk fra en del andre kilder. Plasseringer som Aukra
kommune oppnådde på sentrale områder gjengis under.

Aukra Eldreomsorg Helse Sosial

kommune Plassering Endring fra sist Plassering Endring fra sist Plassering Endring fra sist

år år år

Plassering 67 146 92 —S0 40 —38

Tabell: Aukra kommunes plassering for helse, omsorg og velferdstjenester på kommunebarometeret 2016. Foreligger ikke tall for sosial.

Kilde:  KS  Kommunebarometeret  2016  (endelig versjon 22.6.2016). Ytterligere informasjon: Kommunebarometer 2016 (forklaringer og tabeller)

Andel plasser i institusjon og heldøgnsbemannet bolig i prosent av befolkning 80+

Indikatoren viser tilbudet på heldøgns plasser på institusjon og i kommunalt disponert bolig i

forhold til befolkningen 80 år og over. l bolig telles antall beboere, i institusjon antall plasser
(korrigert for utleie). Plasser i institusjon (sykehjem, aldershjem, boform m/ heldøgns omsorg
og pleie), korrigert for utleie over kommunegrensene, inkludert private institusjoner samt

beboere i bolig med heldøgns bemanning, inkludert boliger for personer med

utviklingshemming (PU-boliger).

40

Kommunegruppe

38

36

34

32

30
Møre og Romsdal

Landet

28

A uk ra

26

2005 2006 2007 2008 2009 2010 201 1 2012 2013 2014 21

Tabell: Aukra kommunes andel plasser  i  institusjon og heldøgnsbemannet bolig i prosent av bef. 80+ (KOSTRA)

Kilde: KOSTRA (ureviderte tall per 18.3.2016). Ytterligere informasjon: SSBno

'Jl
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Mottakere  av  hjemmetjenester, pr.  1000 innbygger  80 år og over

Andel av innbyggerne i aldersgruppen 80 år og over som mottar hjemmetjenester til
hjemmeboende. Mottakere av hjemmetjenester i hjemmet 80 år og over registrert pr 31.12.

Data er hentet fra IPLOS-registeret. Innbyggere 80 år og over år pr 31.12., data er hentet fra

SSBs befolkningsstatistikk. Med hjemmetjenester i hjemmet menes følgende tjenester i

IPLOS: Praktisk bistand: daglige gjøremål, Praktisk bistand  -  opplæring: daglige gjøremål,
Praktisk bistand: brukerstyrt personlig assistent, Avlastning -  utenfor institusjon,

Omsorgslønn, Pleie og omsorg utenfor institusjon (hjemmesykepleie).

400

390

380

370

Kommunegruppe

360

350

Møre og Romsdal

Aukra

340

330 Landet utan Oslo

Landet

320

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Tabell: Aukra kommunes mottakere  av  hjemmetjenester, pr,  1000  innb.  80  år og over (KOSTRA)

Kilde” KOSTRA (urevidene tall per 18.3.2016). Ytterligere infonnasjon:  SSB.no
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Vedlegg 6: Sykefravær

Kommunestatistikk sykefravær utarbeidet av KS for perioden 4. kvartal 2014 til 3. kvartal 2015.

Sykefravær Samlet

Kommune

Molde kommune 9,44

Vestnes kommune 12,2

Rauma kommune  10,02

Nesset kommune  10,39

Aukra kommune 8,92

Fræna kommune 10,04

Eide kommune 11,01

Gjemnes kommune  9,34

Sunndal kommune  8,64

Kommuner 9,93

Tabell:

Kilde:

Virksomhet Under-

visning

Kommune

Molde kommune 7,2

Vestnes kommune 5,82

Rauma kommune 11,62

Nesset kommune 4,65

Aukra kommune 8,03

Fræna kommune 8,7

Eide kommune 10,38

Gjemnes kommune  7,43

Sunndal kommune 4,25

Kommuner 8,17

Tabell:

Kilde:

Lege-
meldt

8,03

11

9,15

9,32

7,4

9

9,88

8,19

7,3

8,6

Turnus-

personell

12,17

15,21

11,09

15,22

10,29

11,11

11,25

11,79

12,46

12,07

Annet

Personell

8,45

11,57

8,84

8,57

8,51

9,77

11,11

7,94

7,8

9,5

Adm

7,21

2,98

6,21

4,24

8,14

5,41

9,42

8,62

7,36

Egen- Arbeidsgiver-

meldt perioden

1,41 4

1,2 4,06

0,86 3,34

1,07 4,33

1,52 4,91

1,04 4,02

1,13 3,83

1,15 5,56

1,34 6,8

1,33 4,27

KS. For ytterligere informasjon:  S  kefravær kommunestatistikk KS

Utenfor

arbeidsgiver

penoden

5,44

8,14

6,67

6,06

4,01

6,02

7,18

3,78

1,84

5,66

Under-

visning

7,07

6,97

10,27

5,37

7,18

7,9

8,54

7,53

4,58

8,46

Sykefravær utvikling over tid (K_S kommunestatistikk)

Peflode

Kommune

Molde  kommune

Vestnes kommune

Rauma kommune

Nesset kommune

Aukra kommune

Fræna kommune

Eide kommune

Gjemnes kommune

Sunndal kommune

Tabell:

Kilde:

4.  kvartal  2012  -

3.kvartal  2013

2.  kvartal  2013-

1.kvartal  2014

9,26

9,85

9,43

9,98

9,38

9,11

9,27

8,28

7,94

33

9,07

11,61

9,80

11,64

11,26

9,05

9,61

7,81

8,10

Kvinner

11,06

13,52

10,88

11,88

10

10,83

11,95

9,72

9,77

11,03

Sykefravær knyttet til type sykemelding i kommunene knyttet til Kommunerevisjonsdistrikt  2

Barne-

hage

11

15,42

7,3

16,39

12,95

16,3

15,4

14,18

8,31

12,56

4.  kvartal  2013  -

3.kvartal 2014

Sykefravær knyttet til kommunene knyttet til Kommunerevisjonsdistrikt  2

KS. For ytterligere informasjon:  S  kefravær kommunestatistikk KS

9,60

12,58

9,45

12,39

11,32

9,09

9,40

9,67

7,66

Menn

4,35

5,79

6,67

2,16

4,94

6,47

4,4

6,6

3,65

6,06

Helse pleie

omsorg

11,34

14,76

11,79

13,93

9,79

11,65

12,11

9,9

11,8

11,35

Heltids Deltids-

ansatte ansatte

8,91 10,45

11,24 13,36

10,95 8,8

7,57 12,2

9,2 8,63

9,66 10,56

10,8 11,3

7,87

7,81 9,82

9,53 10,59

Samferdsel Annet

teknikk

7,3 4,27

3,44

6,4

5,74 7,35

6,64 5,68

6,67 8,33

2.  kvartal  2014-

1.kvartal  2015

9,74

11,63

10,44

10,53

10,19

9,33

8,98

8,55

8,70

Sykefravær knyttet til sykemelding i ulike virksomheter/ etater i kommunene knyttet til Kommunerevisjonsdistrikt 2

KS. For ytterligere informasjon: S kefravær kommunestatistikk KS

4.  kvartal  2014-

3.kvartal  2015

9,44

12,20

10,02

10,39

8,92

10,04

11,01

9,34

8,64
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Vedlegg 7: Utgiftsbehov, kommunens frie inntekter, kommunebarometer

Utgifisbehovet er et anslag på hvor mye det vil koste for kommunene samlet å gi velferds-

tjenester til innbyggerne sine. Utgiftsbehov for hver enkelt kommune blir beregnet i

utgiftsutjevningen ved hjelp av behovsindeksen.

Objektivt utgiftsbehov:

o «Angir» innbyggernes forventede behov for tjenester

o Utgiftsutjevningen kompenserer for ulike kostnads- og etterspørselsforhold (demografi og
sosioøkonomiske forhold) for at kommunene skal kunne gi et likeverdig tjenestetilbud.

o Kommunens samlede utgiftsbehov måles/vurderes gjennom kostnadsindeksen i

inntektssystemet

o Det er også utarbeidet sektorvise delkostnadsnøkler for de store tjenestene som vises i
begynnelsen av hver tjeneste i KOSTRA-delen av analysen

Kommunal og modemiseringsdepartementet: lnntektss stemet for kommunar  2016  viser:

NR.

1

1502

1535

1539

1543

1547

1548

1551

1557

1563

1

1502

1535

1539

1543

1547

1548

1551

1557

1563

Tabell:

Kilde:

Hoved Delkostnads

kostnadsnøkkel nøkkel

Pleie og

omsorg

Kommune Indeks

2 3 4

MOLDE 0,9502 0,9940

VESTNES L0149 L1674

RAUMA 1,0952 1,3243

NESSET 1,1326 1,4365

AUKRA L1097 L0549

FR/ENA 1,0495 1,0784

EIDE 1,1376 1,1471

GJEMNES 1,1858 1,3155

SUNNDAL L0717 L3051

Delkostnads-

nøkkel

Sosialtjeneste

Kommune Indeks

2 8

MOLDE 0,7102

VESTNES 0,6234

RAUMA 0,5731

NESSET 0,5307

AUKRA 0,5554

FR/ENA 0,7304

EIDE 0,6098

GJEMNES 0,5018

SUNNDAL 0,6828

Delkostnads

nøkkel

Grunnskole

Indeks

5

0,9467

1,0397

1,0235

1,0411

1,2922

1,1305

1,2623

1,2852

1,0209

Del

Hovedkostnadsnøkkel og Delkostnadsnøkkel for kommunale sektorer.

Kommunedata (regjeringen.no)

34

Kommunedata: Behovsindeksen for  Aukra kommune  (KS’s grognosemodell)

kostnads-

nøkkel

Helse

Indeks

9

o,9551

1,1084

1,1194

1,297o

1,2660

1,0995

1,1852

1,4078

1,1196

Delkostnads-

nøkkel

Barnehage

lndeks

6

o,9666

0,6982

0,9474

0,7088

0,9522

0,9248

0,9352

0,7677

0,7868

Delkostnads-

nøkkel

Barnevern

Indeks

10

0,9139

1,0281

0,8356

0,7775

0,9244

1,0300

1,1180

0,7856

1,0371

Delkostnads-

nøkkel

Adm, landbruk

og miljø

Indeks

7

0,9164

1,1203

1,1230

1,4572

1,3030

1,0699

1,3379

1,5571

1,1003

Bef. Andel

per 1.7.2015

(promille)

11

5,11e1

1,2866

1,4392

0,5727

0,6696

1,8792

0,6683

0,4954

1,3843
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Kommunenes frie inntekter består av skatteinntekter og rammetilskudd og utgjør om lag 76

prosent (80 prosent når en inkluderer momskompensasjon) av kommunesektorens samlede

inntekter. Dette er inntekter som kommunene kan disponere fritt uten andre føringer fra staten

enn gjeldende lover og regler.

Frie inntekter korrigert for Variasjonar  i  utgiftsbehov  for  kommunane.

Tabellen viser inntekt per innbyggjar i prosent av landsgjennomsnittet. Tal frå 2015.

Korrigerte frie inntekter, eksklusivt Korrigerte frie inntekter, inkludert

eiendomsskatt og eiendomsskatt og konsesjonskraft-

konsesjonskraftsinn tekter inntekter

Kommune (prosent av Iandsgjennomsnittet) (prosent av Iandsgjennomsnittet)

1502  Molde 98 100

1535  Vestnes 94 93

1539 Rauma 98 100

1 543 Nesset 99 104

1547Aukra 98 189

1548  Fræna 96 102

1551  Eide 97 93

1557  Gjemnes 105 108

1563  Sunndal 99 118

Møre og Romsdal 99 100

Tabell: Elementene i avtalen om inntektssystemet som påvirkes av kommunesammenslåinger.

Kilde: Foreløpige beregninger av endringer i inntektssystemet. Reg'eringen.no

Kommunebarometer  2016
Endelige tall for Kommunebarometeret per 22.juni 2016. Første kolonne viser endelig

rangering. Den andre kolonnen viser rangeringen av kommunene hvis man ikke hadde vektet

for inntektsnivået. Den siste kolonnen viser inntekter som prosentandel av landssnittet (100  =

landssnittet). Rangering er oppgitt i forhold til 428 kommuner i landet.

Kommune Rangering Endring fra sist Rangering uten lnntektsnivå  —

korrigert for år hensyn til korrigert korrigert inntekt

inntekt inntekt 100  =  snitt

Eide kommune 196 -12 292 92.2

Fræna kommune 274 +48 300 10l,6

Molde kommune 202 -1 221 101,2

Aukra kommune 283 +16 31 186.5

Nesset kommune 269 -136 280 103,6

Sunndal kommune 173 -51 63 1 l8.5

Vestnes kommune 366 +12 411 93,6

G'emnes kommune 114 -17 101 106,4

Rauma kommune 188 +  46 217 100,4
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Vedlegg 8: Nytt inntektssystem

l. Den første kolonnen etter kommunenavnet viser fordelingsvirkningen av forslaget til ny

kostnadsnøkkel for kommunene. De er beregnet på kriteriedata og utgiftsbehov fra 2014.

2. Den andre kolonnen viser den isolerte effekten av det graderte basiskriteriet.
Basistilskuddet vil med denne modellen utgjøre en mindre andel av rammetilskuddet til

kommunene. Det resterende beløpet er fordelt på alle kommuner med et likt beløp per

innbygger.

3. Den tredje kolonnen viser fordelingsvirkningene av forslag til endringer i de

regionalpolitiske tilskuddene og småkommunetilskuddet.  I  forhold til i  2016  er disse

tilskuddene redusert med i underkant av 80 millioner kroner, og dette beløpet tilbakeføres
til innbyggertilskuddet med et likt beløp per innbygger (l5 kroner).

4. Den fjerde kolonnen viser den totale virkningen av endringene i inntektssystemet, og er

summen av de tre foregående kolonnene.

5. Den femte kolonnen viser den isolerte effekten av inntektsgarantiordningen. Denne
ordningen skal skjerme kommunene mot en brå nedgang i rammetilskuddet. Den sikrer at

nedgangen ikke skal være større enn 300 kroner per innbygger under den gjennomsnittlige

veksten på landsbasis. Dette gjør at effekten av det nye inntektssystemet spres over flere

ar.
6. Den siste kolonnen viser førsteårsvirkningen av det nye inntektssystemet, inkludert

inntektsgarantiordningen og anslått vekst i frie inntekter neste år. Veksten i frie inntekter

er anslått til  3,45  milliarder kroner, og den er fordelt med et likt beløp per innbygger  (668
kroner). Med inntektsgarantiordningen og veksten i de frie inntektene neste år, får alle

kommuner en vekst i inntektene neste år.

Ny Basis Regional- Total virkning inntekts- Første års

kostnads kriteriet politisk Nytt inntekts garanti- virkning

nøkkel tilskudd -system ordningen inklusiv vekst

i frie  inntekter

1502  Molde 4856 1029 396 6281 —1267 22644

1535 Vestnes 2254 —2086 248 416 -322 4575

1539  Rauma -1526  -1385 320 -2591 0 2382

1543  Nesset 431 -164 45 312 -143 2157

1547  Aukra —870 -2204 52 -3022 1816 1109

1548  Fræna -3367 —1634 147 —4854 1448 3132

1551  Eide 478 -2854 52 —2324 1119 1108

1557  Gjemnes -929 —1218 -1602 -3749 2851 826

1563  Sunndal 2418 —2848 537 107 -343 4543
Kilde: K_S

Kommuner som velger å slå seg sammen, skjermes mot endringene i inntektssystemet. De
beholder basistilskudd og regionalpolitiske tilskudd på dagens nivå i  15  år, pluss en
nedtrapping i fem år, gjennom inndelingstilskuddet. Dette er ikke tatt med i tabellen.

Vi viser også til Prop.  123 S (2015-2016) Kommune ro osisonen  2017
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Saksmappe: 2016-1547/04

Arkiv: 216
Kontrollutvalet Saksbehandlar: Jane Anita Aspen

Dato: 5.9.2016

Saksframlegg

Utvalssaksnr Utval Møtedato

PS  23/16 Kontrollutvalet l5.9.20l6

Kommunestyret

OVERORDNA ANALYSE — PLAN  FOR SELSKAPSKONTROLL 2016-2019

Sekretariatet si tilråding:

Kommunestyret godkjenner kontrollutvalet sitt forslag til Aukra kommune sin plan for

selskapskontroll for perioden  2016-2019.  Det er i planen ikkje lagt opp til at det skal
prioriterast selskapskontroll i denne valperioden.

Kontrollutvalet vert gjeve fullmakt til å prioritere prosjekt dersom utvalet finn dette naudsynt,

eller dersom det kj em førespurnad frå andre kommunar om å delta i selskapskontroll på

interkommunalt selskap.

Bakrunn for saka

Det er kontrollutvalet som skal sjå til at det lvert ført kontroll med forvaltninga av kommunen

sine interesser i selskap m.m., jf. Forskrift for kontrollutvalg § 13 og kommunelova sin § 77
nr. 5. Kontrollutvalet skal utarbeide plan for gjennomføring av selskapskontroll som skal

vedtakast endeleg av kommunestyret. Planen skal utarbeidast minimum ein gang i

valperioden og seinast innan utgangen av året etter at kommunestyret har konstituert seg.

Planen skal være basert på ei overordna analyse av risiko knytt til både den overordna

eigarstyringa i kommunen, og risiko knytt til ulike selskap kommunen har eigarskap i.

Som eit ledd i arbeidet med å utarbeide plan for selskapskontroll får kontrollutvalet i dette

Vedlagt saken følgjer:

o  Oversendingsbrev frå Kommunerevisjonsdistrikt  2  Møre og Romsdal, datert 31.08.16

o Overordna analyse og plan for selskapskontroll i Aukra kommune  2016-2019

VURDERING

Kontrollutvalet vedtok i sitt møte 24.11.2015, sak 44/15 å bestille ei overordna analyse og

utkast til plan for selskapskontroll for 2016-2019 frå Kommunerevisjonsdistrikt 2 Møre og

Romsdal. Plan for selskapskontroll er med på å identifisere kva områder som bør prioriterast

for selskapskontroll i valperioden.

I samband med utarbeiding av plan for selskapskontroll er det viktig å vurdere risiko knytt til

både den overordna eigarstyring i kommunen, og risiko knytt til ulike selskap kommunen har

eigarskap i

Grunnlaget for plan for selskapskontroll er ei overordna analyse av risikofaktorar knytt til

dette. Analysen er grunnlaget for at kontrollutvalet skal kunne prioritere mellom kva selskap



det er identifisert risiko for avvik. Kontrollutvalet må vidare vurdere kva selskap som er mest

vesentlege. Den overordna analysen er ein føresetnad for å få ein god plan for

selskapskontroll.

Overordna analyse og plan for selskapskontroll bygger på gjeldande eigarskapsmelding

vedtatt av Aukra kommunestyre 31.3.2011 i sak 21/2011.

Som ledd i arbeidet med å utarbeide plan for selskapskontroll fekk kontrollutvalet i møte

9.6.2016 gjennomgå eit utkast til analyse og plan for selskapskontroll, for å kunne kome med

innspel før revisjonen ferdigstilte sitt utkast til plan for selskapskontroll.

Aukra kommune har ingen heileigde aksjeselskap eller selskap der kommunen er

maj oritetseigar i aksjeselskap.

Selskapskontroll bør først vurderast i selskap som er heileigd av kommunen eller der

kommunen er majoritetseigar. Selskapskontroll i andre selskap bør avklarast med dei andre

ei garkommunane/ei garane.
Det vil vere særleg aktuelt å gjennomføre selskapskontroll i selskap som forvaltar mykje av

fellesskapet sine midlar, eller som er viktige i forhold til tenesteleveranse.

Det kan også vere aktuelt å gjennomføre selskapskontrollar i IKS som er eigd saman med

andre kommunar. Selskapskontroll i slike selskap bør avklarast med dei andre
eigarkommunane.

Planen foreslår ikkje selskap det bør prioriterast å gjennomføre selskapskontroll i. Dersom det

i løpet av valperioden oppstår forhold som gjer at ein likevel bør prioritere selskapskontroll,

bør kontrollutvalet ha høve til å gjere ei slik prioritering. For å gjere sakshandsaminga så

smidig som mogeleg, forslår sekretariatet at kontrollutvalet ber kommunestyret om fullmakt

til å foreta prioritering av selskapskontroll, dersom utvalet finn det føremålstenleg. l tilråding

til vedtak vert det lagt opp til dette.

Kontrollutvalet avgjer kven som på vegne av utvalet skal utføre selskapskontroll og i

plandokumentet vert det lagt til grunn at selskapskontrollar skal utførast av kommunen sin

revisor.

Etter at kontrollutvalet har handsama planen vert den sendt over til kommunestyret som fattar

endeleg vedtak for kommunen sin plan for selskapskontroll for perioden 2016-2016.

Jane Anita Aspen

daglig leder



KOI-nrnunerevisjonsdistfikt 2 Telefon: 71 11  14 54 ~direkte
Telefon:  71  11  10  00  — hovedkontor
Telefaks:  71  11  10 28

og Epost: einar.andersen@molde.kommune.no
Organisasjonsnr.: 976 563 258

Kontrollutvalget for Aukra kommune

V/ Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal

Deres  referanse: Vår referanse: Arkivkode: Sted/dato

Einar Andersen Rl l Molde, 31.8.2016

Overordna analyse og plan for forvaltningsrevisjon og
selskapskontroll for perioden 2016 til 2019
Kontrollutvalget i Aukra kommune bestilte i sak 43/2015 i møte 24.11.2015 en overordnet

analyse og plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2016 til 2019 fra Kommunerevisjons-

distrikt  2  Møre og Romsdal. I samme møte ble det bestilt en overordnet analyse og plan for

selskapskontroll 2016 til 2019.

Utkast til overordnet analyse og plan for henholdsvis forvaltningsrevisj on og selskapskontroll ble

lagt fram for kontrollutvalget for diskusjon og innspill i møte 9.6.20l6, jf. vårt brev av

30.5 .20 l 6. Kontrollutvalget tok dokumentene til orientering.

Kommunerevisj onen har innarbeidet innspill fra kontrollutvalget i dokumentene. Vedlagt følger

oppdatert analyse og plan for behandling i kontrollutvalget.

E-post med kopi av vårt brev av 30.5.2016 ble sendt til Aukra kommune v/ rådmann.

Rådmann ble gitt anledning til å gi innspill til dokumentene fram til 20.8.2016. Revisjonen

har ikke mottatt innspill til utkastene.

Med hilsen

Einar Andersen Anny Sønderland

Forvaltningsrevisor F orvaltningsrevisor

Vedlegg: l. Overordna analyse og plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019

2. Overordna analyse og plan for selskapskontroll 2016-2019

Kopi med vedlegg: Rådmann, Aukra kommune, Aukraringen 25, 6480 Aukra



KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT  2
MØRE  OG  ROMSDAL

Aukra kommune

Overordna analyse
Plan for selskapskontroll

2016-2019

Behandling av  overordna  analyse og plan  for selskapskontroll  2016-2019

o Forslag utarbeidet av Kommunerevisbnsdistrikt 2 levert til kontrollutvalget 31.8.2016

o Kontrollutvalget i Aukra kommune e andlet dokumentet i sak xx/  2016  i møte 14.9.2016

o Kommunestyret i Aukra kommune vedtok lan for selska skontroll i sak xx/ 2016 i møte xx.xx.20l6



Aukra kommune  —  overorda analyse og plan for selskapskontroll 2016 til 2019 (31.8.20l6)

Kommunerevisjonsdistrikt 2  Møre og Romsdal er interkommunalt selskap etter kommuneloven
§  27. Eiere er kommunene Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, Molde, Nesset, Rauma, Sunndal og
Vestnes. Selskapet utfører regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll for

eierkommunene og har  i  dag fem revisorer. Selskapet har hovedkontor i Molde.

2



Aukra kommune  —  overorda analyse og plan for selskapskontroll 2016 til 2019 (31.23.2016)

1  Innledning
Selskapskontroll er hjemlet i kommuneloven § 77 nr. 5 og nærmere omtalt  i  forskrift om
kontrollutvalg §§ 13 til 15. Kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres kontroll med
forvaltningen av eierinteressene i de selskaper som er omfattet av slik kontroll. Herunder skal det
kontrolleres om den som utøver kommunens eierinteresser i selskaper gjør dette i samsvar med
kommunestyrets vedtak og forutsetninger (eierskapskontroll). Selskapskontrollen kan også omfatte

forvaltningsrevisjon, jf. forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner kapittel 3.

Kontrollutvalget i Aukra kommune bestilte i sak 44/2015 i møte 24.11.2015 en overordnet analyse
og plan for selskapskontroll for perioden 2016 til 2019 fra Kommunerevisjonsdistrikt 2 Møre og
Romsdal. Kontrollutvalget gav i møte 21 .9.20l5 innspill til arbeidet med analyse og plan. Et
foreløpig utkast ble drøltet i møte 9.6.2016. Basert på at Aukra kommune har små eierandeler og
ingen heleide selskap gav kontrollutvalget uttrykk for at det ikke er selskap som det er særleg

aktuelt å gjennomføre selskapskontroll i.

Det kom fram i diskusjonen at det kan være aktuelt å se nærmere på interkommunale selskap (IKS)
og interkommunale samarbeid.

Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at

kommunestyret er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av selskapskontroll. Planen skal
baseres på en overordnet analyse av kommunens eierskap ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger,

med sikte på å identifisere behovet for selskapskontroll på de ulike sektorer og med de ulike

selskapene. Planen skal vedtas av kommunestyret selv som kan delegere til kontrollutvalget å foreta

endringer i planperioden.

Den overordnede analysen er basert på modellen presentert i figuren nedenfor. Modellen viser ulike

kildene som er brukt som grunnlag i den overordnede analysen for å vurdere og synliggjøre

innenfor hvilke områder selskapskontroll bør iverksettes.

Sentralt i dette arbeidet er kommunens eierskapsmelding. Revisjonen er kjent med at det pågår et
arbeid med å revidere eierskapsmeldingen i Aukra kommune.
Revisjonen har også nyttet risiko og sårbarhetsanalyse gjennomført ved utarbeidelse av plan for

perioden 2012 til 2015. Vi har også hatt samtaler med ordfører og rådmann/ administrasjonssjef.

Eierskapsmelding

Rapporter,  media Forrige analyse/ plan

og andre kilder

. . OVERORDNET . . .
Dxalogmøte med radmann Tidligere prosjekter

og ordfører

ANALYSE
Kontrollutvalgets erfaringer Revisjonens erfaringer

Årsrapport og andre styrende
dokumenter
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Aukra kommune  —  overorda analyse og plan for selskapskontroll 2016 til 2019 (3l.8.20l 6)

2  Plan for selskapskontroll
Det er ikke gjennomført selskapskontroller i Aukra kommune i perioden 2012 til 2015.

Aktuelle tema for eierskapskontroll i perioden 2016 til 2019 er:

Har kommunen etablert tydelige føringer for eierskap (selskap)?

Har kommunen etablert hensiktsmessige regler og rutiner for eierskapsoppfølgingen?

F orvaltes kommunens eierskap i tråd med de etablerte regler og rutiner?

Utøver eierorganet sin myndighet i tråd med lover og regler?

Driver selskapet i tråd med kommunestyrets vedtak og intensjoner?

I tillegg vil det være aktuelt å vurdere statusen i forhold til KS Eierforum sine anbefalinger.

Aktuelle tema for forvaltningsrevisjon som del av eierskapskontroll i perioden 2016 til

2019:

o Etterlevelse av saksbehandlingsregler i forvaltningsloven

o Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser

Det vil også være særlig aktuelt å gjennomføre selskapskontroll i selskap som forvalter mye av
fellesskapets midler. Selskapskontroll kan også vurderes i selskap som er viktig i forhold til
tjenesteleveranse. Selskapskontroll bør først vurderes i selskaper som er heleid av kommunen eller
der kommunen er majoritetseier. Selskapskontroll i andre selskaper bør avklares med de andre

eierkommunene/ eierne. Aukra kommune er ikke majoritetseier i aksjeselskap.

Det kan også være aktuelt å gjennomføre selskapskontroller i [KS som eies sammen med
andre kommuner. Selskapskontroll i slike selskaper bør avklares med de andre
eierkommunene/ eierne.

3  Overordna analyse
Revisjonen utarbeidet utkast til plan for selskapskontroll for perioden 2012 til 2015 med tilhørende
analyse av overordnede risikofaktorer i kommunens interesser i selskaper. Planen ble behandlet i

kontrollutvalget 14.2.20l2 og vedtatt av kommunestyret 10.5.2012. Planen med tilhørende analyse
er nyttet som utgangspunkt for utarbeidelse av plan for perioden 2016 til 2019.

Overordnet analyse og plan for selskapskontroll bygger på gjeldende eierskapsmelding. Revisjonen
har innhentet gjeldende eierskapsmelding inkludert innstilling og protokoll fra kommunestyremøtet
der meldingen ble vedtatt.

Eierskapsmelding for Aukra kommune

Eierskapsmelding for Aukra kommune ble vedtatt av kommunestyret 3 1 3.2011 i sak 21/2011 Del I
omhandler eierstyring, derunder selskapsformer, eierskapsprinsipper og eierstrategi. Del  II  er en

selskapsdel som skal gi en oversikt over selskaper og kommunens eierinteresser i disse.

Aukra kommune har ikke i eierskapsmeldingen utarbeidet strategi for det enkelte eierskap. Det
opplyses i innledning til dokumentet at «Neste fase av arbeidet med eigarskapsstrategi iAukra
kommune, blir  å  utarbeide dei individuelle eigarstrategiane for det einskilte selskap.»

4



Aukra kommune  — overorda analyse og plan for selskapskontroll  2016  til 2019 (31.8.2016)

l regnskap gis det hvert år i note oversikt over aksjer og andeler i varig eie. l sak 64/2014 i

kommunestyret 49.201 4 gjenomgås eierskapsmeldingen. Det opplyses i saksutredning at  «12011

utarbeida administrasjonen rammeverket rundt slike eigarskapsmeldingar. Dette er eit generelt

styringsdokument, og det er ikkje nødvendig å justere dette no». Det er i sak 64/2014 utarbeidet
strategi for eierskap for tre aksjeselskap: Møreaksen AS (eierandel 17,74 %), Sund Bredbånd AS
(eierandel 11,64 %) og Aukra Gass  AS  (eierandel 9,84 %).

Eierskapsmeldingen er et førende dokument som skal legges til grunn ved utøvelse av kommunens
eierskap. Kommunen forvalter verdier på vegne av fellesskapet gjennom eiendeler i en rekke

selskap. Meldinga og presiseringer i kommunestyrevedtak (sak 64/2014) skal øke bevisstheten og
åpenheten rundt hva kommunen eier, hvorfor kommunen eier, hvordan kommunen eier og
virksomhetenes formål. Dokumentet skal også være et viktig verktøy og opplæring for folkevalgte
som skal utøve det kommunale eierskapet.

Det er lagt opp til at eierskapsmeldingen rulleres hvert fjerde år, etter valg av nytt kommunestyre

(eierskapsmeldingen punkt 1.5.3). Det er videre bestemt at del ll, når denne delen er utarbeidet, skal
rulleres årlig. Kommunerevisjonen har ikke mottatt informasjon om at del ll er utarbeidet og at
selskapsdelen er rullert årlig, ut over oppdatert informasjon som gis i note til årsregnskap.
Revisjonen er kjent med at det pågår arbeid med å revidere eierskapsmeldingen i Aukra kommune.

Selskapstyper som omfattes av selskapskontroll

Selskapskontroll omfatter alt kommunalt eierskap som er organisert med hjemmel i andre lover enn

kommuneloven samt interkommunalt samarbeid etter koml. kapittel 5 og som er egne rettssubjekt.
Inkludert er dermed aksjeselskaper, interkommunale selskaper (IKS) og samvirkeforetak.

Kontrollutvalgets plikt til å gjennomføre selskapskontroll påvirkes ikke av eierskapets omfang eller av hvem som

eventuelt er medeiere. Selskapskontrollens innhold og omfang kan imidlertid påvirkes av dette. For eksempel vil
rammene for forvaltningsrevisjon være påvirket av manglende innsynsrett etter koml. § &, i selskaper som ikke fullt

ut  —  direkte eller indirekte  —  er eid av kommuner/ fylkeskommuner. l slike tilfeller må forvaltningsrevisjon basere seg

å innsyn i å ne kilder eller alternativt å et utvidet inns n etter særskilt avtale med de øvrige eieme.

Aksjeselskaper (eierskapsmelding 2011, årsrapport, regnskap og kommunestyresak 64/2014)

Kommunen har ingen heleide aksjeselskaper. Tabell under viser kommunens eierinteresser i ulike
aksjeselskaper (alfabetisk).

Aks'ese1ska Eierandel Merknader  -  Andre eiere
Astero  AS 1,86 %

Aukra Gass AS 9,84 % Andre eiere er blant annet private

Destinasjon Molde  &  Romsdal  AS 0,65 %

Gassvegen -Fylkesveg 215/279 AS

Harøysund Næringspark AS 5,00  %

Kristiansund og Omegn Vekst  AS 0,18 %

Kjerringsundet AS 46,88 %

Kystlab AS 1,93 %

Molde Lufthavnutvikling AS

Muritunet AS

Møreaksen AS 17,74 %

Naturgass Møre AS

Samspleis AS 1,97 %

Sund Bredbånd AS 11,64 % Andre eiere er blant annet private

Eksportvegen  AS

Tabell: Oversikt over Aukra kommunes eierandeler i ulike aksjeselskaper

Kilde: Regnskap 2015 note 5: aksjer og andelar i varig eie. Eierskapsmelding for Aukra kommune 2011, og sak 64/2014 i

kommunestyret 4.9.2014: eigarskapsmelding

5



Aukra kommune  — overorda analyse og plan for selskapskontroll  2016  til 2019 (3 l  .8.20l  6)

Interkommunale selskaper  (IKS) (eierskapsmelding 2011, årsregnskap og sak 64/2014)

Aukra kommune deltar  i  interkommunalt samarbeid. Noen av samarbeidsforaene er organisert
som interkommunale selskap (lKS). Tabell under viser kommunens eierinteresser i
interkommunale selskaper.

Eierandel Eierandel Merknader

IKS

Gass ROR IKS 16,66  %

Interkommunalt arkiv Møre og Romsdal IKS 1,54%

Molde og Romsdal Havn IKS 12,00  %

Møre og Romsdal Revisjon IKS Revisjonselskap som etableres  1.10.16

Romsdalshalvøyas renovasjonsselskap lKS 6,80  %

Tabell: Oversikt over Aukra kommunes eierandeler i interkommunale selskaper.

Kilde: Regnskap 2015  note  5:  aksjer og andeler l varig eie. Eierskapsmelding for Aukra kommune 2011, og sak  1 kommunestyret

4.9.2014 (64/2014): eigarskapsmelding
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Aukra kommune  —  overorda analyse og plan for selskapskontroll  2016  til 2019 (3 l .8.20l6)

3.1 Analyse av overordnede risikofaktorer

Kommunen har tre hovedansvarsområder (kommuneloven  §  l). Legge til rette for et funksjonsdyktig
kommunalt folkestyre, yte gode og effektive tjenester til sine innbyggere og legge til rette for bærekraftig
utvikling. Deler av kommunens virksomhet er viktigere enn andre deler for å kunne oppfylle kommunens
hovedansvarsområder. Gjennom dette vil kommunen sikre en tillitsskapende forvaltning med høy etisk
standard.

Risiko er at det skjer noe som gjør at kommunen ikke når sine målsettinger. Risikofaktorer er mulige
hendelser som kan gjøre at kommunen ikke når sine målsettinger. Analysen setter opp risikofaktorer som
er vesentlige for kommunens måloppnåelse på de tre hovedansvarsområdene. I vurderingene er det tatt
hensyn til de tiltak rådmannen har iverksatt for å sikre en betryggende intern kontroll (kommuneloven
§ 23 nr. 2). Risikofaktorene er vurdert ut fra sannsynligheten for at den inntreffer, og den konsekvensen

det vil ha om det inntreffer. Konsekvensene kan ha følger for kommunens egen virksomhet og/eller

kommunens innbyggere. Det vil bestandig være en viss risiko for at kommunen ikke når sine mål, men
mye av denne risikoen har både lav sannsynlighet og lav konsekvens.

3.2 Eierskapskontroll

Eierskapskontrollen skal være med å sikre at kommunen utøver sitt eierskap på en profesjonell måte.

Dette vil kunne gjøre at kommunen kan påvirke selskapet i ønskede saker, at eventuelle medeiere blir
likebehandlet og at selskapets uavhengighet opprettholdes.

— - —  ' - Risiko-vurderingisikofaktorer Bakgrunn for risikovurdering Lav/Medium/H

Sannsynlighet for at risikofaktor inntrer Konsekvens om risikofaktor inntrer é
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Prinsip er for eierskap o  forvaltnin
ommunen  har Kommunen har  utarbeidet eierskapsmelding (2011). Der Kommunen opptrer  ikke  som  en  profesjonell

tydelige prinsipper trekkes det opp prinsipper for ansvarsplassering og for eier. Dette kan skade både kommunens og

or utøvelse av hvordan kommunen skal utøve sitt eierskap. Rådmannen er selskapets interesser. Kommunens omdømme

ierskap ikke tillagt noe særskilt ansvar i den direkte oppfølgingen av svekkes.

kommunens eierinteresser, men har rapporteringsansvari

årsmelding/-regnskap og ansvar for rullering av eierskaps-

melding.

Meldingen svarer ikke på alle anbefalinger fra  KS  Eierforum.

Det fremkommer at meldingen skal rulleres hvert fjerde år.

Det pågår et arbeid med å revidere eierskapsmeldingen.

ommunen bryter Kommunens størrelse gjør det sannsynlig at flere personer vil Dårlig rettssikkerhetsgaranti, svekket

abilitets- sitte i posisjoner som kan ha motstridende interesser. omdømme og feil vedtak.

estemmelser Kommunen har ikke en samlet oversikt over økonomiske

interesser, verv etc. for folkevalgte eller ansatte i administra-

sjonen og eiermeldingen tar ikke opp alle interesseforhold

kommunen har i forhold til andre selskaper.

Habilitetsutfordringer skal vurderes før oppnevning]

nominering av styremedlemmer.

Eierskapsmeldingen 2011 gir følgende føring i  punkt  1.4.4.5:

«Det er ei forventning til at selskap der kommunen er eigar

blir knytt til styrevervsregisteretno». Søk i styreverv-

registeret.no viser at dette ikke gjelder alle selskap.

Aukra kommune er ikke knyttet til styrevervregisteret.

ommunen Eierskapsmeldingen hari punkt  1.5.3  bestemmelser om Vanskelig for innbyggerne å kontrollere

raktlserer ikke rapportering og utvikling av eierstrategi. Bestemmelsene er kommunen når dokumenter ikke fremkommer

ffentlighet i noe uklare. Det er ikke avklart hvordan eier skal motta på offentlig postjournal.

tøvelsen av sitt rapporter og informasjon fra selskap. Årsmeldinger, regnskap

ierskap og eventuelt kopier av styrepapirer fra selskapene sendes

ofte direkte til kommunens representantler) i eierorgan og

ikke til postmottaket.

ormål med eierskap

ormålet med Selskapets formål skal fremgå av vedtekter/selskapsavtale. Selskapet og dets virksomhet utvikles ikke til

ommunens eier- Prinsipielle endringer i vedtekter/selskapsavtale skal vedtas beste for kommunen og innbyggerne.
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Aukra kommune  —  overorda analyse og plan for selskapskontroll 2016 til 2019 (3l.8.2016)

av kommunestyret. Det er ingen rutiner for politisk be-

handling i kommunen av prinsipielle saker til eierorganer i

selskaper i forkant av eiermøtet. Kommunens represen-

tant(er) i eierorgan er ikke pålagt å rapportere til ordfører

eller rådmann, utover at  «  Dei valte representantene kan

rådføre seg med ordførar om dei har grunn til å tru at

endringar som har oppstått i selskapet bør rapporterast til

kommunestyret utanom plan».

Kommunens eierstrategier skal gjennomgås i del 2 av

eiermeldingen. Det er ikke avklart når denne skal legges frem.

Engasjement i enkelte selskaper er lagt frem i egne saker.

Stadig mer av den kommunale tjenesteytingen utføres av sel-

skaper som ikke er en del av kommunen. Kommunestyret har

få saker om resultatet av den tjenesteproduksjonen som skjer

i disse selskapene til behandling. Årsmeldinger/-regnskap fra

noen utvalgte selskapet legges frem for kommunestyret til

orientering. Det er ikke vanlig at kommunens representant

(er) i eierorganet orienterer kommunestyret om driften i

selskapene. Kommunen har utarbeidet eierskapsmelding

(2011).
Kommunen har ingen skriftlige rutiner for hvordan vedtak

generelt sett skal formidles til kommunens representant(er)i

eierorganet.

epresentasjon i eierorgan og styre
ominasjons-

rdningi

ommunen sikrer

kke nødvendig

amlet kompetanse

styret i selskapet

Eierkommunene oppfyller ikke alltid sitt samlede ansvar for å

sikre nødvendig samlet kompetanse i styret. Rolle og krav til

kompetanse til styremedlemmer er omtalt i eierskaps-

meldingen punkt 1.4.4 og 1.5.6. Det er  i  enkelte selskap

besluttet at eierutvalg skal koordinere alle nomineringer til

styreverv. Dette vil kunne være med å sikre kompetanse i

selskaper kommunen eier.

3.3 Forvaltningsrevisjon

Forvaltningsrevisjon skal være med å sikre at selskapet drives slik at det oppfyller sine mål og at dette
gjøres på en etisk forsvarlig måte.

Risikofaktorer

Selskapets mål-

oppnåelse er ikke

tilfredsstillende

Selskapet bryter

bestemmelser om

offentlighet i

offentlighetsloven

og kommune-

loven

Selskapet bryter

saksbehandlings-

regler i forvalt-

ningsloven

Selskapet bryter

regelverket for

offentlige

anskaffelser

Kommunens omdømme svekkes.

Tjenestetilbudet til innbyggerne har ikke det

innhold eller omfang som er fastsatt.

Selskapet og dets virksomhet utvikles ikke til

beste for kommunen og innbyggerne.

Kommunens omdømme svekkes.

Selskapene kan få utilfredsstillende styring som

gjør at de ikke når sine mål.

Bakgrunn for risikovurdering

Sannsynlighet for at risikofaktor inntrer

God måloppnåelse vil være særlig viktig i de selskapene som

er tjenesteleverandører til kommunene. Kommunestyret føl-

ger i liten grad med på selskapenes måloppnåelse, jf. ovenfor.

Møre og Romsdal Redaktørforening har i 2011 undersøkt

praktiseringen av offentlighet i selskaper i fylket der det

offentlige har betydelige interesser. Mange av selskapene var

i utgangspunktet ikke klar over at de var underlagt bestem-

melsene. Det ble konstatert åpenhet i et mindretall av de

gjennomgåtte selskapene. Noen selskaper kan være

underlagt reglene kun på områder der de utfører tjenester for

kommunen.

Saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven gjelder for alle

organer for stat eller kommune samt private selskaper som

treffer enkeltvedtak eller utferdiger forskrift. Det antas at det

kan være usikkerhet i noen selskaper i forhold til hvilken myn-

dighet de har fått delegert og hvilke type vedtak som fattes,

jf. omtale av offentlighet ovenfor.

Det antas at det kan være usikkerhet i noen selskaper i

forhold til om de omfattes av regelverket, jf. omtale av

offentlighet ovenfor.
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Konsekvens om risikofaktor inntrer

Innbyggerne får ikke de tjenestene de har krav

på. Konsekvensen vil variere betydelig ut fra

hvilket selskap det gjelder.

Svekket rettssikkerhet for innbyggerne.

Svekket rettssikkerhet for innbyggerne.

Mindre effektiv drift, økonomisk tap og

misligheter. Svekket omdømme.

Risiko-vurdering

Lav/Medlum/H

Sannsyn-

lighet

Konse-

kvens



Aukra kommune  — overorda analyse og plan for selskapskontroll 2016 til 2019 (31 .8.20l6)

Vedlegg 1: Årsrapport  2015  for Aukra kommune

Årsrapport 2015 gir i note 5 oversikt over eierandeler som Aukra kommune har i aksjeselskap.
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Aukra kommune  — overorda analyse og plan for selskapskontroll 2016 til 2019 (31.8.20l6)

Vedlegg 2:  Årsrapport  2015  for Aukra kommune

Årsrapport 2015 gir oversikt over interkommunale samarbeid som Aukra kommune deltar i.

Interkommunale samarbeid (oversikt i årsrapport 2015)
Romsdal interkommunale utvalg mot akutt forurensning (RIUA)

Romsdalshalvøya interkommunale renovasjonsselskap IKS (RIR)

Eide vassverk

Kystlab  AS

Møreaksen AS

Samspleis AS (samferdselsbygger Nordmøre og Romsdal)

Romsdalskart

Eiendomskattetaksering

Veterinærvakt Molde, Midsund og Aukra

AMS IKS (Aukra, Midsund, og Sandøy interkommunale samarbeid  — styrernettverk)

Krisesenter

Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep

Felles legevakt  2  (Aukra, Midsund og Sandøy)

Felles legeskyssbåt (Aukra, Midsund og Sandøy)

ACT-team

ROR-samhandling

Romsdalsmuseet

Kulturskolesamarbeid (fagleg)

Friluftsrådet i Møre og Romsdal

Driftsassistanse for vann og avløp

Romsdalsorkesteret

ROR Innkjøpssamarbeid

ROR IKT

Harøysund Næringspark

Molde og Romsdal hamn IKS

Visit Nordmøre og Romsdal AS

Kommunerevisjonsdistrikt  2  Møre og Romsdal

Kontrollutvalgssekretariat for Romsdal

Interkommunalt arkiv IKS

GassROR IKS
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Saksmappe: 2016-1547/04

Arkiv: 216

Kontrollutvalet Saksbehandlar: Jane Anita Aspen
Dato: 5.9.2016

Saksframlegg

Utvalssaksnr  Utval Møtedato

PS 24/16 Kontrollutvalet 15.9.2016

REVISJONEN  SIN RAPPORT TIL KONTROLLUTVALET  FOR 1.  HALVÅR  2016

Sekretariatet si tilråding

Kontrollutvalet tek revisjonen sin rapport for l. halvår 2016 til orientering.

Bakgrunn for saka

Kommunelova §  77  nr. 4 og Forskriftene for kontrollutval § 6 og § 9 omhandlar

kontrollutvalets tilsynsansvar overfor revisjonen.

Kontrollutvalet skal i samsvar med kommunelova  §  77  nr.  4  sjå til at kommunen sine

rekneskap vert revidert på ein tilfredsstillande måte. Dette kan mellom anna skje ved at

revisor rapporterer om sitt arbeide til utvalet med bakgrunn i den tidlegare framlagte

revisjonsplan.

Vedlagt saka følgjer:

o  Revisjonsrapport l. halvår 2016-Aukra kommune, datert 30.8.20l6

VURDERING

I revisjonsplanen er det lagt opp til rapportering til kontrollutvalet to gonger pr. år på det

arbeidet som er utført. Grunnlaget for rapporteringa er revisjonsplana for revisjonsåret 2015

som vart handsama i kontrollutvalet sitt møte 18. september 2015, sak 33/15.

Rapporten viser til prioriterte oppgåver og konklusjonar på revisjonens følgjande  3

hovudoppgåver:

o  Rekneskapsrevisj on

o  Forvaltningsrevisj on

o  Selskapskontroll

Rekneskapsrevisjon

Det kj em fram i rapporten at årsrekneskapet frå Aukra kommune først vart motteke 29. mars

2016, og endeleg Versjon av årsrapporten vart mottatt 13. april 2016. Frist for

rekneskapsavslutning er 15. februar og frist for å legge fram årsmelding er 30. mars.

Revisjonen skriv at mange kommunar ikkje greier å overhalde denne fristen.

Sekretariatet vonar at kommunen for framtida klarar å halde desse fristane, då revisjonen

treng tida til å revidere årsrekneskapen på ein forsvarleg måte.



Det går fram av halvårsrapporten at gjennomført kontroll av regnskapsføringa i Aukra

kommune ikkje avdekka vesentlege feil. Dei merknader revisjonen har hatt til

regnskapsføring har fortløpande blitt rapportert og er retta av Økonomiavdelinga. Revisjon er

utført i samsvar med til plan.

Revisjonen har følgt opp risikofaktorar identifisert i revisj onsplanen og rapportert dei avvik

dei har funne. Ingen vesentlege avvik vart funne.

Forvaltningsrevisjon

Forvaltningsrevisjon er utført i samsvar til plan for forvaltningsrevisjon.

Selskapskontroll
Det er ikkje gjennomført selskapsontrollar i perioden. Dette er i samsvar med plan.

Revisjonseininga
Revisjonen skriver i sin rapport at «Revisjonen drives i henhold til planene som er lagt for

virksomheten. Det har vært en krevende situasjon med redusert bemanning. Nytt større

revisjonsselskap er en realitet fra 1.lO.20l6.>>

Sekretariatet ber kontrollutvalet merke seg at det i haust vil bli gjennomført kvalitetskontroll i

revisjonseininga av Norges Kommunerevisorforbund (N KRF). Dette er også eit verktøy til

bruk for å følgje opp ansvaret som kontrollutvalet har for å sjå til at kommunen har ein

forsvarleg revisjon.

Jane Anita Aspen

daglig leder



Kommunerevisjonsdistrikt  2 renerons 48254613
E—post: June.beoy.fostervold@molde_kommune.no

og Organisasjonsnr.: 976 663 268

Til kontrollutvalget i Aukra kommune

Deres referanse: Vår referanse: Arkivkode: Sted/dato

June Beøy Fostervold R/29/l 6 Molde, 30.august 2016

Revisjonsrapport 1. halvår 2016  — Aukra kommune
Revisjonen rapporterer til kontrollutvalget to ganger i året. Utvalget orienteres på et
overordnet nivå om resultatet og status av utført revisjon. Det rapporteres i forhold til vedtatte
planer for regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon, selskapskontroll, misligheter og
revisjonsenheten. ltillegg til planene vises det til rammene for revisjonen som ligger i

engasjementsavtalen og uavhengighetserklæring.

Regnskapsrevisjon

Revisjonen har avgitt revisjonsberetning til kommunen sitt regnskap for 2015 datert 14. april
2016. Regnskapet ble mottatt 29. mars 2016 og er avlagt av regnskapsansvarlig og

administrasjonssjef Endelig versjon av kommunens årsrapport ble mottatt den 13. april 2016.
Revisjonen hadde tilgang til foreløpig regnskap og foreløpig årsmelding på et tidligere
tidspunkt. Frist for regnskapsavslutning er 15. februar og frist for å avlegge årsmelding er 30.
mars. Mange kommuner greier ikke å overholde denne fristen.

Vi har ved våre revisjonshandlinger ikke funnet vesentlige formelle eller materielle feil i det
framlagte regnskapet. Viser for øvrig til vår uttalelse som ble avgitt i forbindelse med
behandling av årsregnskapet i kontrollutvalget.

Det er i første halvår blitt utført revisjon i forbindelse med revisjon av momskompensasjon,

investerings-regnskap og spillemiddelregnskap. Det har tidligere vært foretatt gjennomgang
av rutiner og test av kontroller på en del områder. lnterkontrollen vurderes som
tilfredsstillende. Det gjelder blant annet rutiner rundt merverdiavgift og refusjon sjukepenger.

I revisjonsplanen var følgende innarbeidet og kommentert som iboende risiko og risiko for
vesentlige feil i regnskapet. Utfallet av revisjonen av risikoene er kommentert nedenfor:

o Driftsut ifier bokføres i investerin sre nska et o investerin sut ifier bokføres i

driftsregnskapet.

Det er i 2015 ikke avdekket avvik knyttet til denne risikoen.

o Det er budsettert store investerin er i økonomi lan skille mellom drift o investerin .

Det er ikke avdekket vesentlige avvik knyttet til denne risikoen.

o Feilbehandlin av merverdiav ift

Ikke avdekket vesentlige avvik knyttet til denne risikoen.

Kommunerevisjonsdistrikt2 1 Molde, Aukra, Vestnes, Rauma, Sunndal,

Møre og Romsdal Nesset, Gjemnes, Eide, Fræna

Rådhusplassen  I
6413 MOLDE



Attestasjonsoppgaver knytta til statlig rapportering tas fortløpende. Kontroll og godkjenning
av momkompensasjonsoppgaver gjøres annenhver måned. Det er ikke skrevet nummerert
brev til kontrollutvalget i perioden.
Planlegging av revisjonen av regnskapet for 2016 gjøres i august, og planen legges frem for
kontrollutvalget i september.

f  Konklusjon: Gjennomført kontroll av regnskapsføringen i Aukra kommune avdekket ikke
vesentlige feil. De merknader revisjonen har hatt til regnskapsføring har fortløpende blitt

rapportert og er rettet av økonomiavdelingen. Revisjon er utført i henhold til plan.

Forvaltningsrevisjon

Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019

Kontrollutvalget i Aukra kommune bestilte i sak 43/2015 i møte 24.1 1.2015 en overordnet
analyse og plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2016 til 2019 fra Kommunerevisjons-

distrikt  2  Møre og Romsdal.

Utkast til overordnet analyse og plan ble lagt fram for kontrollutvalget for diskusjon og innspill i
møte 9.6.20l6. Kontrollutvalget tok dokumentene til orientering. Forslag til analyse og plan vil

bli oversendt til kontrollutvalget for behandling i møte l4.9.20l6.

f  Konklusjon: Revisjonen er utført i henhold til plan

selskapskontroll

Det er ikke gjennomført selskapskontroller i perioden. Dette er i samsvar med plan.

Overordnet analyse og plan for selskapskontroll  2019

Kontrollutvalget i Aukra kommune bestilte i sak 44/2015 i møte 24.l 1.2015 en overordnet
analyse og plan for selskapskontroll 2016 til 2019.

Utkast til overordnet analyse og plan ble lagt fram for kontrollutvalget for diskusjon og innspill i

møte 9.6.2016. Kontrollutvalget tok dokumentene til orientering. Forslag til analyse og plan vil

bli oversendt til kontrollutvalget for behandling i møte 14.9.2016.

Misligheter

Revisjonen skal undersøke forhold som gjelder påstand om misligheter og rapportere dette til
kontrollutvalget.

f  Konklusjon: Det har ikke vært oppdaget misligheter i denne perioden.

Revisjonsenheten

Samlokalisering med ansatte i fylkesrevisjonen i J ulsundvegen 47A er gjennomført fra 1.
august 2016.

Revisjonsdistriktet har første halvår 2016 hatt tre regnskapsrevisorer og to forvaltningsrevisorer. Det
har vært en stilling i vakanse innen regnskapsrevisjon. De ansatte har arbeidet ekstra for å kunne
gjennomføre oppgavene for kommunene. Distriktsrevisor gikk av med pensjon 1. juli 2016. Det er ansatt
ny regnskapsrevisor fra 1.9.2016.

Kommunerevisjonsdistrikt 2 2 Molde, Aukra, Vestnes, Rauma, Sunndal,

Møre og Romsdal Nesset, Gjemnes, Eide, Fræna

Rådhusplassen l

6413 MOLDE



Sammenslåingen av Kommunerevisj onsdistrikt 2, Fylkesrevisj onen og Distriktsrevisj on Nordmøre IKS i
Møre og Romsdal Revisjon IKS ble over ett år forsinket og får oppstart fra l. oktober 2016. Det nye
selskapet vil være revisor i 17 kommuner samt fylkeskommunen.

Det vil bli gjennomført kval itetskontroll i revisj onsenheten fra NKRF i høst.

f  Konklusjon: Revisjonsenheten drives i henhold til planene som er lagt for virksomheten.
Det har vært en krevende situasjon med redusert bemanning. Nytt større revisjonsselskap

er en realitet fra l.l0.20l6.

Kommunerevisjonsdistrikt  2 3 Molde, Aukra, Vestnes, Rauma, Sunndal,

Møre og Romsdal Nesset, Gjemnes, Eide, Fræna

Rådhusplassen l

6413 MOLDE



Saksmappe: 2016-1547/04

Arkiv: 216

KOHtF0llUtV3l€t Saksbehandlar: Jane Anita Aspen
Dato: 5.9.2016

Saksframlegg

Utvalssaksnr Utval Møtedato

PS 25/16 Kontrollutvalet l5.9.20l6

REVISJONSPLAN  FOR  REVISJONSÅRET 2016

Sekretariatet si tilråding

Kontrollutvalet tek revisjonsplana for revisj onsåret 2016, saman med revisorane si vurdering

av sjølvstende, til orientering.

Bakgrunn for saka

Med heimel i Forskrift om revisjon kap. 2, §  4  er revisor pålagd å arbeide planmessig og

effektivt. Kontrollutvalet skal føre tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltninga og sjå

til at kommunen har ein forsvarleg revisjonsordning, jf. Forskrift om kontrollutval, kap. 3, § 4

og kommunelova si § 78 nr. 1.

Vedlagd følgjer:

o Revisj onsplan for revisj onsåret 2016

o Nøkkeltal for 2015

o Oppdragsansvarleg revisor si vurdering av sjølvstende

o Engasj ementsavtale

VURDERING

Revisjon av kommunen sitt virke skal skje i medhald av god kommunal revisj onsskikk, det vil

seie at revisj onsarbeidet skal planleggjast, gjennomførast og rapporterast.

Årsplanen vil vera retningsgj evande for revisjonens sitt arbeide i perioden 1. mai 2016 til 30.

april 2017, såframt kontrollutvalet ikkje meiner at andre områder eller felt bør prioriterast.

Revisjonsplana byggjer på verksemdsplana for heile revisjonen og har stort fokus på risiko og

det vesentlege. Dette fordi det vil ha stor betyding for revisjonshandlingane og kva som vert

rapportert til kontrollutvalet.

Revisj onsplana viser til prioriterte oppgåver og målsettingar på revisjonen sine følgjande

hovudoppgåver:

o Rekneskapsrevisjon

o Revisjon av internkontroll

o F orvaltningsrevi sj on

o Selskapskontroll



Revisjonen skriv at prioriteringane innan rekneskapsrevisjon og revisjon av internkontroll vil
vere ei vidareføring frå 2015. det vil kunne skje ei samordning av prioriteringar i det nye

selskapet; Møre og Romsdal Revisjon IKS.

I planen skriv revisjonen følgjande:

«Kommunen har god økonomi og god oppfølging av økonomien. Risikoen vurderes som lav.

Det er likevel konstatert føl gende risikoforhold:

°  Med god økonomi er det en fare for å pådra seg for store driftsutgifter både ved økte
investeringer og driftsutgifter.

0  Det er budsjettert store investeringer i økonomiplan, og skillet mellom drifts- og
investeringsutgifter bør vies noe oppmerksomhet.

0  Tidligere års erfaringer har vist noe feilbehandling av merverdiavgift i kommunen.

Avgiftsbehandlingen vies oppmerksomhet i forbindelse med terminvis gjennomgang av

merverdi-kompensasjon. Det bør i tillegg vies noe oppmerksomhet til ordinær

merverdiavgift».

Kontrollutvalet skal i møte 15.9.2016 handsame plan for forvaltningsrevisjon, utarbeidd av

Kommunerevisj onsdistrikt 2. Kontrollutvalet skal vidare med utgangspunkt i vedtatt plan for

2016-2019 bestille forvaltningsrevisjonsprosjekt.

På same måte skal det vedtakast plan for selskapskontroll og eventuelt bestillast prosjekt.

Kommunerevisj onsdistrikt  2  har rapportert skriftleg til kontrollutvalet kvart halvår på

målsetjingar og prioriterte oppgåver. I tillegg har det i møter i kontrollutvalet blitt gitt

munnleg orientering om forskjellege forhold.

Frå 1.10.2016 vil Møre og Romsdal Revisjon IKS utføre revisjonsoppgåver for kommunen.

Det skal utarbeidast engasjementsavtale mellom kontrollutvalet og selskapet.

Sekretariatet ser det som naturleg at det nye revisj onsselskapet ønskjer at det vert utarbeidd

ein mal for desse engasjementsavtalane, slik at samhandlinga kan gjerast på ein rasjonell

måte. Det vil i engasjementsavtalane vere viktig at kontrollutvala vert sikra gode verktøy for å

ivareta sitt ansvar for å sjå til at kommunen har ein forsvarleg revisjon.

I timebudsjettet for 2016 er det satt av totalt 529 timer fordelt på 331 timer til

rekneskapsrevisjon og 198 timer til forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Dette er det

same som for 2015. Det er i planen gjort merknad om at det vil kunne komme endringar som
følgje av etableringa av Møre og Romsdal IKS.

Kontrollutvalgssekretariatet har ingen innvendingar eller generelle merknader til den

revisj onsplanen som ligg føre her, heller ikkje til vesentleg-grensa på 7mill. kroner som

kjem fram i plandokumentet.

Sekretariatet har heller ingen merknader til revisor sin eigenvurdering av sjølvstende knytt til
revisj onsoppdraget.

Jane Anita Aspen

daglig leder
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REVISIONSPLAN 2016 FOR  AUKRA KOMMUNE

1.  INNLEDNING

Revisjon planlegges, gjennomføres og rapporteres slik lov, forskrift og god kommunal
revisjonsskikk krever.

Regnskapsrevisjon innebærer å vurdere risikoen for at det kan foreligge feilinformasjon i
årsregnskapet som følge av misligheter og feil.

For forvaltningsrevisjon og selskapskontroll gjennomføres risiko- og vesentlighetsvurderinger

i forbindelse med utarbeidelse av plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Disse

planene behandles i kontrollutvalget og kommunestyret første året i valgperioden.

Til grunn for planlegging av revisjon i den enkelte kommune har revisjonen en

virksomhetsplan som dekker hele revisjonsdistriktet. Virksomhetsplanen omhandler alle
oppgaver revisor skal utføre, overordna prioritering og de ressurser som revisjonsdistriktet har
til disposisjon.

2. INFORMASJON OM KOMMUNEN

I  planleggingsfasen vil en måtte være spesielt oppmerksom på endringer i regelverk,
organisering, økonomisystem og skifte av nøkkelpersonell. Dette skal være tilgjengelig på
kommunens hjemmeside og intranett. Det er ingen vesentlige endringer som vil påvirke vår
planlegging.

Økonomi
Situasjonen for 2016 kan i korte trekk beskrives slik:
Prognosen etter 1. tertial viser et merforbruk på enhetene/ tjenestene på 0,4 mill. kroner.
Forventet avvik på regnskapet for 2016 er et merforbruk på 1,5 mill. kroner.

Kommunen har store inntekter som følge av anlegget på Nyhamna, som gir kommunen stor
økonomisk handlefrihet. Vi har sett en økning i driftsutgiftene de senere årene. En mulig
årsak er at man kanskje ikke har så stort fokus på kostnadskontroll som kommuner med trang
økonomi. Nøkkeltall fra regnskapene for perioden 2010-2015 er vedlagt.

o Drift: Aukra kommune hadde netto driftsresultat på 17,7 % av inntektene i 2015 mot 18,2

% i 2014. Dette ligger langt over måltallet på 1,75 %. Disposisjonsfondet var på 221,3

mill. kr pr 31.12.2015 og utgjorde 47,3 % av driftsinntektene for 2015. Kommunen hadde

et regnskapsmessig mindreforbruk på 14,8 mill. kroner i 2015(etter avsetninger).

o Soliditet: Kommunen sin langsiktige gjeld til investeringer var på 66,7 % av inntektene i
2015 mot 75,3 % i 2014. Etter en reduksjon frem mot 2010 har det de senere årene vært

en økning i kommunens gjeld frem til 2013. Fra 2015 har denne blitt redusert.

o Likviditet: Likviditeten i kommunen er god.

3.  REGNSKAPSREVISION

Generell risiko og vesentlighetsvurdering
Formålet med revisors risikovurdering er å sikre at de forhold som kan bevirke at vesentlige
feil og mangler oppstår, blir avdekket og vurdert så tidlig som mulig, slik at tilstrekkelige og
effektive revisjonshandlinger blir foretatt. Vesentlige feil eller mangler er det totale omfang
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av feil og mangler som gjør det sannsynlig at brukerne av den økonomiske informasjonen
ville fatte en annen beslutning enn om disse feilene ikke var til stede.

Risikovurderingen er ment å gjennomføres ved at revisor foretar en vurdering vedrørende

iboende risiko og kontrollrisiko (effektiviteten i kommunens intemkontroll). Dette
dokumenteres i vårt revisjonsverktøy Descartes som risikovurderingshandlinger.

Kommunen har god økonomi og god oppfølging av økonomien. Risikoen vurderes som lav.

Det er likevel konstatert følgende risikoforhold:

o Med god økonomi er det en fare for å pådra seg for store driftsutgifter både ved økte
investeringer og driftsutgifter.

o  Det er budsjettert store investeringer i økonomiplan, og skillet mellom drifts— og
investeringsutgifter bør vies noe oppmerksomhet.

o Tidligere års erfaringer har vist noe feilbehandling av merverdiavgift i kommunen.
Avgiftsbehandlingen vies oppmerksomhet i forbindelse med terminvis gjennomgang av
merverdi-kompensasjon. Det bør i tillegg vies noe oppmerksomhet til ordinær
merverdiavgift.

Vesentlighetsgrense

Kommunens gode økonomi gir rom for en høyere vesentlighetsgrense. Den totale

vesentlighetsgrensen for Aukra kommune er satt til  7  mill. kroner regnskapsåret 2016.

Revisjonsmessig angrepsvinkel
Det som framkommer under foregående punkt om generell risiko og vesentlighetsvurdering,
tyder på at den iboende risiko for vesentlige feil i regnskapet er på nivå med tidligere år.

Ut fra vår vurdering av kontrollrisikoen vil vi legge opp til å bygge på den interne kontroll der
det synes mest effektivt, dvs. at revisjonen i stor grad vil bygge på test av kontroller.

For øvrig gir risikovurderingen grunnlag for følgende prioriteringer:

Generelt Bokføringsloven gjelder for kommunene. Det krever spesiell oppfølging.
Mva behandlin bør føl es o

Lønnsområdet Det har tidligere vært en del feil med refusjon sykepenger, dette har det vært
ryddet opp i, men det bør følges opp at avstemmingsrutiner er på plass. Inn-
og utmeldingsrutiner KLP følges opp.
Området e ner se for test av kontroller.

innkjøpsområdet Det er tidligere konstatert at det er gode rutiner, og at disse har vært fulgt. Det
er avdekket lite feil de senere årene. Vi vil i stor grad basere oss på test av
kontroller. Gitt at disse testene bekrefter at kontrollrisikoen fortsatt er lav, vil

omfan et av substanstester være svært be enset.
Driftsmiddelområdet / Det foretas en løpende rapportering på framdriften i investeringsprosjektene.
investerings- Det er risiko knyttet til skille mellom investerings- og driftsutgifter siden

regnskapet vurderingen i noen grad må baseres på skjønn.
Se etter at det legges frem byggeregnskap for de prosjektene som er ferdig.
Vi vil foreta test av intemkontrollen på området ut i fra kommunens
investeringsreglement. Rutiner ved avslutning av investeringsprosjekt bør
vies litt oppmerksomhet da det kan være store differanser mellom
kommuneregnskap og entreprenør regnskap.
Bør o så se å skillet mellom drift o investerin .
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Overføringsområdet Området har få transaksjoner, og det benyttes derfor utelukkende test av
detaler substanstester) dvs. totalavstemmin .

Salgsområdet Den iboende risiko knyttet til fullstendighet bør følges opp nærmere både ved
en kartlegging av rutiner med tilhørende test av kontroller og ved analyse av
regnskapstallene. Detaljtester vil også bli vurdert hvor hensiktsmessig
(avstemmingskontroller etc).
Risikoen for feil er hø ere å ikke rutinemessi e transaksoner

Likvidområdet Det er tidligere konstatert gode rutiner og god intemkontroll. Det foretas
tester av bankavstemminger. Det er lite med kontantkasser i kommunen.
O  føl in av bankkonti som enhetene har o rettet (skoler o institusoner).

Finansområdet Området har få transaksjoner og egner seg for test av detaljer  —

totalavstemming. Finansforvaltningsreglementet følges opp både i forbindelse
med re nska srevis'on o forvaltnin srevison.

Prioriteringer

Nedenfor følger prioriteringer innen regnskapsrevisjon og revisjon av intern kontroll. Dette er

en videreføring fra 2015. Det vil kunne skje en samordning av prioriteringer i det nye
selskapet; Møre og Romsdal IKS. Noen områder som anskaffelse/innkjøp, kan også bli fulgt
opp ved forvaltningsrevisjon.

Regnskapsrevisjon
o Påse at reglene for beregning av selvkost følges og at det gjøres for- og etterkalkyler.

o Påse at endringer i KOSTRA—veilederen blir fulgt opp av administrasjonen.
o Påse at en ikke kommer under minste lovlige låneavdrag, og da spesielt ved forlengelse av

avdragstiden. Det skal foreligge dokumentasjon med en beregning.
o Påse at administrasjonen følger opp med budsjettendringer ved vesentlige endringer i

forutsetningene i budsjettet, jfr KL § 47 nr. 3 og ny veileder fra KRD.

Påse at det ikke foretas direktekj øp av varer og tjenester i strid med anskaffelsesreglene.
Påse at kommunen overholder bestemmelsene i kommuneloven om lovlige låneformål.

Påse at finansforvaltningen ikke er i strid med finansforvaltningsreglementet.

Påse at administrasjonen ikke opptrer i strid med delegasjonsreglementet.
Påse at administrasjonen forstår innholdet i fullstendighetserklæringen (rådmannen signerer på at
regnskapet er fullstendig) og engasjementsavtalen.
Oppfølging av merknader vi har gjort til regnskapet for 2015.

Se nærmere på inntektsføring/ beregning refusjon ressurskrevende brukere.

Se nærmere på bokføring startlån.

Se nærmere på arbeidsavtaler for lærere.

Se nærmere på pensjon og rutiner rundt utmelding/ innmelding i KLP.

Se nærmere på bruk av elektroniske fakturaer.
Se nærmere på størrelsen av ubrukte lånemidler.

Revisjon av internkontroll
o Revisjonen må ha fokus på det forebyggende i gode rutiner. God intern kontroll innebærer at feil

og misligheter blir oppdaget og nødvendige korrigeringer/rapporteringer blir foretatt.

o Revisjonen må påse at kommuneregnskapet løpende blir avstemt og avstemmingene dokumentert

på en tilfredsstillende måte. Avstemmingene skal oppbevares i 5 år. Administrasjonen kan gjerne
benytte regnskapsmappen som vi sponser kommunene med.

o Revisjonen bør foreta en vurdering av om finansforvaltningsreglementet, delegasj onsreglementet
og etiske retningslinjer oppfyller intensjonen i kommuneloven og om det er behov for ajourføring.

o Revisjonen må vurdere om administrasjonen har tilstrekkelig kompetanse (oppdatering) og
kapasitet på økonomiområdet.
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o Revisjonen må ha en god dialog med rådmannen knytta til risikoen for misligheter og feil. Dette
gjøres ved møter med rådmannen i planleggingsfasen og konklusjonsfasen (revisjonsberetningen).

o Revisjonen må foreta en vurdering av risikoen for overfakturering på varekj øp pga. dårlige rutiner,
bekjentskaper og leverandører som er i en monopolsituasjon. Alle formelle krav til en faktura må
være oppfylt, jfr. bokføringsloven.

o Revisjonen må foreta en vurdering om det forekommer tilfeller der kommunen mottar sponsing fra
leverandører.

o Følg nærmere opp at kommunen overholder bokføringsforskriften.

4. FORVALTNINGSREVISION

Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi,
produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og
forutsetninger. Herunder om:

a) forvaltningen bruker ressurser til å løse oppgaver som samsvarer med kommunestyrets

vedtak og forutsetninger,

b) forvaltningens ressursbruk og virkemidler er effektive i forhold til målene som er satt på
området,

c) regelverket etterleves,

d) forvaltningens styringsverktøy og virkemidler er hensiktsmessige,
e) beslutningsgrunnlaget fra administrasjonen til de politiske organer samsvarer med

offentlige utredningskrav,
f) resultatene i tjenesteproduksjonen er i tråd med kommunestyrets eller fylkestingets

forutsetninger og/eller om resultatene for virksomheten er nådd.

Kontrollutvalget bestilte i møte 18.11.2014 (sak 35/14) forvaltningsrevisjonsprosjekt om

informasjonssikkerhet  iAukra kommune. Kommunerevisjonen leverte rapporten til
kontrollutvalget som behandlet denne i møte 24.l 1.2015. Kommunestyret behandlet rapporten

i møte 15.12.2015. Revisjonen vil følge opp anbefalingene i rapporten og legge fram sak for

kontrollutvalget høsten 2016.

Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2016 til 2019

Det skal gjennomføres en overordnet analyse basert på risiko- og vesentlighetsvurderinger.
Hensikten med den overordnede analysen er å fremskaffe relevant informasjon om
kommunens virksomhet slik at det er mulig for kommunestyret og kontrollutvalget å legge en

plan for forvaltningsrevisjon og prioritere mellom ulike områder hvor det kan være aktuelt å
gjøre forvaltningsrevisjon.

Kommunerevisjonen har fått i oppdrag å utarbeide forslag til overordnet analyse og plan for

forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalget skal behandle dokumentene i møte 15.9.2016.
Kommunestyre vil deretter vedta plan for forvaltningsrevisjon.

Kontrollutvalget skal med utgangspunkt i vedtatt plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 bestille
forvaltningsrevisjonsprosjekt.

5. SELSKAPSKONTROLL

Kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres kontroll med forvaltningen av eierinteressene i

de selskaper som er omfattet av slik kontroll. Herunder skal det kontrolleres om den som
utøver kommunens eierinteresser i selskaper gjør dette i samsvar med kommunestyrets vedtak
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og forutsetninger (eierskapskontroll). Selskapskontrollen kan også omfatte

forvaltningsrevisjon.

Overordnet analyse og plan før selskapskontroll  for  perioden  2016 til  2019

Innen utgangen av 2016 skal kommunen vedta plan for selskapskontroll for perioden 2016 til
2019 med tilhørende analyse av overordnede risikofaktorer.

Kommunerevisjonen har fått i oppdrag å utarbeide forslag til overordnet analyse og plan for

selskapskontroll. Kontrollutvalget skal behandle dokumentene i møte 15.9.2016.
Kommunestyre vil deretter vedta plan for selskapskontroll.

6. ANDRE REVISIONSOPPDRAG

Ved regnskapsrevisjon av kommunale selskaper, stiftelser, legater, er det laget egne tilpassede
programmer. Descartes benyttes der det en hensiktsmessig. I tillegg er det en rekke
attestasjonsoppdrag (merverdiavgiftskompensasjon, spillemiddelregnskap, osv.) som

håndteres løpende. Revisjonshandlinger tilpasses den enkelte attestasjon.

7. RAPPORTERING

Kommunerevisjonsdistrikt  2  har rapportert skriftlig til kontrollutvalget på målsettinger og

prioriterte oppgaver to ganger hvert år.  I  tillegg har det i møte i kontrollutvalget blitt gitt
muntlig orientering om forskjellige forhold under punktet referatsaker.

Fra 1.10.2016 vil Møre og Romsdal Revisjon IKS utføre revisjonsoppgaver for kommunen.
Det skal utarbeides engasjementsavtale mellom kontrollutvalget og selskapet.

8. RESSURSBRUK  — TIMEBUDSIETT

Det legges til grunn at det utføres revisjonsoppdrag i tilsvarende omfang som tidligere.
Det blir budsjettert å bruke 529 timer på de revisjonsoppdragene som er i Aukra kommune.

Timebudsjett:

o Regnskapsrevisjon: 331 timer

o  F  orvaltningsrevisjon/selskapskontroll I  98  timer

o  Sum: 529 timer

Oppdragsansvarlig revisor er Anne Oterhals for regnskapsrevisjon og Einar Andersen og

Anny Sønderland for forvaltningsrevisjon. June Beøy Fostervold er utøvende revisor på
regnskapsrevisjon. Alle revisorer er vurdert å være uavhengige av kommunen. For

oppdragsansvarlige avgis skriftlig egenvurdering.

Det vil kunne komme endringer som følge av etableringen av Møre og Romsdal Revisjon
IKS.

VEDLEGG

o Nøkkeltall 2015

o Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlig revisor

o Engasjementsavtale
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AUKRA  KOMMUNE NØKKELTALL 2015

NØKKELTALL FRA DE SISTE ÅRSREGNSKAPENE

Nedenfor viser vi til nøkkeltall innenfor 3 områder (Drift. Soliditet og Likviditet) over en  6  års periode.

DEFINISJON:

Nøkkeltallene er beregnet som prosent av driftsinntekter.
Alle nøkkeltall (med unntak av nedbetalingstid av gjeld )er utregnet som prosent av kommunens driftsinntekter konsern.
Nøkkeltallene sier noe om kommunen sin økonomiske situasjon.

Tallene er hentet fra SSB— konsernregnskap .  dette er ureviderte tall per april 2016.

Det er også gjort sammenligning med fylkesgjennomsnittet.

DRIFTSINNTEKTER

 
   

 
 

; —3'5'5Ekhi(i‘ "siste rar
AUKRA KOMMUNE . . : e - . i * 43%
FYLKET 16  391 17 356 18 580 19 605 20 137 20 324 0,9 %

       

BEREGNING AV NØKKELTALLENE:

DRIFT

NETTO  DRIFTSRESULTAT  %

AUKRA KOMMUNE —
FYLKET   
Kommentar:
Nøkkeltallet netto driftsresultat viser overskuddet eller underskuddet i drifta av kommunen, og er andelen av årets driftsinntekter
som ikke er brukti drifta. TBU- teknisk beregningsutvalg har satt et mål om at overskuddet bør være på minimum 1,75  %  av
driftsinntektene.

Aukra kommune har et netto driftsresultati 2015 på 82,4 mill kroner tilsvarende 17,7 % av driftsinntektene

NETTO EKSTERNE FINANSUTGIFTER  %

 
 AUKRA KOMMUNE!»
FYLKET

 
 

Kommentar:
Nøkkeltallet for netto eksterne tinansulgifter sier noe om hvor stor del av kommunens driftsinntekter som brukes til finansutgifter.
Høy gjeld med høye rente— og avdragsulgifter medfører mindre ressurser til daglig drift og mindre fleksibilitet mht.  å  omdisponere
midler i drift.

Aukra kommune har 24,1 mill. kroner i netto eksterne finansutgifter. Tilsvarende tall for 2014 var 24,7 mill. kroner.
Kommunen sine netto eksterne tinansutgifter ligger godt under måltallet på maks 5% av driftsinntektene og ligger også under

          

DISPOSISJONSFOND  % Tallene sjekkes mot Kostra måltall  4 %

" ' ff201041. £201’? shirt
SSB-TALL 14,3  '  *  _15;7  * . 1  129.9
FYLKET 2,9 3.7 3.8 3.8 3.7 3,9 3,6

Kommentar:
Nøkkeltallet for disposisjonsfond sier noe om hvor mye kommunen har i frie reserver dvs andelen av frie inntekter som ikke er
brukti driften. Kommunen trenger et disposisjonsfond av en viss størrelse for å møte uforutsette kostander og svikti de frie
inntektene.

Aukra kommune har disposisjonsfond på totalt 221.3 mill. kroner.
Dette utgjør 47,3  %  av inntektene noe som er godt over måltallet på 4%.
l tillegg lil dette vil det komme det som blir vedtatt avsatt til disposisjonsfond av årets mindreforbruk.



AKKUMULERT REGNSKAPSRESULTAT  %

 :  i av 'r*=,:f* :~2a1o»; rzzorzrwf f”20f27;* '  ees"nnoneanz«i-r
AUKRAKOMMUNE M as  L iat -se r ~53
FYLKET 0,3 «D9 «Ol -0.1 
Kommentar
Nøkkeltallel akkumulert regnskapsresultat viser akkumulert overskudd! Hunderskudd i forhold til driftsslnntektene.

Aukra kommune har 14,8 mill kroneri udlsponert regnskapsmessig mindreforbruk i 2015.

SOLIDtTET

LANEGJELD DRIFTSMIDLER
Ian sikti "eld-formidlin slån- ensonsfor liktelse

           
       2010 77201.1  7  20.12. '? ,;—_2(113 2014?‘.

AUKRA KOMMUNE  w  — ' 30,7 43,4 66,5 76,0  =  . 75,3 —  59,8
FYLKET 87,6 89,9 92,3 92.7 90,3 91,6

Kommentar:
Nøkkeltallet lånegjeld driftsmidler sier noe  om  kommunens soliditet dvs. fordeling mellom  gjeld og egenkapital.  I  lånegjelden er
formldlingslån og pensjonsforpliktelser holdt utenom.

Gjelden er synkende  og  godt under snittet for fylket men ligger litt over måltallet som er maks 50%

AVDRAGSTID GJELD

låne 'eld/belalt avdra lån
      

        Ru  RA  MMUNE L —2esf. .*2&3 Å1&9-— 1a5V

Kommentar:
Nøkkeltallet viser gjennomsnittlig avdragstid for  kommunen  sin lånegjeld. Avdragstiden skal reftektere rest avskrivningstid på
driftsmidlene, men dette gjelder kun dersom  kommunen  betaler minsleavdrag. Aukra kommune betaler godt over minstefradrag.

BRUTTO INVESTERINGSUTGIFTER  %
sum ut ifteriinvesteri sre nska

   ,—.1=*2014;" 2015‘ »  .
13,5 15,0. i i .  °  30.8 " i

 
     ÅUKRA KOMMUNE  '  . 27,9

FYLKET 14,9 0,0 0,0 8,6

Kommentar:
Nøkkeltallet for investeringsutgifter sier noe  om  nivået på  kommunens  investeringer i forhold til driftsinntektene.

Aukra  kommune  har redusert investeringene sine de lo siste är, det henvises til årsrapporten  om  detaljer på investeringsnivå.

LIKVIDITET

ARBEIDSKAPITALEN  °/
AKD=ornløpsmfdler-kor1siktl '

    201:2“ ” “Z013 .
50;4  =  45,8
25,9 19,0

Auknakomuuué
FYLKET    
Kommentar:
Nøkkeltallet arbeidskapitalens driftsdel sier noe om grunnlikviditeten til kommunen dvs. muligheten til å betale for sine
forpliktelser etter hvert  som  de forfaller, Likviditeten målt  som  arbeldskapitalens driftsdel bør minst utgjøre 5% av  kommunens
driftsinntekter.

Aukra kommune har god likviditet.



HOVEDKONKLUSJON

NGKKELTALLENE FORAN VISER AT

IDRIFTEN

 
Aukra kommune har et netto driftsresultat på 17,7% av inntektene. Dette er godt over mältaltet på 1.75  %

SOLIDITETEN
På grunn av de store inntektene er kommunen solid.

LlKVlD!TET
Kommunen sin likviditet er tangt over måttatlet på 5%.



Mobil:  97  53  99  87
Kommunerevisjonsdistrikt  2

og lair-1Fr)1'fst:c)nderland@molde.kommune.no
Org./revisomrs. 976 663 268

Til kontrollutvalget i Aukra kommune

Deres referanse: Vår  referanse: Arkivkode: Sted/dato

Anny Sønderland R2 Molde, 31 .8.2016

Vurdering av  uavhengighet

Innledning
Ifølge forskrift om revisjon  §  15  skal oppdragsansvarlig revisor minimum hvert år avgi en skriftlig

egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget.

Krav til uavhengighet og objektivitet gjelder også for revisors medarbeidere, men det er kun

oppdragsansvarlige revisorer som plikter å legge fram en skriftlig vurdering for kontrollutvalget.

Både kommuneloven (§ 79) og forskrift om revisjon (kapittel  6) setter krav til revisors

uavhengighet. Kravene er nærmere beskrevet nedenfor.

Lovens og forskriftens krav til uavhengighet
Ihht kommuneloven § 79 og §  13 i forskrift om revisjon kan den som foretar revisjon ikke:

l. være ansatt i andre stillinger i (fylkes)kommunen eller i virksomhet som (fylkes)kommunen

deltar i

2. være medlem av styrende organer i virksomhet som (fylkes)kommunen deltar i

3. delta i, eller ha funksjoner i armen virksomhet, når dette kan føre til at vedkommendes

interesser kommer i konflikt med interessene til oppdragsgiver, eller på armen måte er egnet

til å svekke tilliten til den som foretar revisjon

4. ha nærstående (ektefelle, samboer, nære slektninger), som har slik tilknytning til revidert at

det kan svekke revisors uavhengighet og objektivitet.

I tillegg stiller loven § 79 og forskriften § 14 følgende begrensninger:

5. revisor kan ikke utføre rådgivnings- eller andre tjenester der dette er egnet til å påvirke eller
reise tvil om revisors uavhengighet og objektivitet

6. revisor kan ikke yte tjenester som hører inn under den revisjonspliktiges (dvs.

(fylkes)kommunens) egne ledelses- og kontrolloppgaver

7. revisor kan ikke opptre som fullmektig for den revisjonspliktige, unntatt ved bistand i

skattesaker etter domstolloven

8. det må ikke foreligge andre særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til revisors

uavhengighet og objektivitet ved gjennomføring av revisj onsoppgavene

Kommunerevisjonsdistrikt2 1  (2) Molde, Aukra, Vestnes, Rauma, Sunndal,
Møre og Romsdal Nesset, Gjemnes, Eide, Fræna

Rådhusplassen  1
6413  MOLDE



Krav  til uavhengighet i kommuneloven og forskrift om revisjon

Ansettelsesforhold

Medlem i styrende organer

Delta eller inneha funksjoner i

annen virksomhet, som kan føre til

interessekonflikt eller svekket tillit

Nærstående

Rådgivnings— eller andre tjenester

som er egnet til å påvirke revisors
habilitet

Tjenester under kommunens egne

ledelses- og kontrolloppgaver

Opptre som fullmektig for den
revisjonspliktige

Andre særegne forhold

Undertegnede har ikke ansettelsesforhold i andre stillinger enn i

revisjonsselskapet.

Undertegnede er ikke medlem av styrende organer i noen virksomhet

som kommunen deltar i.

Undertegnede deltar ikke i eller innehar funksjoner i annen

virksomhet som kan føre til interessekonflikt eller svekket tillit til

rollen som revisor.

Undertegnede har ikke nærstående som har tilknytning til Aukra
kommune som har betydning for min uavhengighet og objektivitet.

Undertegnede bekrefter at det for tiden ikke ytes rådgivnings- eller
andre tjenester overfor Aukra kommune som kommer i konflikt med

denne bestemmelsen.

Før slike tjenester utføres av Kommunerevisjonsdistrikt  2  foretas en
vurdering av rådgivningens eller tjenestens art iforhold til revisors

uavhengighet og objektivitet. Dersom vurderingen konkluderer med at
utøvelse av slik tjeneste kommer i  konflikt  med bestemmelsen i

forskriften  §  14, skal revisor ikke utføre tjenesten. Hvert enkelt tilfelle
må vurderes særskilt.

Revisor besvarer daglig spørsmål/henvendelser som er å betrakte som

veiledning og bistand og ikke revisjon. Paragrafen sier at også slike
veiledninger må sige med varsomhet og på en måte som ikke binder

opp revisors senere revisjons- og kontrollvurderinger.

Undertegnede  bekrefier  at det for tiden ikke ytes tjenester overfor
Aukra kommune som harer inn under kommunens egne ledelses- og

kontrolloppgaver.

Undertegnede bekrefter at verken revisor eller
Kommunerevisjonsdistrikt  2  for tiden opptrer som fullmektig for

Aukra kommune.

Undertegnede lgenner ikke til andre særegne forhold som er egnet til
å svekke tillitten til min uavhengighet og objektivitet.

Når det gjelder forvaltningsrevisorene vil de også ved oppstart av nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt

foreta en vurdering av sin uavhengighet i forhold til det konkrete prosjektet.

Anne Oterhals EinarAndersen Anny S  ønderland

Oppdragsansvarlige revisorer i Aukra kommune

Kommunerevisjonsdistrikt  2
Møre og Romsdal

2  (2)
Nesset. Gjemnes, Eide, Fræna
Molde, Aukra, Vestnes, Rauma, Sunndal,



Kommunerevisionsdishikt 2 KONTROLLUTVALET  1

MØ"? °9 R°'“‘-V53‘ AUKRA KOMMUNE

Engasjementsavtale

1. Innledning

Med utgangspunkt i de revisjonsbestemmelsene som gjelder for kommuner og

fylkeskommuner, herunder standarder for god kommunal revisj onsskikk, vil det gjermom denne
engasj ernentsavtalen, redegjøres nærmere for revisjonens oppgaver og plikter som kommunens revisor

og for de rammer og forutsetninger som er lagt til grunn for oppdraget.

2. Oppgaver etter selskapsavtalen

Kommunerevisjonsdistrikt  2  Møre og Romsdal (KR2) er gjennom selskapsavtalen forpliktet til å
dekke deltakernes behov for:

o Revisjonstjenester.
o Andre tjenester, herunder undersøkelser og selskapskontroll, så langt dette er forenlig med

oppgaven som revisor.

Aukra kommunes behov for revisjonstjenester omfatter regnskapsrevisj on, forvaltningsrevisjon og

selskapskontroll.

3. Revisjonens formål og innhold

Etter forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner plikter en kommune å ha en
revisj onsordning som omfatter:
a) revisjon av kommunens årsregnskap, herunder revisjon av årsregnskap for

kommunale foretak

b) forvaltningsrevisjon av kommunen, herunder av kommunale foretak.

Regnskapsrevisjot:

Hovedoppgaven for regnskapsrevisor er å vurdere og avgi en uavhengig uttalelse om hvorvidt
kommunens årsregnskap er avgitt i samsvar med lov, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk,
samt om ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og
dokumentasjon av regnskapsopplysninger. l tillegg skal revisjonen uttale seg om de disposisjoner som
ligger til grunn for om regnskapet er i samsvar med budsjettvedtak, og om beløpene i årsregnskapet
stemmer med regulert budsjett.
KR 2 vil også kontrollere at opplysningene i årsberetningen som er knyttet til årsregnskapet, herunder
om eventuelt forslag til anvendelse av overskudd/dekning av tap er konsistent med årsregnskapet og i
samsvar med lov og forskrifter. Videre er det revisjonens oppgave å vurdere om kommunens
økonomiforvaltning og den interne administrative kontroll er ordnet på en betryggende måte og med

forsvarlig kontroll.

Revisjon vil bli utført i samsvar med bestemmelsene i kommuneloven og i forskrift om revisjon i
kommuner og fylkeskommuner samt god kommunal revisj onsskikk. God kommunal revisj onsskikk er
etablert gjennom praksis og dokumentert gjennom internasjonale revisjonsstandarder fastsatt av
Intemational Auditing og Assurance Standards Board og som Norges Kommunerevisorforbund har
vedtatt skal gjelde også for regnskapsrevisj on etter de kommunale revisjonsbestemmelsene.

l (6)

 

 
 
å

 
£

 
 

 

;.

E



God kommunal revisjonsskikk innebærer at revisjonen må kontrollere utvalgte deler av materialet som

underbygger informasjonen i årsregnskapet, foreta analytiske vurderinger og andre
revisjonshandlinger som etter forholdene finnes hensiktsmessige. Revisjonen vil også omfatte de
kontrollharidlinger som er nødvendige for å attestere følgeskriv til lønns— og trekkoppgavene og de
terminvise krav etter den kornmunale ordningen for rnornskornpensasjon. Andre sa=:rattestasjone1'

avtales etter behov.

Som et ledd i revisjonen vil kommunens regnskapssystemer og interne kontroll for å bestemme type,
omfang og tidspunkt for revisjonshandlingene bli vurdert. Dette vil ikke være en fullstendig
gjennomgang eller etterprøving av alle de foreliggende systemer og kontroller.

Generelt vil en effektiv intern kontroll redusere risikoen for at misligheter og feil vil oppstå uten å bli
avdekket, men vil aldri kunne eliminere denne risiko. Omfanget av revisjonsarbeidet, og dermed

tidsforbruket, vil for en stor del være avhengig av kvaliteten og effektiviteten av kommunens interne
kontroll samt regnskaps- og rapporteringsrutiner.

KR  2  vil planlegge og utføre revisjonen på en mest mulig hensiktsmessig og effektiv inåte, slik at det

med rimelig grad av sikkerhet avdekkes misligheter og feil som er vesentlige for kommunens
årsregnskap, men uten å garantere at alle feil avdekkes. Det må understrekes at svakheter i

regnskapssystemet og den interne kontroll kan gi mulighet for misligheter som de normale

revisj onshandlinger ikke nødvendigvis vil avdekke.

Ledelsens ansvar
l henhold til kommuneloven er det kommunens administrasjonssjef som er ansvarlig for at

kommunens interne administrative kontroll og økonomiforvaltning er ordnet på betryggende måte og
med forsvarlig kontroll. Det er også administrasjonssjefens ansvar å utarbeide og fremme kommunens

årsberetning og avlegge årsregnskapet i samsvar med bestemmelsene i kommuneloven, i forskrift om

årsregnskap og årsberetning i kommuner og fylkeskommuner og god kommunal regnskapsskikk.

Administrasjonssj efens ansvar omfatter også ansvar for at registrering, dokumentasjon og oppbevaring
av regnskapsopplysninger er innrettet på en ordentlig og oversiktlig måte. Kommunens ledelse har

også ansvaret for at revisjonen har ubegrenset tilgang til registrerte opplysninger, dokumentasjon og
annen infomasjon som revisjonen finner nødvendig for å kunne utføre sitt arbeid, herunder

korrespondanse, kontrakter, referater og protokoller m.v. I forbindelse med årsavslutningen vil

revisjonen, i samsvar med god kommunal revisjonsskikk, innhente en skriftlig uttalelse fra ledelsen
om fullstendigheten og riktigheten av de opplysninger som gis i årsregnskapet og årsberetningen.

Kontrollutvalgets ansvar
Kontrollutvalget har ansvar for at kommunens virksomhet årlig blir gjenstand for regnskapsrevisjon.

Forvaltningsrevisjon

Oppgaven som forvaltningsrevisor er fastlagt i kommuneloven og i forskrift om revisjon i kommuner

og fylkeskommuner. Etter de kommunale revisjonsbestemmelsene innebærer forvaltningsrevisj on å
gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra
kommunestyrets vedtak og forutsetninger, herunder om:
a) Forvaltningen bruker ressurser til å løse oppgaver som samsvarer med kommunestyrets vedtak

og forutsetninger.

b) Fowaltningens ressursbruk og virkemidler er effektive i forhold til målene som er satt på

området.
c) Regelverket etterleves.

d) Forvaltningens styringsverktøy og virkemidler er hensiktsmessige.

e) Beslutningsgrumilaget fra administrasjonen til de politiske organer samsvarer med offentlige

utredningskrav.
t) Resultatene i tjenesteproduksj onen er i tråd med kommunestyrets forutsetninger

og/eller om resultatene for virksomheten er nådd.
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Norges Kornmunerevisorforbund har fastsatt en egen standard for forvaltningsrevisjon som
fra 2002 er gjort gjeldende som god kommunal revisjonsskikk. Denne standarden ble endret  i
2005  som følge av ny lovgivning fra 1.07.2004 og justert i februar 201 l.

 
I  starten av et forvaltningsrevisj onsprosj ekt skal det utarbeides et utkast til prosjektplan som skal
danne grunnlaget for gjennomføringen av prosjektet. Prosjektplanen bør omtale følgende punkt:

I  Bakgrunn for prosjektet

Målsetting og problemstillinger i
Revisjonskriterier eller grunnlaget for disse

Metodisk tilnærming

Organisering og ansvar, ressursbehov og tidsplan

 Kontrollutvalget? ansvar
Kontrollutvalget har ansvar for at kommunens virksomhet årlig blir gjenstand for fowaltningsrevisjon
og skal tttarbeide en plan for denne del av revisjonen.

Kontrollutvalget skal påse at forvaltningsrevisj on skj eri henhold til regelverkets krav. Dette innebærer

at kontrollutvalget må forsikre seg om

At revisor oppfyller regelverkets formelle krav

At kontrollutvalget får levert de prosjekter som er bestilt

At prosjektet er i henhold til bestillingen
At gjennomføring og rapportering skjeri henhold til god kommunal revisjonsskikk og
etablerte og anerkjente standarder for ornrådet

 

4. Rapportering og kommunikasjon

Revisjonen legger vekt på en åpen og god dialog med kontrollutvalget, kommunens ledelse og ansatte,

tilpasset aktuelle behov og ønsker.

Rapportering etter løv og forskrift

Generelt

De oppdragsansvarlige revisorene vil for hvert år avgi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet

til kontrollutvalget.

Regnskapsrevisjon  — revisjonsberetning

Etter at årsregnskap og årsberetning er avlagt, vil årets revisjonsarbeid avsluttes og revisjonsberetning
avgis. Her bekreftes det at revisjonen er utført i henhold til lov, forskrift og god kommunal

revisjonsskikk og uttaler seg om hvorvidt:

D årsregnskapet er avlagt i samsvar med lov og forskrifter og gir et uttrykk for

kommunens økonomiske stilling og for resultatet i regnskapsåret i overensstemmelse
med god kommunal regnskapsskikk

 

 D de disposisjoner som ligger til grunn for regnskapet er i samsvar med budsjettvedtak,

og at beløpene i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett

D opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet

D ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av

regnskapsopplysninger.

KR  2  plikter også å gi opplysninger om andre forhold som etter revisors mening bør komme til
kommunestyrets kunnskap.  3 (6)



Forvaltningsrevi.y'on — rapporter

Kontrollutvalget skal fortløpende ha rapporter om resultatene av gjennomførte forvaltningsrevisj oner
og selskapskontroller.

Misligheter"
Revisor skal gjennom revisjonen bidra til å forebygge og avdekke misligheter og feil. Dersom revisor
konstaterer misligheter skal det straks sendes en skriftlig foreløpig rapport til kontrollutvalget. Når
saksforholdet er nærmere avklart. skal kontrollutvalget ha endelig rapport.

Mottakere av revisjonens rapporter

Revisj onsberetningen til kommunens årsregnskap avgis til kommunestyret med kopi til
kontrollutvalget, formannskapet, rådmann og regnskapsansvarlig.

Med bakgrunn i kontrollutvalgets oppgaver og ansvar og i tråd med revisjonsforskriftens
bestemmelser om rapportering, vil all forinell rapportering, med unntak av
revisjonsberetniiigen, være stilet til kontrollutvalget. Adininistrasjonssjefen skal ha kopi av de
rapporter som gjelder regnskapsrevisj on.

I tillegg til skriftlig rapportering bør revisor, i møtet hvor kontrollutvalget avgir sin uttalelse,

oppsummere årets revisjon og kommentere forhold knyttet til regnskapet og årsmeldingen.

For forvaltningsrevisjonen vil rapporteringsprosedyrene være disse:

Før resultatet av forvaltningsrevisjoiien rapporteres videre, skal administrasjonssjefen ha hatt
anledning til å komme med sitt syn på de forhold som fremgår av rapporten. Deretter går den endelige

rapporten til kontrollutvalget.

Nummererte  brev fra revisor

Forhold fra regnskapsrevisjonen som revisor finner det nødvendig å påpeke, vil bli tatt inn i brev som

nummereres fortløpende. Brevene skal journalføres hos kontrollutvalget og oppbevares på en ordnet
og betryggende måte.

I  henhold til revisjonsforskriften skal revisor påpeke følgende forhold overfor

oppdragsgiver med kopi til kontrollutvalget:

l. Mangler ved plikten til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av

regnskapsopplysninger.

Feil og mangler ved organiseringen av den økonomiske internkontrollen.
Mislighctcr.

Feil som kan medføre feilinformasjon i årsregnskapet.

Manglende redegjørelse for vesentlige avvik mellom beløpene i den revisjonspliktiges

årsregnskap og regulert budsjett slik det fremstår etter gyldige vedtak/endringer fattet på riktig bcslutningsiiivå.
6. Begrunnelse for irianglcnde undcrskrift ved bekreftelser overfor offentlige myndigheter som gis i henhold til lov

eller forskrift.

7. Begrunnelse for å si fra seg oppdrag etter § 16.

.V‘:“I~”!°

Annen rapportering og kormnunikasjon
For regnskapsrevisjonen legges det opp til to faste rapporter til kontrollutvalget årlig og ellers så ofte
som revisor fnmer grunn til det.  I  rapportene til kontrollutvalget vil revisor, i tillegg til å orientere
på et mer overordnet nivå om resultatet av utført revisjon, opplyse om revisjonens framdrift og status.
I tillegg til den rapporteringen som går til kontrollutvalget, vil revisor ved behov ta opp forhold
muntlig og/eller skriftlig på mer detaljert nivå med administrasjonen.

Rapporteringen gis på følgende måte:
o Plan/revisjonsstrategi (høst)

o Statusrapport (vinter)

o Årsavslutiiing (vår)
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Rapportering av bestilte tjenester (andre tilleggstjenester, fotvaltningsrevisjonsprosjekter og
selskapskontroll) gjøres etter nærmere avtale og spesifiseres i prosjektplaner som kontrollutvalget

godkjenner.

5. Oppdragsansvarlige

Oppdragsansvarlig for regnskapsrevisjonen og forvaltningsrevisjonen vil være selskapets ansatte.
Disse vil på vegne av KR  2  være ansvarlige for utførelsen av revisjonen. Itillegg vil en eller flere

revisorer bli knyttet til oppdraget under ledelse av oppdragsansvarlig revisor.

6. Taushetsplikt

Både de oppdragsansvarlige revisorene og selskapets øvrige revisorer har taushetsplikt om det de får

kjennskap til under utførelsen av arbeidet. Taushetsplikten gjelder ubegrenset i tid, også etter at

oppdraget eventuelt er avsluttet.

7. Uavhengighet

Oppdragsansvarlig revisor skal hvert år, og ellers ved behov, avgi en skriftlig egenvurdering av sin

uavhengighet til kontrollutvalget. Det skal avgis uavhengighetserklæring for hver kommune.

8. Pris

Revisj onshonoraret er basert på selvkost og dekkes etter gjeldende avtale med medlemskommunene.
KR  2  sine ansattes produksjon av revisjonstjenester til deltakerkommunene gjøres i såkalt egenregi.
Dette betyr at prisingen av tjenestene ikke skjer i et åpent marked.

For  å  kompensere for dette vil det årlig bli foretatt en prissammenligning (bericlimarking) med andre
kommuner med rapportering til kontrollutvalget.

9. Kvalitet

All revisjon utføres i henhold til lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk.

Oppdragsansvarlig revisor vil vaere medlem av Norges Kotnmunerevisorforbund og underlagt
foreningsbasert kvalitetskontroll. Kontrollutvalget vil bli informert om at det er gjennomført
kvalitetskontroll i selskapet, og om resultatet av denne.

Med utgangspunkt i tjenesteleveransene forsøker engasjementsbrevet  å  sette krav til
kvalitet (hvordan og når) og sette resultatmål (hva skal oppnås). Tilnænningen til
kvalitetsperspektivet følger prinsippene for intern kontraktstyiing, som er et
anerkjent prinsipp innenfor såkalt ”bestiller—uttører organisering”.

10. Avtalens varighet

Avtalen gjelder inntil partene endrer eller sier opp avtalen.

5 (6)

 

 

 

 



Avtaleutkastet ble godkjent av Samarbeidsforumet for kontrollutvalgene i Aukra, Eide, Fræna,

Gjemnes, Molde, Nesset, Rauma, Sunndal og Vestnes kommuner i møte 15. juni 201 1.
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Kontrollutvalet Saksbehandlar: Jane Anita  Aspen
Dato: 5.9.2016

Saksframlegg

Utvalssaksnr Utval Møtedato

PS 26/16 Kontrollutvalet l5.9.2016

INNHALD OG OMFANG AV RAPPORTERING  UNDERVEGS  I  REKNESKAPS-
ÅRET

Sekretariatet si tilråding

Kontrollutvalet oppmodar administrasjonen til å presentere ei prognose i ei tilleggskolonne

for utviklinga og status for heile året basert på kommentarar. Dette gjelder alle linjene i

skjema 1A og 1B.

Bakgrunn for saka

Etter i lov 25.september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommunelova) §

77 nr. 4 skal kontrollutvalet

”påse at kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte.”

Med heimel i lova har Kommunaldepartementet gitt Forskrift 15.juni  2004  nr 905 om

kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar (kontrollutvalsforskrifta) kor kontrollutvalet

sine oppgåver ved rekneskapsrevisjon går fram av kapittel 4.

Med heimel i kommunelova §  46  nr. 8, har Kommunaldepartementet gitt Forskrift

15.desember  2000  om årsbudsjett (for kommuner og fylkeskommuner).

I  §  10 i Forskrifta går det fram at administrasj onssj efen gjennom budsjettåret skal legge fram

rapportar for kommunestyret som viser utviklinga i inntekter og utgifter i tråd med vedtatt

årsbudsjett. Dersom administrasjonssjefen finn rimeleg grunn til å tru at det kan oppstå store

avvik i forhold til vedtatt eller regulert årsbudsjett, skal det i rapportane til kommunestyret

leggast fram forslag til naudsynte tiltak. Rapporteringa skal minimum skje to gonger pr. år jf.

merknad til paragraf 10.

I § ll går det fram at det skal gjerast endringar i årsbudsjettet når dette vert vurdert påkravd.

Det er kommunestyret sjølv som skal vedta dei naudsynte endringar i årsbudsjettet.

I  §  12 går det fram at oversiktene skal innehalde inntekter, utgifter, avsetningar og bruk av

avsetningar og bygge på same grunnlag som vedtatt årsbudsjett.

I Aukra kommune sitt økonomireglement står det; <<I løpet av året skal kommunestyret

handsame minst to rekneskapsrapportar. Det skal rapporterast ved kvar tertial (per 30.04 og

31.08) og rapportane skal vise om verksemda vert halden innafor vetekne budsjettrammer>>.

<<Tertialrapporten skal vere ein avviksrapport som skal rapportere status for kvar eining.

Kommunestyret kan vedta budsjettendring ved handsaming av tertialrapporten. >>



<< Rådmannen skal rapportere til formannskapet, eventuelt kommunestyret, dersom det oppstår

ekstraordinære kostnader eller inntekter mellom fastsett rapporteringstidspunkt. Kvar

einingsleiar har plikt til å rapportere til rådmannen straks ekstraordinære kostnader eller

inntekter oppstår.»

Vedlagd følgjer:

o Forskrift om årsbudsjett (for kommuner og fylkeskommuner)

VURDERING.

Revisjonen skriv i revisj onsplan for 2016 for Aukra kommune at;

«Kommunen har god økonomi og god oppfølging av økonomien. Risikoen vurderes som lav.

Det er likevel konstatert følgende risikoforhold:

o Med god økonomi er det en fare for å pådra seg for store driftsutgifter både ved økte
investeringer og driftsutgifter.  »

Når revisjonen skriv i planen at kommunen har god oppfølging av økonomien, så er dette ei

vurdering kontrollutvalet må kunne stole på. Spørsmålet blir då om politikarane treng enda

betre verktøy for å få til ei enda betre oppfølging, då revisjonen viser til at det er konstatert

risikoforhold?

Årsrekneskapet og dei to tertialrapporteringane som politiakarane får, er verktøya dei har for å

følgje med på at ein ikkje pådrar seg for store driftsutgifter både ved auka investeringar og

driftsutgifter.

Spørsmålet som er naturleg å stille:

o er tertialrapporteringa til kommunestyret i Aukra utforma slik at den gir naudsynt og

tilstrekkeleg informasjon om den økonomiske situasjonen?

o Er tertialrapporteringa føremålstenleg for å kunne vurdere om verksemda vert halden

innafor vedtekne budsj ettrammer?

Dei formelle krava til oppstilling av budsjettet følgjer av forskrift om årsbudsjett § 6 sjette

ledd. Budsjettet skal stillast opp i forhold til vedlegg l og 2 til forskrifta, dvs. budsjettskjema

lA/B og 2A/B.

Økonomiske oversikter på budsjettstadiet skal stillast opp etter reglane i  §  12. NKRF seier at

ein må forstå reglane slik at det ikkje er krav om at desse føreligg når budsjettet vert vedteke,

men dei skal sendast fylkesmannen så snart som mogeleg, jf. § 15 fjerde ledd. Vidare er

økonomiske oversikter ein obligatorisk del av årsrekneskapet, jf. forskrift om årsregnskap og

årsberetning § 4.

F orskrifta stiller ild<je noko detalj erte krav til kva oppstillingar som skal inngå i rapporteringa

gjennom året, utover at rapporteringa skal vise «utviklingen i inntekter og innbetalinger og

utgifter og utbetalinger i henhold til det vedtatte årsbudsjett».

For å kunne rapportere budsj ettavvik fleire gonger i året bør budsjetta vere periodiserte.
Ved hjelp periodiserte budsjett og avviksanalysar får ein eit godt grunnlag for å styre

den økonomiske utviklinga undervegs i året.

Rapporteringa skal følgje det vedtekne årsbudsjett. Det vil seie at rapporteringa bør følgje

same oppstilling som årsbudsjettet, slik at det blir konsensus og mogeleg og samanlikne.

Budsjettskjema lA og lB dekker dette behovet.



Økonomirapportane i Aukra kommune gjev tilstrekkeleg og naudsynt informasjon i forhold til
krava i forskrifta, men for at dei skal vere meir lesevennlege for politikarane, så kan det vere

ønskeleg med litt meir informasjon.

Det vil vere ønskeleg at administrasjonen kan presentere ei prognose i ei tilleggskolonne for

utviklinga og status for heile året basert på kommentarar. Dette gjelder alle linjene i skjema

lA og 1B. Dette vil gjere at politikarane enklare vil kunne følgje med på den økonomiske

utviklinga undervegs i budsjettåret. l dag vert det berre presentert kolonne for prognose når

det gjeld driftseiningane.

Kontrollutvalet står fritt til å tilrå ei anna innretning på rapporteringa, men det er berre

mottakar av rapporteringa, dvs. kommunestyret som kan instruere administrasjonen om kva

rapportering dei ønskjer.

Jane Anita Aspen

daglig leder
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LIQ LOVDATÅ
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fylkeskommuner)

Dato FOR-2000-12-I5-1423

Departement Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Publisert I 2000 3249(merknader)

lkrafctredelse 01 .0l .200l

Sist endret FOR-2013-l 1-27-1383fra 01.01.2014

Endrer FOR-1993-10-27

Gjelder for Norge

Hjemmel LOV-1992-09-25-107-§46

Kunngjort

Korttittel Forskrift om årsbudsjett

Kapitteloversikt:

Hoveddel

Vedlegg 1

Vedlegg 2

Vedlegg 3

Vedlegg 4

Vedlegg 5 - Lånefondet

Merknader til forskrift om årsbudsjett (for kommuner og fylkeskommuner)

Hjemmel: Fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet (nå Kommunal- og modemiseringsdepartementet) 15.

desember 2000 med hjemmel i lov av 25. september 1992nr. 107om kommuner og fylkeskommuner

(kommuneloven) §  46 nr. 8.

Endringer: Endret ved forskrifter  9  des 2003nr. 1516, 22 sep 2004nr. 1305, 9 feb 2005nr. 184, 24 aug 2006nr.

1033, 10 des 2007nr. 1682, 20juni 2008nr. 1025, 10 des 2007nr. 1682, 2 nov 2010nr. 1397, 9 nov 2011nr. 1108,

14juni 2012nr. 533, 27 nov 2013nr. 1383.

§ 1. Virkeområde

Denne forskriften gjelder for kommuner og fylkeskommuner, med unntak av kommunalt
eller fylkeskommunalt foretak etter kapittel ll i kommuneloven.

Denne forskriften gjelder også for interkommunalt eller interfylkeskommunalt samarbeid
etter kommuneloven § 27.

Deltakeme i interkommunalt samarbeidstiltak etablert etter kommuneloven § 27, som

etter deltakernes vurdering er eget rettssubjekt, kan beslutte at samarbeidstiltaket skal
fastsette årsbudsjett etter forskrift 17. desember 1999nr. 1568om årsbudsjett, årsregnskap og
årsberetning for interkommunale selskaper. Deltakeme kan delegere til styret i
samarbeidstiltaket å treffe beslutning både om virksomheten skal anses som eget rettssubjekt,
og om den skal fastsette eget særbudsjett. Avgjørelsen av om enheten skal anses for å være et
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eget rettssubjekt, og beslutningen om å fastsette eget særbudsjett, treffes ved alminnelig
flertall. Ved stemmelikhet er stemmen fra den deltakeren som har størst eierandel
avgjørende. Er det likevel stemmelikhet, er stemmen til den deltaker hvor virksomheten har
sitt hovedkontor avgjørende.

0 Endret ved forskrifter 9 des 2003 nr. 1516 (i kraft l jan 2004), 9  feb 2005 nr. 184, 10 des 2007 nr.

1682 (i kraft ljan 2008).

§  2. Definisjoner

a) Med <<særbudsjett>> menes oppstillingen av egne inntekter og innbetalinger for
kommunale eller fylkeskommunale foretak etter kapittel l l i kommuneloven og
virksomheter som nevnt under  §  1 annet ledd, samt disponeringen av inntektene og

innbetalingene som bestemt av disse virksomhetenes organer. Når kommunestyret eller
fylkestinget i årsbudsjettet har vedtatt å overføre midler til virksomheter som nevnt, tas
slike til inntekt i særbudsjettet og inngår sammen med disponeringen av inntekten, som
bestemt av virksomhetens styrende organer, i særbudsj ettet.

b) Med «årsbudsjett» menes oppstillingen av forventede inntekter, innbetalinger og bruk
av avsetninger, og utgifter, utbetalinger og avsetninger for kommunen eller
fylkeskommunen samlet, som ikke inngår i særbudsjett. Når kommunestyret eller
fylkestinget vedtar å overføre midler til særbudsjett, føres overføringen opp som utgift i

årsbudsjettet.

c) Med «driftsbudsjett» menes oppstillingen av forventede løpende inntekter og
innbetalinger i det år budsjettet gjelder for, tillagt planlagt bruk av løpende inntekter og

innbetalinger avsatt i tidligere år, samt oppstilling over kommunestyrets eller
fylkestingets bevilgninger som er inndekket ved inntekter, innbetalinger og avsetninger
som nevnt.

d) Med «investeringsbudsjett» menes oppstillingen over forventet bruk av lånemidler,
forventede inntekter og innbetalinger i det år budsjettet gjelder for som ikke er å anse

som løpende, samt planlagt bruk av slike inntekter og innbetalinger avsatt i tidligere år.
I tillegg kommer oppstilling over rammer for utlån, forskutteringer og tiltak av
investeringsmessig karakter som kommunestyret eller fylkestinget har vedtatt skal

inndekkes ved inntekter, innbetalinger og avsetninger som nevnt.

e) Med «inntekter» menes godtgjørelse til kommunen eller fylkeskommunen for varer eller
tjenester samt pengeoverføringer til kommunen eller fylkeskommunen uten motytelse.

f) Med «utgifter» menes godtgjørelse fra kommunen eller fylkeskommunen for varer eller
tjenester samt pengeoverføringer fra kommunen/fylkeskommunen uten motytelse.

g) Med «innbetalinger» menes innlån, mottatte avdrag på utlån, innløsninger av utlån samt
mottatte refusjoner på tidligere forskutteringer.

h) Med «utbetalinger» menes betalte låneavdrag, utlån og forskutteringer til andre.

i) Med <<løpende inntekter eller innbetalinger» menes påregnelige inntekter eller

innbetalinger som kommer igjen med jevne mellomrom, jf. likevel § 5 sjette ledd.

j) Med <<lånefond>> menes felles opptak og betjening av langsiktige lån knyttet til
årsbudsjettet og særsbudsjetter over et eget fond, jf. kommuneloven § 50 nr. 8.

k) Med «budsjettmyndighet» menes myndighet til å vedta årsbudsj ettet, herunder
reguleringer av årsbudsjettet, i henhold til de krav til årsbudsjettet som er stilt i
kommuneloven og denne forskrift. Myndigheten omfatter så vel årsbudsjettets
bevilgninger som inntektssiden i årsbudsjettet.

l) Med «bevilgning» (i årsbudsjettet) menes den økonomiske ramme til disponering i
budsjettåret som kommunestyret eller fylkestinget selv har gitt underordnet organ.

m) Med «bruttobevilgning» menes den øvre ramme for utgifter/utbetalinger/avsetninger til

et formål, uavhengig av de inntekter og innbetalinger som er direkte henførbare til
formålet.

n) Med <<nettobevilgning>> menes den øvre ramme for utgifter/utbetalinger/avsetninger til

et formål etter fradrag for de inntekter og innbetalinger som er direkte henførbare til
formålet.

o) Med <<fordelingsfullmakt>> menes myndighet til å fordele de bevilgninger som er ført

opp i årsbudsjettet samt myndighet til å gi interne retningslinjer knyttet til de inntekter
som er ført opp i årsbudsjettet.
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p) Med <<disponeringsfullmakt>> menes myndighet til å disponere de bevilgninger som er
ført opp i årsbudsjettet. Dersom kommunestyret eller fylkestinget har tildelt underordnet
kollegialt organ fordelingsfullmakt vil disponeringsfullmakten i tillegg være begrenset
av de fordelinger slike organer har vedtatt.

0  Endret ved forskrift  22  sep 2004 nr. 1305 (i kraft fo m regnskapsåret 2004).

§  3.  Innstilling til  årsbudsjett

F or de forslag til årsbudsjett som oversendes fra formannskapet eller fylkesutvalget,
eventuelt kommune- eller fylkesrådet, gjelder § 5 om årsbudsjettets deler og § 6 om

årsbudsjettets innhold og inndeling tilsvarende.

Innstilling til årsbudsjett skal legges ut til alminnelig ettersyn tidlig nok til at
allmennheten får anledning til reelt å vurdere de fremsatte forslag og senest 14 dager før
innstillingen behandles av kommunestyret eller fylkestinget.

§  4. Vedtak om årsbudsjett

Kommunestyret eller fylkestinget vedtar selv kommunens eller fylkeskommunens
årsbudsjett.

Årsbudsjettet skal framstilles i et samlet dokument, eventuelt sammen med kommunens
eller fylkeskommunens økonomiplan, når det er vedtatt av kommunestyret eller fylkestinget.
I dette dokumentet skal inngå driftsbudsjettet og investeringsbudsjettet med beløp og tekst,
jf. § 5 og § 6, samt de premisser og forutsetninger årsbudsjettet bygger på.

Innenfor de bevilgninger som er fastsatt i årsbudsjettet, kan kommunestyret eller
fylkestinget tildele underordnede kollegiale organer myndighet til å foreta en videre fordeling
av de bevilgninger som er oppført i årsbudsjettet. Slike fordelinger er ikke å anse som en del
av årsbudsjettet, og skal ikke framstilles i årsbudsjettdokumentet, jf. annet ledd.

§  5. Årsbudsjettets deler

Årsbudsjettet skal bestå av et driftsbudsjett og et investeringsbudsjett.

Driftsbudsj ettet skal omfatte:

l.Alle løpende inntekter og innbetalinger i året.

2. Løpende inntekter og innbetalinger avsatt i tidligere budsjettperioder som planlegges
anvendt i årsbudsjettet.

3. Anvendelsen av midler som nevnt i nr. l og 2 i driftsbudsjettet, herunder avsetninger av
slike midler for anvendelse i senere budsjettperioder og til finansiering av investeringer
ført opp i årets investeringsbudsjett.

Kommunestyret eller fylkestinget avgjør selv om bevilgninger i driftsbudsjettet skal gis
som bruttobevilgninger, nettobevilgninger eller ved å kombinere brutto- og
nettobevilgninger.

Driftsbudsjettet skal settes opp i balanse, slik at alle inntekter, innbetalinger og bruk av
avsetninger er endelig disponert eller ført opp til avsetning for bruk i senere budsjettperioder.
Dersom kommunestyret eller fylkestinget tidligere har vedtatt å fordele et regnskapsmessig
merforbruk over flere år, jf. kommuneloven § 48 nr. 4, skal slik avsetning være dekket inn.

Tilsvarende gjelder for øvrige pliktige avsetninger.

Investeringsbudsjettet skal omfatte:

l . Bruk av lånemidler.

2. Inntekter fra salg av anleggsmidler, og inntekter og innbetalinger knyttet til
investeringsprosjekter,jf. likevel § 5 sjette ledd.

3. Øvrige inntekter og innbetalinger som ikke er løpende.
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4. Inntekter og innbetalinger som nevnt under nr. 1 -3 avsatt i tidligere budsjettperioder
som planlegges anvendt i årsbudsjettet.

5. Inntekter i driftsbudsjettet planlagt anvendt for investeringer ført opp i årets
investeringsbudsjett.

6. Rammer for utlån, forskutteringer og tiltak av investeringsmessig karakter dekket inn
ved inntekter og innbetalinger som nevnt under nr. 1 -5, herunder avsetninger.

7. Øvrige fmansieringstransaksjoner knyttet til utlån og forskutteringer.

Ved salg av finansielle anleggsmidler, skal en andel av salgsinntekten regnes som
løpende inntekt i samsvar med nænnere regler i forskrift 15. desember 2000 nr. 1424 om
årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) §  3  fjerde og femte ledd.

lnvesteringsbudsjettet skal settes opp i balanse, slik at alle utgifter, utbetalinger og
avsetninger bevilgningsmessig er dekket inn.

Årsbudsjettet skal minst vise beløp for det år budsjettet gjelder for, det foregående
budsjettår og det sist vedtatte årsregnskap.

Negativ saldo på egenkapitalkonto for endring i regnskapsprinsipp skal ikke dekkes inn.
Positiv saldo på egenkapitalkonto for endring i regnskapsprinsipp regnes ikke som
avsetninger, og kan ikke anvendes til finansiering av utgifter.

0 Endret ved forskrifter 22 sep 2004 nr. 1305 (fom regnskapsåret  2004), 10  des  2007  nr.  1682  (i krafl l

jan  2008),  20 juni  2008  nr. 1025, l4juni  2012  nr. 533 (i kraft ljuli  2012), 27  nov  2013  nr. 1383 (i

krafi 1 jan  2014).

§  6. Årsbudsjettets innhold og inndeling

l tilknytning til årsbudsjettet skal det gjøres rede for de grunnleggende prinsipper
kommunen eller fylkeskommunen har nyttet ved framstilling av årsbudsjettet. En beskrivelse
av organiseringen av arbeidet med årsbudsjettet skal inngå i redegjørelsen.

Den enkelte bevilgning skal føres opp med beløp og en tekst som angir hva bevilgningen
gjelder. I tilknytning til bevilgningen skal kommunestyret eller fylkestinget angi mål og
premisser knyttet til bruken av bevilgningen. Slik angivelse kan likevel utelates dersom
anvendelsen åpenbart følger av bevilgningens tekst og beløp.

De anslag over inntekter og innbetalinger som er ført opp i årsbudsjettet skal angis med

beløp og en tekst som angir hva inntekten eller innbetalingen gjelder. Når dette må anses
nødvendig av hensyn til at årsbudsjettet skal være fullstendig og oversiktlig, skal anslaget
ledsages av en nærmere redegjørelse.

Årsbudsjettet skal stilles opp slik at alle forventede inntekter, innbetalinger og bruk av
avsetninger samt utgifter, utbetalinger og avsetninger i året skal tas med uavhengig av om de
kan påregnes å være betalt eller ikke ved budsjettårets utgang.

I årsbudsjettet kan føres opp midler til avsetning for bruk i senere budsjettperioder.
Midler som i medhold av lov, forskrift eller avtale er reservert særskilte formål skal avsettes

til fond reservert for nevnte formål. Øvrige avsetninger, herunder pliktig inndekking av
tidligere års regnskapsmessig merforbruk, føres opp til styrking av kommunens eller
fylkeskommunens frie fondsbeholdning.

Årsbudsjettet skal inndeles på en slik måte at det tilfredsstiller de krav som er stilt i
medhold av kommuneloven. Nærmere krav til årsbudsjettets inndeling er gitt i vedlegg I  og
2 til denne forskrift. Kommunestyret eller fylkestinget avgjør selv hvordan den ytterligere
inndeling av årsbudsjettet skal skje.

§  7. inndekning av merforbruk i kommunale og fylkeskommunale foretak og

samkommuner
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Et regnskapsmessig merforbruk i et særregnskap for kommunale og fylkeskommunale
foretak som ikke er dekket inn over virksomhetens særregnskap i løpet av det år
særregnskapet med manglende inndekning ble lagt fram, skal føres opp til dekning ved en
bevilgning på kommunens eller fylkeskommunens budsjett for det påfølgende år.

Dersom det regnskapsmessige merforbruket likevel ikke blir dekket inn i virksomhetens
særregnskap som forutsatt i første ledd, skal merforbruket føres opp til dekning ved en
bevilgning på kommunens eller fylkeskommunens budsjett for de påfølgende år inntil
merforbruket er dekket inn.

For kommunale og fylkeskommunale foretak som driver næringsvirksomhet, er en
negativ egenkapital å anse som et regnskapsmessig merforbruk etter denne bestemmelse
første og annet ledd.

Et regnskapsmessig merforbruk i samkommunens årsregnskap (år 1) skal føres opp til
dekning på samkommunens budsjett for det året årsregnskapet blir lagt fram (år 2). Dersom
samkommunens regnskap ved årsavslutningen for år  2  viser at merforbruket fra år l ikke er
dekket inn, skal samkommunen ved årsavslutningen for år 2 redusere merforbruket fra år l
ved bruk av disposisjonsfond så langt det er midler på fondet. Samkommunen skal føre
resterende del av merforbruket fra år l opp til dekning på samkommunens budsjett for år 3.

Bestemmelsen i forrige punktum gjelder tilsvarende for påfølgende års budsjetter inntil
merforbruket fra år l er dekket inn.

Dersom samkommunen etter reglene i fjerde ledd tredje punktum har ført et merforbruk
fra år l opp til dekning i samkommunens budsjett for år 3, skal deltakerkommunene i sitt
budsjett for år  3  føre opp et tilsvarende beløp som en særskilt bevilgning til samkommunen.
Bestemmelsen i forrige punktum gjelder tilsvarende for påfølgende års budsjetter inntil
merforbruket fra år l er dekket inn.

0  Endret ved forskrifter 24 aug 2006 nr. 1033 (i kraft fom budsjettåret 2007), l4juni 2012 nr. 533 (i

kraft ljuli 2012).

§  8.  Budsjettperioden

Årsbudsjettet gjelder fra l. januar til 31. desember i det år budsjettet gjelder for.

§  9. Disponeringsfullmakt

Dersom kommunestyret eller fylkestinget selv ikke har bestemt noe annet, har
administrasjonssjefen, eventuelt kommune- eller fylkesrådet, disponeringsfullmakten.

§ 10.  Budsjettstyring

Administrasjonssjefen, eventuelt kommune- eller fylkesrådet, skal gjennom budsjettåret
legge fram rapporter for kommunestyret eller fylkestinget som viser utviklingen i inntekter
og innbetalinger og utgifter og utbetalinger i henhold til det vedtatte årsbudsjett. Dersom
administrasjonssjefen eller kommune- eller fylkesrådet finner rimelig grunn til å anta at det
kan oppstå nevneverdige avvik i forhold til vedtatt eller regulert årsbudsjett, skal det i
rapportene til kommunestyret eller fylkestinget foreslås nødvendige tiltak.

§  11. Endringer i årsbudsjettet

Det skal foretas endringer i årsbudsjettet når dette må anses påkrevd. Kommunestyret
eller fylkestinget skal selv foreta de nødvendige endringer i årsbudsjettet.

§  12. Økonomiske oversikter
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Kommunen og fylkeskommunen skal utarbeide økonomiske oversikter over typer av
inntekter, innbetalinger og bruk av avsetninger, samt utgifter, utbetalinger og avsetninger. De
økonomiske oversiktene skal bygge på de samme forutsetningene som det vedtatte
årsbudsjett og de vedtatte særbudsjetter.

De økonomiske oversiktene skal stilles opp i henhold til vedlegg 3 og 4 til denne
forskrift.

§  13.  Budsjett for  interkommunalt samarbeid

For budsjett for interkommunalt eller interfylkeskommunalt samarbeid etter
kommuneloven § 27 gjelder følgende særregler:

1. Den økonomiske rammen for samarbeidets virksomhet i året skal inngå i årsbudsjettet
til den kommune eller fylkeskommune hvor samarbeidet har sitt hovedkontor.

2.  Styret vedtar selv den nærmere fordeling av den økonomiske rammen som nevnt i nr. 1,
på grunnlag av innstilling fra samarbeidets administrasjon. Dersom samarbeidet ikke har
egen administrasjon fremmer administrasjonssjefen i den kommune eller
fylkeskommune hvor samarbeidet har sitt hovedkontor, forslag om fordeling. De
deltakende kommunene eller fylkeskommunene kan bestemme at fordelingen ikke er
endelig før den er godkjent av de respektive kommunestyrer og/eller fylkesting.

3. Fordelingen skal gi et realistisk, oversiktlig og fullstendig bilde av samarbeidets
virksomhet for det kommende år, slik styret eller de deltakende kommunene eller
fylkeskommunene forventer at utviklingen blir.

4. Styrets vedtak etter nr.  2  skal også angi overføringer fra de deltakende kommuner eller
fylkeskommuner, og samarbeidets egne forventede inntekteri budsjettåret. Alle
inntekter og innbetalinger skal være endelig disponert.

5. Fordelingen etter nr.  2  er bindende for styret og samarbeidets eventuelle administrasjon.
Styret skal påse at det etableres rutiner for økonomistyring. Styret er i tillegg ansvarlig
for at de deltakende kommuner eller fylkeskommuner varsles dersom det er grunn til å
anta at det kan skje nevneverdige avvik fra den økonomiske rammen.

§  14. Lånefond

Dersom kommunen eller fylkeskommunen har lånefond, skal kommunestyret eller
fylkestinget sette opp et budsjett for lånefondet.

Budsjett for lånefondet skal stilles opp som angitt i vedlegg 5.

§ 15. Tidsfrister

Årsbudsjettet og budsjettet for lånefondet for det påfølgende år skal vedtas før årsskiftet.
Vedtak om skattøre skal følge reglene i skatteloven § 15-3.

Årsbudsjettet, slik det er vedtatt av kommunestyret eller fylkestinget selv, skal foreligge
som eget dokument senest 15. januar i det år budsjettet gjelder for. Årsbudsjettdokumentet
samt budsjett for lånefondet skal sendes departementet til orientering straks de foreligger.

Endringer av årsbudsjettet kan ikke foretas etter utløpet av det året budsjettet gjelder for.

Økonomiske oversikter skal sendes departementet snarest mulig etter at årsbudsjettet er
vedtatt, og ikke senere enn 1. mars i det året budsjettet gjelder for.

Styret for interkommunalt eller interfylkeskommunalt samarbeid skal foreta fordeling
som nevnt i  §  13 før årsskiftet. Dersom de deltakende kommunene eller fylkeskommunene
skal godkjenne fordelingen, må fastsetting skje tidlig nok til at godkjenning kan skje på
ordinært kommunestyremøte eller fylkestingsmøte før årsskiftet.

§ 16. Ikraftsetting
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Forskriften gjelder fra 1. januar 2001. Fra samme tidspunkt oppheves forskrifter av 27.
oktober 1993‘ for kommunale og fylkeskommunale budsjetter og regnskaper, unntatt for
interkommunalt eller interfylkeskommunalt samarbeid som har fått dispensasjon fra
departementet i henhold til § 1.

For årsbudsjett for  2001  gis kommuner og fylkeskommuner fritak fra å angi beløp for
regnskap 1999 og budsjett  2000, jf.  §  5, sjuende ledd. For årsbudsjett for  2002  gis kommuner
og fylkeskommuner fritak for å angi beløp for regnskap 2000, jf. § 5 sjuende ledd.

l Ikke tidligere kunngjort i Norsk Lovtidend.

Vedlegg 1

Budsjettskjema 1A -Driftsbudsjettet

i Bugiéjeiz'”}}Z;isjeii”W”}éégn§II;i,7
(år t) (år t-I) (år t—2)

liiSkatt på inntekt og formue‘ i i

2 Ordinært rammetilskuddl

iiåmwSikatt på eiendom

iiinere diteittieleiier indirekte sttetten
5 Andrei generelle statstilskudd3 i

"disponible inntekter SUM (Ll W

i?,liéllglårliäåä.iållllälåfffe.:

=

 

8 Gevinst finansielle instrumenter ininiiensinidieiiw "
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter

i 10 Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)

11 Avdrag på lån
Netts nnnnginnietigi/Jiigneisen(niet i) i

13 Til dekning av tidligere års regnskapsmessige
merforbruk

 
14 Til ubundne avsetninger

15 Til bundne avsetninger5

16 Bruk av tidligere års regnskapsmessige
(mindreforbruk

17 Bruk av ubundne avsetninger

918 Bruk av bundne avsetninger5

låiveiilfääsäiningeriisåiim (L 1 3 :L 1 s) " ”" " W i "W"
20 Overført til investeringsbudsjettet

21 Tilfordeling drift L6  +  Ll2 -L19 -L20

22 Sum fordelt til drift (fra skjema lB)

ivieffniiiifnii/niintiieieibiitiitiäpgöj i i
ä

l noter til driftsbudsjettet skal det redegjøres nærmere for:

l Grunnlaget for skatteanslaget og anslått beløp for inntektsutjevningen.

2 Andre forventede fiskale inntekter, for eksempel konsesjonsavgifier.

DJ

Forventede generelle statstilskudd.

Jå

Forventet utbytte fra kommunalt eide selskaper,

Ul

Bundne avsetninger og bruk av slike avsetninger.
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0  Endret ved forskrifter  2  nov 2010 nr. 1397 (fom budsjettåret 2011), 9 nov 2011 nr. 1108 (fom

budsjettåret 2012).

Budsjettskjema 1B -Driftsbudsjettet

Til fordeling drift (fra budsjettskjema 1A)

Fordelt slik:

Her føres opp fordelingen spesifisert i henhold til kommunestyrets/fylkestingets vedtak.

Vedlegg 2

Budsjettskjema  2A  -  lnvesteringsbudsjettet

 
i W W iiiäiiåéjfétjt

*t) t—1)
1 Investeringer i anleggsmidler

12 Utlån og forskutteringer

Kjøp av aksjer og andeler”

l4 Avdrag på lån

Dekning av tidligere års (udekket/i*

i N--Cvpzv A  . ,. i ,

Finansiert slik:  ' ° ° i i . , iii i i i i . i i )

(inntekter fra sig av anleggsmidler)” " "  l
Inzigkudd til iammige;
lzmKompensasjon for merverdiavgiftm

  

. 13 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner i  M

14 Andre inntekter

15 Sum ekstern finansiering SUM (L9:L14)

  
16 Overført fra driftsbudsjettet »

g 17 Bruk av tidligere års udisponert j

av avsetninger Å

19  Sumfimansiering SUM (L15:L18)

20 Udekket/udisponert "% 0 L7  -  L]?

0 Endret ved forskrifter  9  nov 2011 nr. 1108 (fom budsjettåret 2012), 27 nov 2013 nr. 1383 (i kraft 1 jan

2014).

Budsjettskjema 2B  -  lnvesteringsbudsjettet

Til investeringer i anleggsmidler (fra budsjettskj ema 2A)

Fordelt slik:

Her føres opp den nærmere fordeling av <<lnvesteringer i anleggsmidler» på de ulike
investeringsrammene/prosjektene spesifisert i henhold til kommunestyrets/fylkestingets
vedtak.
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Vedlegg 3

Økonomisk oversikt -Drift

Brukerbetalinger

Andre salgs- og leieinntekter

Overføringer med krav til motytelse

Rammetilskudd

Andre statlige overføringer

Andre overføringer

lnntekts— og formuesskatt

Eiendomsskatt

Andre direkte og indirekte skatter

Sum driftsinntekter

Lønnsutgifter

Sosiale utgifter

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon

Overføringer

Avskrivninger

Fordelte utgifter

Sum driftsutgifter

Brutto driftsresultat

Renteinntekter og utbytte

Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)

Mottatte avdrag på utlån

Sum eksterne finansinntekter

Renteutgifter og låneomkostninger

Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)

Avdrag på lån

Utlån

Sum eksterne finansutgifter

Resultat eksterne finanstransaksjoner

Motpost avskrivninger

Netto  driftsresultat

Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk

Bruk av disposisjonsfond

Bruk av bundne driftsfond

Sum bruk av avsetninger

Overført til investeringsbudsj ettet

Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk

Avsatt til disposisjonsfond

Avsatt til bundne driftsfond

Sum avsetninger
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Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk

0  Endret ved forskrifier 10 des 2007 nr. 1682 (i krafi 1 jan 2010), 2 nov 2010 nr. 1397 (fom budsjettåret

201 l), 9 nov 2011 nr. 1 108 (fom budsjettåret 2012).

Vedlegg 4

Økonomisk oversikt -Investering

Salg av driftsmidler og fast eiendom

Andre salgsinntekter

Overføringer med krav til motytelse

Kompensasjon for merverdiavgift

Statlige overføringer

Andre overføringer

Renteinntekter og utbytte

Sum inntekter

Lønnsutgifter

Sosiale utgifter

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon

Overføringer

Renteutgifter og omkostninger

Fordelte utgifter

Sum utgifter

Avdrag på lån

Utlån

Kjøp av aksjer og andeler

Dekning av tidligere års udekket

Avsatt til ubundne investeringsfond

Avsatt til bundne investeringsfond

Sum finansieringstransaksjoner

F  inansieringsbehov

Bruk av lån

Salg av aksjer og andeler

Mottatte avdrag på utlån

Overført fra driftsbudsjettet

Bruk av tidligere års udisponert

Bruk av disposisjonsfond

Bruk av bundne driftsfond

Bruk av ubundne investeringsfond

Bruk av bundne investeringsfond

Sum finansiering

Udekket/udisponert
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0 Endret ved forskrifter  10  des 2007 nr. 1682 (i kratt 1 jan  2010), 9  nov  201  1 nr.  1108  (fom budsjettåret

2012), 27  nov  2013  nr. 1383 (i kraft l jan  2014).

Vedlegg 5  -  Lånefondet

Lånefondets bevilgningsbudsjett B VVMB MR ..

lå”). .. (åff-l)... (årtå)-.-
Lønniinkl. sosiale utgifter

 
Renteutgifter eksterne lån »

Sim utgifter

Avdrag på eksterne lån  H

Inteme utlån

Sum utbetciliiigerSum égvéndelsé av *I . . .

Refunderte administrasjonsutgifter og
låneomkostninger mv.

jRefunderte renteutgifter;

[Sum  inntekter

Nye. låneopptak. .i.
glnteme avdrag på

jSum innbetalinger

cmskaflelse av  midler

jBeregnet disponibel beholdning

iÅrets kontantoverskudd

jÅrets kontantunderskudd

Merknader til forskrift om årsbudsjett (for kommuner

og fylkeskommuner)

Til§1

Kommunelovens bestemmelser om årsbudsjett er å finne i  §  45  -  § 47. Virkeområde for de
nevnte bestemmelser følger av kommuneloven § 2. Forskriften har samme virkeområde. l § 1
gjøres likevel (delvise) unntak for deler av den kommunale eller fylkeskommunale
virksomhet. Unntakene gjelder: Kommunalt eller fylkeskommunalt foretak etter
kommuneloven kapittel  1  1. For slike gjelder forskrift 24. august  2006  nr. 1033.

Forskriften gjelder for interkommunalt eller interfylkeskommunalt samarbeid med eget
styre, jf. kommuneloven § 27. Forskriften gjelder ikke for interkommunale selskaper
organisert etter lov 29. januar 1999 nr.  6  om interkommunale selskaper. l lov om endringer i
lov 25. september 1992 nr.  107  om kommuner og fylkeskommuner (kommunal revisjon mv.)
er det gitt overgangsregler for interkommunale revisjonsenheter (distriktsrevisjoner).
Overgangsreglene innebærer at distriktsrevisjoner innen 1. januar  2005  skal være organisert
etter lov 29. januar 1999 nr.  6  om interkommunale selskaper eller som annen selskapsform, jf.
ny § 81 i kommuneloven. For overgangsperioden (fra 1. januar  2004  til 31. desember  2004) er
Kommunal- og regionaldepartementet gitt adgang til å gi distriktsrevisjoner dispensasjon til å
fastsette årsbudsjett etter forskrift 17. desember 1999 nr. 1568 om årsbudsjett, årsregnskap og
årsberetning for interkommunale selskaper. Denne dispensasjonsadgangen innebærer at
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distriktsrevisjoner etter søknad om dispensasjon kan fastsette særbudsjett etter §  2  annet og
tredje ledd eller § 5 i forskrift 17. desember 1999 nr. 1568 om årsbudsjett, årsregnskap og
årsberetning for interkommunale selskaper.

Bestemmelsene angir at samarbeidstiltak med eget styre, jf. kommuneloven § 27, som
etter deltakemes egen vurdering er et eget rettssubjekt, har anledning til å fastsette
særbudsjett/særregnskap etter forskrift 17. desember 1999 nr. 1568 om årsbudsjett,
årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper. Det avgjørende for om
virksomheten har anledning til å føre særregnskap, er om virksomheten er å anse som et eget
rettssubjekt. Vurderingen av om virksomheten er eget rettssubjekt foretas av deltaker (fylkes)
kommunene selv. Deltakeme kan delegere til styret i samarbeidstiltaket å treffe beslutning
både om virksomheten skal anses som eget rettssubjekt, og om den skal føre eget
særregnskap.

Bestemmelsene legger i forhold til spørsmålet om adgangen til å føre eget særregnskap,
avgjørende vekt på deltakerkommunenes egen vurdering av om virksomheten er en egen
juridisk person (eget rettssubjekt). Hvorvidt andre instanser (for eksempel departementet eller
en domstol) skulle komme til et annet resultat ved denne vurderingen, har således ingen
betydning i forhold til spørsmålet om adgang til å føre eget regnskap. Det har videre ikke
betydning i forhold til dette spørsmålet om en domstol i forhold til andre spørsmål hvor det er
relevant å vurdere status som eget rettssubjekt skulle komme til at enheten ikke er en egen
juridisk person. Det er imidlertid ikke naturlig at den vurdering deltakerkommunene gjør - og
den konklusjon de treffer - avviker mye fra det som i rettspraksis er lagt til grunn for
vurderingen av om interkommunale enheter skal anses som egne rettssubjekter.
Deltakerkommunene bør derfor så langt som mulig basere sin vurdering på kriterier som er
lagt til grunn i rettspraksis.

En høyesterettsdom referert i Rt—1997-623 stiller opp en rekke kriterier som er relevante i
forbindelse med vurderingen av om et samarbeidstiltak er en egen juridisk person. I den
konkrete saken som dommen gjaldt, var noen av de viktige kriteriene knyttet til om
virksomheten selv inngår kontrakter, disponerer egne midler, om den har ressurser til å dekke
forpliktelser. Ytterligere sentrale kriterier og momenter for en vurdering av om en virksomhet
er et eget rettssubjekt er gjengitt i dommen.

Bestemmelsene trer i kraft fra og med regnskapsåret 2004.

Til  §  3
Kommunelovens bestemmelser om innstilling til årsbudsjett er å finne i § 45, nr. 2  — 4.

Formannskapet eller fylkesutvalget er etter loven pålagt å fremme forslag om årsbudsjett for
det kommende kalenderår. Loven åpner for at formannskapet eller fylkesutvalget kan fremme
altemative forslag. første ledd bestemmer at samtlige forslag som fremmes av formannskapet
eller fylkesutvalget, ev. kommune- eller fylkesrådet, skal tilfredsstille de krav som er satt til
budsjettets innhold og inndeling i denne forskrift. Det kan dermed ikke fremmes ufullstendige
forslag, for eksempel forslag som kun gjelder deler av kommunens eller fylkeskommunens

virksomhet, eller forslag som ikke er saldert. Derimot kan formannskapet eller fylkesutvalget
eller en gruppering innen formannskapet eller fylkesutvalget henvise til et allerede fremsatt

forslag, eksempelvis fra administrasjonssjefen, med spesifiserte og salderte endringsforslag.

Annet ledd utfyller lovbestemmelsen ved at kommunen eller fylkeskommunen pålegges å
vurdere om den minstefristen som er satt i loven er tilstrekkelig ut fra lovens intensjon. Valg
av frist kan likevel ikke angripes dersom kommunen eller fylkeskommunen har vurdert den

fastsatte frist og funnet denne tilstrekkelig ut fra formålet med det alminnelige ettersynet

Kommuneloven åpner for at formannskapet eller fylkesutvalget kan fremme flere
altemative forslag til årsbudsjett. lnnstillingen består da av de alternative forslagene. Det skal
angis hvilke medlemmer som stiller seg bak de ulike forslag. Navn på enkeltmedlemmer vil
kun måtte oppgis i de tilfeller hvor navn på grupperinger ikke er tilstrekkelig. Navn på
gruppering vil være tilstrekkelig for eksempel når helepartigruppen har stilt seg bak et forslag.

Ved endringer i (reguleringer) årsbudsjettet skal slike vedtas på grunnlag av innstilling fra
formannskapet eller fylkesutvalget, ev. kommune- eller fylkesrådet. Loven eller forskriften

stiller ikke noe krav om alminnelig ettersyn av innstilling som gjelder endringer i
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(reguleringer) årsbudsjettet. Det vises imidlertid til saksbehandlingsregler i folkevalgte
organer, jf. kommuneloven kapittel 6, og til reglene i offentlighetsloven vedrørende
budsjettinnstillinger.

Loven eller forskriften er ikke til hinder for at kommunen eller fylkeskommunen kan be
administrasjonssjefen utarbeide et fullstendig forslag til årsbudsjett. Et forslag fra
administrasjonssjefen er offentlig fra det tidspunkt det er fremmet.

Til§4
Første ledd gjentar bestemmelsen i loven som angir at kommunestyret eller fylkestinget

ikke har adgang til å delegere budsjettmyndigheten. Dette gjelder både ved vedtak av
årsbudsjettet og ved eventuelle reguleringer (endringer) av årsbudsjettet. Loven og forskriften

åpner samtidig for utstrakt bruk av rammebudsjettering. Kravene til budsjettets innhold og
inndelinger følger av forskriften §§ 5 og 6.

Annet ledd angir at vedtatt økonomiplan og årsbudsjett kan framstilles i felles dokument
når vedtak skjer samtidig, så lenge krav i lov og forskrift til årsbudsjett er ivaretatt.

Av forskriften § 9 følger det at administrasjonssjefen, ev. kommune- eller fylkesrådet har
fullmakt etter forskriften til å disponere kommunestyrets eller fylkestingets bevilgninger, med
mindre kommunestyret eller fylkestinget selv bestemmer noe annet. Tredje ledd åpner for at
kommunestyret eller fylkestinget selv kan legge begrensninger på administrasjonssjefens eller
kommune- eller fylkesrådets disponeringsfullmakt, ut over de som følger av kommunestyrets
eller fylkestingets bevilgninger. Dette kan gjøres ved at formannskap, fylkesutvalg eller andre

kollegiale organer gis myndighet til å foreta videre fordelinger av kommunestyrets eller
fylkestingets bevilgninger. Slike begrensninger kan gis ved vedtak eller regulering av det
enkelte årsbudsjett, eller i form av et reglement. Tredje ledd angir samtidig at de
begrensninger som følger av slikt reglement eller slikt vedtak, ikke er en del av
budsjettvedtaket etter loven og at de fordelinger av bevilgninger som følger av slikt reglement
eller vedtak ikke skal framstilles i årsbudsjettdokumentet. Slike fordelinger får dermed ingen
innvirkning på de krav til årsbudsjettets innhold og inndeling som er fastsatt i loven og

forskriften.

Loven og forskriften angir ingen plikt til at underordnede kollegiale organer skal foreta en
videre fordeling av kommunestyrets eller fylkestingets bevilgninger. For kommuner og
fylkeskommuner som ønsker det, kan årsbudsjettets bevilgninger direkte angi
disponeringsfullmakter for administrasjonen.

Til§5
Første ledd gjentar kommuneloven § 46 nr. 5 hvor det heter at årsbudsjettet skal deles inn i

to deler; en driftsdel og en investeringsdel.

Inndelingen av årsbudsjettet i en driftsdel og en investeringsdel henspeiler på typer av
inntekter og de begrensninger som er lagt på særskilte inntekter i lov, forskrift, tilsagn eller
avtale. Annet ledd angir at alle løpende inntekter skal føres opp i driftsbudsjettet. Dette gjelder
både løpende inntekter i det år årsbudsjettet gjelder for og løpende inntekter som er ført til
avsetning i tidligere budsjettperioder og som tidligere ikke er disponert.

Fjerde ledd angir at de utgifter mv. som er ført opp i driftsbudsjettet ikke kan overstige
driftsbudsjettets inntektsside. l samme ledd presiseres at regnskapsmessig merforbruk fra
tidligere budsjettperioder, samt øvrige pliktige avsetninger, skal være dekket innenfor

driftsbudsjettets inntektsside. Ut over slike krav definerer ikke bestemmelsen «driftsutgifter».
Det overlates dermed til det enkelte kommunestyre og fylkesting å avgjøre hvilke utgifter som
forutsettes dekket innenfor de løpende inntekter i budsjettåret og tidligere budsjettperioder. I
de økonomiske oversikter, jf. forskriften § 12 er derimot skille mellom utgifter i drifts- og

investeringsbudsjettet nærmere definert.

Femte ledd angir hvilke inntekter og utgifter, innbetalinger og utbetalinger som skal føres
opp i investeringsbudsjettet. Dette gjelder for det første bruk av lånemidler kommunen eller
fylkeskommunen har tatt opp for finansiering av egne investeringer. Videre skal inntekter som
ved tilsagn eller særskilt avtale er forbeholdt tiltak av investeringsmessig karakter, føres opp i
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investeringsbudsjettet. Dette kan gjelde et statlig tilskudd til investeringer eller for eksempel
en testamentarisk gave til kommunen forbeholdt særskilte investeringsprosjekter. Også øvrige
inntekter som i henhold til god kommunal regnskapsskikk ikke kan anses som løpende, skal
føres i investeringsbudsjettet. Nr. 4 angir at inntekter som nevnt under nr. l  -  3 også skal føres
opp i investeringsbudsjettet også når inntektene er ført til avsetning i tidligere
budsjettperioder. Dersom for eksempel en testamentarisk gave er ført til avsetning i en
tidligere budsjettperiode, skal bruk av slik avsetning føres i investeringsbudsjettet.

Kommunestyret eller fylkestinget kan bestemme at en andel av de forventede inntekter på
driftsbudsjettet skal nyttes som generelt bidrag til finansiering av utgifter og utbetalinger på
samme års investeringsbudsjett. Nr. 5 angir at kommunestyret eller fylkestinget i så fall fører
beløpet til utgift i driftsbudsjettet, skjema lA, og til inntekt i investeringsbudsjettet.
Kommunestyret eller fylkestinget kan i tillegg bestemme at bevilgninger på driftsbudsjettet, jf.
vedlegg lB, også kan nyttes til å finansiere kjøp av maskiner og ustyr eller tiltak av
investeringsmessig karakter. Det organ som har disponeringsfullmakten (ordinært
administrasjonssjefen) øker i så fall posten for overføring til investeringsbudsj ettet mot at
bevilgningen på driftsbudsjettet reduseres tilsvarende. Tilsvarende økes posten «overføringer
fra driftsbudsjettet» på investeringsbudsjettet og det aktuelle tiltaket.

Nr.  6  angir utgifter og utbetalinger som skal føres opp i investeringsbudsjettet

Nr. 7 angir at alle inn- og utbetalinger knyttet til utlån og forskutteringer skal føres på
investeringsbudsjettet. Dette gjelder også bruk av lån opptatt til videreutlån og forskuttering
samt avdrag/innløsning av lån som nevnt. Dette gjelder også for formidlingslån.

Nænnere vurdering må skje i henhold til god kommunal regnskapsskikk.

Sjette ledd slår fast at ved salg av finansielle anleggsmidler, skal reglene i
regnskapsforskriften §  3  fjerde og femte ledd gjelde.

Syvende ledd angir at investeringsbudsjettet skal settes opp i balanse. Det innebærer at alle
inntekter mv. som er ført opp skal være endelig disponert eller ført til avsetning for bruk på
investeringsbudsjettet i senere budsjettperioder.

Når kommunen eller fylkeskommunen nytter et lånefond til felles finansiering av
investeringer på årsbudsjettets og særbudjetters investeringsdel, vil det være bruken av midler
fra lånefondet som føres til inntekt i årsbudsjettets investeringsdel.

Niende ledd angir at konto for «Endring av regnskapsprinsipp>> under egenkapitalen ikke
er å regne tilsvarende som et regnskapsmessig merforbruk eller udisponert i
investeringsregnskapet, eller som avsetninger.

Til§6
Årsbudsjettets brukere er kommunens eller fylkeskommunens politikere, kommunens eller

fylkeskommunens administrasjon, men også kommunens eller fylkeskommunens innbyggere
og andre eksterne med interesse for kommunens eller fylkeskommunens virksomhet og planer
for denne. Av hensyn til den sistnevnte gruppe har forskriften tatt inn enkelte tilleggskrav som
skal gjøre det enklere for disse å vurdere kommunens eller fylkeskommunens planer med
tanke på økt medvirkning i planprosessene.

Første ledd setter krav til nænnere redegjørelse for grunnleggende prinsipper i
årsbudsjettet. Forskriften stiller ikke nærmere krav til slike redegjørelser, men overlater i
stedet til den enkelte kommune og fylkeskommune å konkret avgjøre hva det skal redegjøres
om. Det er her aktuelt å angi at kommunen eller fylkeskommuner følger de anbefalinger som
er gitt om god kommunal regnskapsskikk, eventuelt å angi avvik fra slike anbefalinger. Videre
kan prinsipper for mål- og resultatstyring være naturlig å angi her. Første ledd stiller også krav
om redegjørelse om organiseringen av arbeidet med årsbudsjettet. Som eksempel på type

informasjon som bør tas med kan være om administrasjonen har fremmet et fullstendig forslag
til årsbudsjett for formannskapet eller fylkesutvalget. Videre kan hele eller de vesentligste
elementer i kommunens eller fylkeskommunens økonomireglement, jf. § 4 tas med her.
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Andre ledd angir at hver bevilgning, det være seg i drifts- eller investeringsbudsjettet, skal
føres opp med navn og beløp. Bevilgninger skal føres opp i budsjettskjema lB. Loven og
forskriften åpner for at det i bevilgninger til formål kan gjøres fradrag for tilhørende inntekter
(nettobudsjettering). Kommuner og fylkeskommuner som ønsker det kan føre opp inntekter
(anslag på inntekter) og bevilgninger hver for seg. Forskriften åpner for og legger til rette for
at kommunestyret og fylkestinget kan drive utstrakt målstyring og rammebudsjettering. Ved
bevilgninger som gir vide fullmaktsrammer til underordnede organer vil navnet og beløpet ha
svært begrenset informasjonsverdi.  I  slike tilfeller stilles det derfor krav om å angi mål mv.
som er knyttet opp mot bevilgningen, for eksempel antall behandlingsplasser,
undervisningstimer mv. Selv om forskriften åpner for og legger til rette for mål- og
rammestyring, er dette likevel ikke noe krav. Kommunestyrer og fylkesting som ønsker det,
vil fortsatt kunne fastsette detaljerte årsbudsjetter med spesifiserte bevilgninger. l så fall kan
angivelse som nevnt over utelates, jf. siste setning. For eksempel kan det ved bevilgning på X

antall kr til lærebøker ved skole A være unødvendig med noen nærmere angivelse som nevnt.

Tredje ledd stiller krav om at alle inntektsposter som er ført opp i årsbudsjettet skal angis
med navn og beløp. Enkelte vesentlige inntektsposter er obligatorisk å ta med i årsbudsjettet,
jf. skjema lA. Andre inntekter enn som angitt i skjema l er ikke obligatorisk å spesifisere i
årsbudsjettet. Det vises til kommuneloven § 46 nr. l hvor det åpnes for å nettobudsjettere, dvs.
at det i bevilgninger til formål (rammebevilgninger) kan gjøres fradrag for tilhørende
inntekter. Dersom inntekter og utgifter er ført opp hver for seg (bruttobudsjettering) må
imidlertid inntektene føres opp med navn og beløp som angitt i tredje ledd. Siste setning stiller
et tilleggskrav om ytterligere redegjørelser for vesentlige inntekter. Dette kan for eksempel
gjelde nærmere opplysninger om grunnlag for inntekts-, formues- og eiendomsskatt, hvilke
satser som benyttes osv.

Fjerde ledd angir nærmere regler for periodisering. Det vises for øvrig til forskrift om
årsregnskap.

Femte ledd angir at inntekter i årsbudsjettet kan føres til avsetning. l visse tilfeller vil det
være et krav om at inntekter skal føres til avsetning. Dette kan gjelde krav til dekning av
underskudd eller inntekter det i lov/forskrift/tilsagn/avtale er lagt begrensninger på.
Kommunestyret eller fylkestinget kan også bestemme at frie midler skal avsettes. For
eksempel kan kommunestyret eller fylkestinget bestemme at det skal gjennomføres finansielle
avskrivninger/avsetninger av anleggsmidler finansiert av kommunens egne midler. Det vil
likevel stilles den begrensning at slike avsetninger kun gjennomføres i den grad de løpende
inntekter tillater slike avsetninger.

Sjette ledd stiller obligatoriske minimumskrav til inndelingen i årsbudsjettet. Kommunen
eller fylkeskommunen vurderer og avgjør selv den ytterligere inndeling. Kommunen eller
fylkeskommunen må likevel påse at kravene i kommuneloven § 46 nr.  4  er oppfylt. Det heter
her: «Årsbudsjettet skal være stilt opp på en oversiktlig måte. Kommunestyrets eller

fylkestingets prioriteringer, samt de målsettinger og premisser som årsbudsjettet bygger på,
skal komme tydelig fram.»

Til§7
Bestemmelsene i første og andre ledd må ses i sammenheng med at foretaket har plikt til å

føre merforbruket fra år 1 opp til dekning senest fra år 3, jf. forskrift 24. august 2006 nr. 1033
om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak §  3
siste ledd.

Første ledd innebærer at et regnskapsmessig merforbruk i særregnskapet til et kommunalt
eller fylkeskommunalt foretak for år 1 som ikke er dekket inn over foretakets særregnskap i år
2, skal føres opp til dekning ved en bevilgning/overføring fra kommunen eller
fylkeskommunen til foretaket i kommunens eller fylkeskommunens årsbudsjett for år 3. Dette
innebærer at det regnskapsmessige merforbruket for foretaket skal være inndekket senest
andre året etter at merforbruket oppsto.
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Annet ledd innebærer at dersom foretaket til tross for overføringen fra kommunen eller
fylkeskommunen i år 3 ikke oppnår et tilstrekkelig driftsresultat til å dekke inn merforbruket
fra år l, er kommunen eller fylkeskommunen i år 4 pliktig til å overføre et beløp tilsvarende
det resterende merforbruket fra år l. Tilsvarende vil gjelde for kommunen eller
fylkeskommunen de påfølgende år, inntil merforbruket er dekket inn.

For kommunale og fylkeskommunale foretak som følger regnskapsloven, vil et negativt
årsresultat føres mot egenkapitalen. Så lenge foretaket har en positiv egenkapital, stiller ikke
forskriften krav om pliktige overføringer fra kommunekassen til foretaket, jf. tredje ledd.

Fjerde ledd stiller opp nærmere regler for samkommunens inndekning av regnskapsmessig
merforbruki samkommunen,jf. kommuneloven  §  28-21 nr. l og 3.

Bestemmelsen i første punktum innebærer at samkommunen må føre opp et
regnskapsmessig merforbruk til dekning på budsjettet for det året regnskapet med merforbruk
blir lagt fram. Et merforbruk i år l må etter dette føres opp til dekning i sin helhet på
samkommunens budsjett for år 2. Dersom merforbruket ikke er ført opp til dekning på
samkommunens ordinære årsbudsjett for år 2, må årsbudsjettet for år 2 endres i tråd med
reglene i kommuneloven § 46 og §  47.

Det følger av annet punktum at samkommunen ved den endelige årsavslutningen for år  2
plikter å bruke frie avsetninger (disposisjonsfond) til å dekke merforbruk fra år l som ikke er
dekket inn etter første punktum. Bestemmelsen innebærer at bruk av disposisjonsfond skal
gjennomføres utover budsjettert bruk av avsetninger, så langt det er midler på
disposisjonsfondet. Dette innebærer at samkommunen ikke kan framføre et underskudd fra år
l utover år 2, samtidig som samkommunen har midler på disposisjonsfond ved utgangen av år
2. Bestemmelsen tilsvarer forskrift 15. desember 2000 nr. 1424 om årsregnskap og
årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) § 9 fjerde ledd.

Bestemmelsen i tredje punktum innebærer at resterende merforbruk fra år l, som likevel
ikke er dekket inn i år 2, skal føres opp til dekning på samkommunens årsbudsjett (eventuelt
revidert budsjett) for år 3. Plikten kan oppstå dersom årsregnskapet for år 2 viser et netto
driftsresultat som ikke er tilstrekkelig til å dekke inn merforbruket fra år l, eller dersom det
ikke er tilstrekkelige midler på disposisjonsfondet. Bestemmelsen må ses i sammenheng med

deltakerkommunenes plikt til å bidra med finansiering av merforbruk i samkommunen som
inntrer fra år 3, jf. femte ledd.

Fjerde punktum innebærer at bestemmelsen i tredje punktum gjelder tilsvarende for senere
år. Det vil si at et resterende merforbruk fra år l som ikke er dekket inn i år 3, må føres opp til
dekning på samkommunens budsjett for år 4, og så videre. Det følger av fjerde ledd at en
samkommunen fra og med år 2 ikke kan unnlate å føre opp et uinndekket merforbruk fra år l
til dekning på årets budsjett.

Femte ledd stiller opp nærmere regler for deltakerkommunenes plikt til å yte tilskudd til
inndekning av regnskapsmessig merforbruk i samkommunen, jf. kommuneloven § 28-21 nr. 2
og 3.

Bestemmelsen i første punktum innebærer at deltakerkommunenes plikt til å bidra med
finansiering av inndekning av merforbruk i samkommunen fra år l, inntrer i år 3. Plikten
innebærer at deltakerkommunene på budsjettet for år 3 (eventuelt revidert budsjett for år 3)
skal føre opp en særskilt bevilgning til samkommunen for inndekning av merforbruket fra år
l, tilsvarende det beløpet som samkommunen fører opp på budsjettet etter fjerde ledd tredje
punktum. Bestemmelsen innebærer at deltakerkommunene må yte tilskudd til samkommunen
utover de ordinære bevilgningene til samkommunen. Fordelingen av ansvaret for å dekke
merforbruk i samkommunen tilsvarer den enkelte deltakerkommunes ansvarsdel for
samkommunens forpliktelser, med mindre annet følger av samarbeidsavtalen, jf.
kommuneloven § 28—2e nr. 3 h.

Annet punktum innebærer at bestemmelsen i første punktum gjelder tilsvarende for senere
år. Det vil si at dersom et merforbruk i samkommunen fra år 1 ikke er dekket inn i år 3, må

deltakerkommunene føre opp en ny særskilt bevilgning til samkommunen for inndekning (av
resterende del) av merforbruket fra år l, på budsjettet for år 4, og så videre. Plikten for
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deltakerkommunene etter annet punktum kan oppstå dersom samkommunen i år 3 ikke har et
tilstrekkelig driftsresultat til dekke inn merforbruk fra år l, selv om deltakerkommunene har
bidratt med særskilte tilskudd.

Til  §  3
§ 8 angir at budsjettåret i tid faller sammen med kalenderåret.

Til  §  9

§  9 angir forskriftens hovedregel hvor administrasjonssjefen har disponeringsfullmakten
(anvisningsmyndigheten) over kommunestyrets eller fylkestingets bevilgninger. l kommuner
eller fylkeskommuner med parlamentarisk styreform har rådet fullmakt som nevnt.

Kommunestyrets eller fylkestingets vedtak om årsbudsjett eller endringer i slikt skal som
minimum angi prinsipper (planer) for bruk av kommunens eller fylkeskommunens midler i
budsjettåret. At administrasjonssjefen har myndighet som nevnt vil dermed være i
overensstemmelse med kommuneloven § 23 nr. 4 vedrørende saker av prinsipiell betydning.

Bestemmelsen er ikke til hinder for at administrasjonssjefens fullmakt kan begrenses av
kommunestyret eller fylkestinget selv. Det kan for eksempel være aktuelt for kommunestyret
eller fylkestinget å bestemme at faste utvalg eller andre kollegiale organer skal foreta en
videre fordeling av kommunestyrets eller fylkestingets bevilgninger, jf. § 4. Det vil da være
fordelingen av bevilgningene som setter rammer for administrasjonssjefens, ev. rådets
disponerings fullmakter.

Til§10
Første setning pålegger administrasjonssjefen, ev. rådet å rapportere til kommunestyret om

den faktiske utvikling i inntekter og utgifter sett i forhold til de inntekter og bevilgninger som
er ført opp i årsbudsjettet. Uttrykkene «gjennom året» og «rapporter» angir at slik rapportering
skal skje med jevne mellomrom og minimum to ganger pr. år. Ut over dette setter forskriftene
ikke nærmere krav til selve rapporteringen som nevnt, slik at den praktiske tilrettelegging vil
være opp til den enkelte kommune eller fylkeskommune ut fra hva en lokalt eller regionalt
finner hensiktsmessig.

Andre setning gjelder ikke selve rapportene som nevnt over, men mulige tiltak dersom
rapportene avdekker eventuelle avvik i forhold til gjeldende årsbudsjett. Med «tiltak» siktes
det her ikke alene til justeringer i de oppførte inntekter og bevilgninger som er nødvendige for
å sikre/opprettholde kravene til balanse i årsbudsjettet, men også til mulige tiltak innenfor
budsjettrammene. F or eksempel justeringer av måltall, tjenesters innhold osv. Det vises for
øvrig til forskriften § 3, jf. kommuneloven  §  45 hvor endringer i årsbudsjettet skal skje på
grunnlag av innstilling fra formannskapet eller fylkesutvalget, ev. rådet.

Til§11
Bestemmelsen utdyper bestemmelsen i kommuneloven § 47 nr. 3. Loven setter bestemte

krav til budsjettets innhold. De regler blant annet om budsjettets balanse og realisme gjelder
både når budsjettet fastsettes og gjennom budsjettåret. Dersom det blir klart, eller overveiende
sannsynlig at bevilgninger eller inntektsanslag mv. i årsbudsjettet ikke vil holde, må budsjettet
reguleres (endres).

Alle reguleringer av årsbudsjettet må vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv.
Krav i loven/forskriften om vedtak om regulering er knyttet til årsbudsjettet. Loven/forskriften
stiller ikke krav om vedtak når det gjelder endringer i de fordelinger underordnede kollegiale
organer har foretatt, når kommunestyret eller fylkestinget har gitt slike organer
fordelingsfullmakter. Kommunen eller fylkeskommunen avgjør selv gjennom vedtak eller
gjennom intemt reglement hvilke krav til vedtak som kreves dersom det kan oppstå avvik fra
de oppførte fordelinger.

Til§12
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Departementet kan med hjemmel i kommuneloven § 46 nr. 8 stille krav om oversikter

over kommunens eller fylkeskommunens forventede inntekter og utgifter i budsjettåret. Slike
oversikter har som formål å angi det forventede økonomiske resultat for kommunens eller
fylkeskommunens virksomhet i budsjettåret og en spesifisering av typer av inntekter og
utgifter: Kravet til oversikter gjelder både budsjettets driftsdel og investeringsdel. Oversiktene
skal gis for kommunen eller fylkeskommunen samlet. Oversiktene skal med andre ord ikke
splittes opp i ulike virksomhetsområder. Til forskjell fra årsbudsjettet er de beløp som
framkommer i oversiktene ikke bindende, jf. kommuneloven § 47 nr. l og paragrafens tredje
ledd. Det vil dermed etter loven eller forskriften ikke være noe krav om å foreta endringer i
årsbudsjettet som følge av merforbruk i forhold til beløpene i oversiktene så lenge de oppførte
bevilgninger anses som tilstrekkelige. Det vil være administrasjonssjefen som har ansvar for
at de økonomiske oversikter utarbeides.

Første ledd angir at de økonomiske oversikter skal baseres på de samme forutsetninger
som det vedtatte årsbudsjett. Siden de økonomiske oversikter baserer seg på fordelinger som
kommunestyret eller fylkestinget i mange tilfelle ikke har tatt bevilgningsmessig stilling til
innebærer bestemmelsen en plikt for administrasjonen til å sørge for nødvendig grad av
konsistens mellom budsjett og oversikter. For eksempel på de oppførte lønnsutgifter i
oversiktene ta utgangspunkt i de lønnsvekstanslag kommunestyret eller fylkestinget har lagt til
ved fastsetting av budsjettet, eller at de oppførte inntekter fra skatt samsvarer med størrelsene i
budsjettskjema l.

Annet ledd viser til særskilt vedlegg hvor kravspesifikasjonene til oversiktene er angitt.
Det er ikke anledning til å fravike de krav til oversikter som her er angitt, gjennom noen
ytterligere spesifikasjon eller aggregering.

Til§13
Interkommunale samarbeidsordninger er ved ikrafttredelse av forskriften (l. januar 2001)

organisert på ulike måter. l. januar  2000  trådte lov om interkommunale selskaper (IKS) (lov
av 29. januar  l999  nr. 6) i kraft. For interkommunale samarbeider etter kommuneloven § 27
pr. 31. desember  1999, som er egne rettssubjekter, er det gitt en overgangsperiode fram til 31.
desember 2003 for å organisere virksomheten etter lov om interkommunale selskaper (IKS).
For interkommunale selskaper (IKS) gjelder forskrift av l7. desember  1999  nr. 1568 om
årsbudsjett og åreregnskap.

Inntil samarbeidet (kommuneloven § 27) er organisert som interkommunalt selskap (IKS)

gjelder reglene i kommuneloven, herunder reglene om økonomisk planlegging og forvaltning.
Forskriften § 13 Vil derfor komme til anvendelse inntil ny organisering er foretatt, eller
departementet har gitt dispensasjon som nevnt i  §  1.

Interkommunale samarbeider som ikke er egne rettssubjekter vil også etter 31. desember
2003 kunne organiseres etter reglene i kommuneloven § 27. Forskriften § 13 gjelder da for

slike samarbeider uten adgang for departementet til å dispensere.

Myndighet til å treffe beslutninger for samarbeidet (§ 27) er etter loven lagt til

kommunestyret eller fylkestinget i de deltakende kommuner eller fylkeskommuner. Styret for
samarbeidet, som deltakeme tok stilling til ved opprettelsen, kan imidlertid delegeres
myndighet til å treffe avgjørelser som angår virksomhetens drift og organisering.

Nr. l angir at det ikke skal settes opp særbudsjett for samarbeidet. Forventede utgifter og
utbetalinger, inntekter og innbetalinger for samarbeidet skal inngå i årsbudsjettet for
hovedkontorkommunen eller hovedkontorfylkeskommunen. Er virksomheten lokalisert i flere
kommuner/fylkeskommuner avgjøres spørsmålet ut fra hvor ledelsen for samarbeidet er
lokalisert.

Nr. 2 angir at styret har myndighet til å foreta den nærmere fordeling av de økonomiske
rammen som gjelder for samarbeidets virksomhet i året.

Nr.4 angir at styret ikke har anledning til å føre opp avsetninger i budsjettet. Ev.
avsetninger må skje på deltakemes hånd.

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2000-l2-l5-l423?q=Årsbudsjett for kommu... 05.09.2016
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At fordelingen er bindende innebærer at det ikke kan foretas utbetalinger som ikke det er
dekning for. Unntaket gjelder utbetalinger hvor det foreligger en rettslig forpliktelse. Dersom
det er klart at bevilgninger ikke vil holde, må styret foreta de nødvendige endringer. Dersom
slike avvik kan få betydning for overføringene fra eierne, er styret forpliktet å varsle slike.

Til§15
Etter kommuneloven er fristen for å fastsette budsjettet innen utløpet av året forut for

budsjettåret. Dette gjengis i l. setning i første ledd. Etter l. november vil det ikke foreligge
adgang til å vedta særskilt skattesats, jf. skatteloven § 15-3.

Annet ledd stiller krav om at årsbudsjettet skal foreligge som eget dokument senest 15.
januar i det år budsjettet gjelder for. Loven eller forskriften er ikke til hinder for at vedtak om
økonomiplan og årsbudsjett skjer integrert og at framstillingen skjer samlet, forutsatt at de
krav som gjelder for årsbudsjett etter loven og disse forskriftene er ivaretatt. For eksempel vil
det være nødvendig for kommunestyret eller fylkestinget å angi separat hvilke mål og
premisser som gjelder for årsbudsjettet.

Tredje ledd angir frist for hvor sent endringer i budsjettet kan foretas. Budsjettet skal angi
en plan for hendelser i budsjettåret, ikke en historisk beskrivelse av slike hendelser. Sistnevnte
vil tilligge regnskapet. Kommunestyret eller fylkestinget vil ta stilling til avvik mellom
budsjett og regnskap ved fastsettelse av sistnevnte og på grunnlag av innstilling fra
formannskapet eller fylkesutvalget.

Fjerde ledd setter en frist for når administrasjonen må oversende de økonomiske oversikter
til departementet. Slike oversikter er administrasjonssjefens ansvar. Med frist 1. mars har
administrasjonen rimelig frist fra budsjettet er fastsatt til å foreta de nødvendige
spesifikasjoner.

0 Merknadene endret ved forskrifter 9 des 2003 nr. 1516 (i krafi 1 jan 2004), 22  sep 2004 nr. 1305 (fom

regnskapsåret 2004),  9  feb 2005 nr. 184, 24 aug 2006 nr. 1033 (i kraft fom budsjettåret 2007), 10 des

2007 nr. 1682 (i kraft ljan 2008), l4juni 2012 nr. 533 (i kraft ljuli 2012), 27 nov 2013 nr. 1383 (i

krafi 1 jan 2014).

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2000-12-15-1423?q=Årsbudsjett for kommu... 05.09.2016
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Kontrollutvalet Saksbehandlar: Jane Anita Aspen
Dato: 5.9.2016

Saksframlegg

Utvalssaksnr Utval Møtedato

PS 27/16 Kontrollutvalet 15.9.2016

OPPFØLGING  AV  POLITISKE  VEDTAK

Sekretariatet si tilråding

Kontrollutvalet tek gjennomgangen av oppfølging av politiske vedtak til orientering.

Bakgrunn for saka

I samsvar med Kommunelova si  §  77, 1 skal kontrollutvalet på vegne av kommunestyret føre

det løpande tilsyn og etterfølgj ande kontroll med kommunen si verksemd og forvaltning.

Kontrollutvalet skal samstundes sjå til at den kommunale forvaltninga er i samsvar med
politiske vedtak og føresetnader. Av dette kan kontrollutvalet krevja å få framlagt ein årleg

oversikt over politiske vedtak som administrasjonen av ulike årsaker ikkje har sett i verk ved

utgangen av året.

Kontrollutvalet fekk hausten 2015 framlagt oversikt over politiske vedtak i kommunestyret,

formannskap og drift- og arealutvalet som ikkje var sett i verk for åra 2013, 2014 og 1. halvår

2015.

Rapporten som no vert lagt fram er oversikt over politiske vedtak i Kommunestyret, Drift og

arealutvalet og Livsløpsutvalet som ikkje er sett i verk per dags dato. For arbeidsmiljøutvalet,
administrasjonsutvalet, Sogenemnda og formannskapet er det ikkje lagt ved lister for der er

alle vedtak set i verk, i følgje melding frå administrasjonen.

Som vedlegg til saka følgjer:

o Rapport for vedtaksoppfølging, datert 2.9.2016

VURDERING

Hensikta med å få ei oversikt over politiske vedtak er å kontrollere at kommunen sin

administrasjon set i verk og gjennomfører dei vedtak som er fatta i dei politiske organ.

Kommunestyret i Aukra handsama 153 saker i 2015 og 64 saker 1. halvår 2016.

Av vedlagte oversikt går det fram at  3  saker frå 2012, 2 saker frå 2013, 1 saker frå 2015 og 1

sak frå 1. halvår 2016 er under behandling.

Formannskapet handsama 143 saker i 2015 og 67 saker 1. halvår 2016. Alle desse sakene skal

vere sette i verk, i følgje administrasjonen.

Drift- og arealutvalet handsama 53 saker i 2015 og 24 saker 1. halvår 2016. Av desse er 1 sak

frå 2014 og 2 saker frå 2015 og 1 sak frå 1. halvår 2016 under behandling.



Livsløpsutvalet handsama 52 saker i 2015 og 34 saker 1. halvår  2016.  Av desse er 1 sak frå

2015 og 1 sak frå 1. halvår 2016 under behandling.

At ei sak er effektuert betyr at vedtaket er sett i verk, men saka er ikkje nødvendigvis avslutta.

Ved effektiv og rett bruk av kommunen sitt sakshandsamingssystem vil kommunen kunne ha

god kontroll og oversikt over effektuerte politiske vedtak lett tilgjengeleg.

Jane Anita Aspen

daglig leder



Aspen Jane Anita

Fra: Otterlei  Anita  <anita.otterlei@aukra.kommune.no>
Sendt: 2. september  2016 11:08

Til: Aspen Jane Anita

Kopi: D_Leiargruppa
Emne: VS: SV: Sak til  oppfølging -Oppfølgingsliste
Vedlegg: DRA.pdf; ks.pdf; liv.pdf

Hei

Da har vi lagt ved lister på vedtaksoppfølging for drift og arealutvalet, kommunestyret og livsløpsutvalet.

For arbeidsmiljøutvalet, administrasjonsutvalet, Sogenemnda og formannskapet er det ikkje lagt ved lister for der

er alle vedtak iverksett.

Mvh

Anita Raknes Otterlei  I.  kons. serviceavdelinga

Telefon direkte 71 17 15  10

Mobil 90  09 6139

"telefon scn1r21lbord71  17 15  00
Postadresse Aukraringen 25, 6480 Aukra

www.aukra.kommune.n0

Aukra  kommune 

Fra:  Aspen Jane Anita  <Jane.Anita.As  en  molde.kommune.no>

Dato: 29. august  2016  kl. 10.33.14  CEST

Til: Rimstad Ingrid Husøy <ln rid.Huso .Rimstad aukra.kommune.no>

Kopi: "'Hoksnes, Oddvar"' <oddvar.hoksnes vard.com>, Fostervold June  Beøy
<'une.beo .fostervold molde.kommune.no>

Emne: Sak til oppfølging - Oppfølgingsliste

Viser til vedlagt brev og oppfølgingsliste

Jane Anita Aspen

daglig leder
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Vedtaksoppfølging

Seleksjon: Utvalg: 1  -  Kommunestyret, Vedtakstatus: B — Under behandling

Rapport generert:  02.09.2016

2013 1367- Sko  r  ddin
1

Utvalg: Nr: Vedtakstittel:
KS 1 skogrvdding
Status: Frist: Iverksatt: Adm. enhet:
Under 28.10.2013 RÅD -Radmannen
behandling

Merknad:

Oversendes til vidare handsaming

2014 1462- Søknad om midlar til Startlån 2015
3

Utvalg: Nr: Vedtakstittel: n
K5 1 Søknad om midlar til Startlan  2015

status: Frist: Iverksatt: Adm. enhet:
Under 23.02.2015 NAV  -  NAV Aukra
behandling

Merknad:
Oversendes saksbehandlar for videre handsaming

Utvalg: Nr: Vedtakstittel:

K5 1 søknad om midlar til Startlån  2015

Status: Frist: Iverksatt: Adm. enhet:
Under 23.02.2015 NAV - NAV Aukra
behandling

Merknad:
Oversendes saksbehandlar for videre handsaming

2012 215- Sluttra ort 4.avdelin Furutun  -  n  b
57

Utvalg: Nr: Vedtakstittel:

KS 1 Sluttrapport 4.avdeling Furutun  -  nybygg

Status: Frist: Iverksatt: Adm. enhet:
Under 28.09.2015 UTB  -  Utbygging
behandling

Merknad:
Oversendes til avskriving/arkivering

Utvalg: Nr: Vedtakstittel:

KS 1 Sluttrapport 4.avdeling Furutun  -  nybygg

Status: Frist: Iverksatt: Adm. enhet:
Under 28.09.2015 UTB - Utbygging
behandling

Merknad:

Oversendes til avskriving/arkivering

2014 666-4  Handlin s ro ram for ordinære anle o nærmiføanle  2013-2016
rullering  2015

Utvalg: Nr: Vedtakstittel:

KS 1 Handlingsprogram for ordinære anlegg og nærmiljøanlegg  2013-2016,  rullering  2015

Status: Frist: iverksatt: Adm. enhet:
Under 22.12.2015 KUL  -  Kultur
behandling

Merknad:

Oversendes til vidare ekspedering av særutskrifter

Utvalg: Nr: Vedtakstittel:

KS 1 Handlingsprogram for ordinære anlegg og nærmiljøanlegg 2013-2016, rullering  2015

Status: Frist: Iverksatt: Adm. enhet:

Under 22.12.2015 KUL - Kultur
behandling

Merknad:

Oversendes til vidare ekspedering av særutskrifter

Utvalg: Nr: Vedtakstittel:
Ks 1 Handlingsprogram for ordinære anlegg og nærmiljøanlegg  2013-2016,  rullering 2015

Status: Frist: Iverksatt: Adm. enhet:
Under 22.12.2015 KUL  -  Kultur

ePhorte®

Saksansvarlig:

GEGO  -  Geir  J.  Göncz

Saksansvarlig:
KALE  -  Kari Lene Valestrand

Saksansvarlig:

KALE  -  Kari Lene Valestrand

Saksansvarlig:
JAPE2 - Janne Kristin Pedersen

Saksansvarlig:

JAPEZ  -  Janne Kristin Pedersen

Saksansvarlig:

TOAE -Tove Charlotte fEsøy

Saksansvarlig:

TOAE -Tove Charlotte lEsøy

Saksansvarlig:

TOAE  -  Tove Charlotte lEsøy



behandhng

Merknad:

Oversendes til vidare ekspedering av særutskrifter

2015  223-
13

Utvalg:

KS

Status:
Under
behandling

Merknad:

O  førin av bustader  i  tilkn tnin til omsor sbasen  i  Julsundet

Nr: Vedtakstittel:
1 Oppføring av bustader  i  tilknytning til omsorgsbasen i Julsundet

Frist: iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig:

21.04.2016 UTB - Utbygging GENE -Gerd Nerbø

Prosjektet er starta og tomt er avtalt på Mevold—feltet.

Utvalg:

KS

Status:
Under
behandhng

Merknad:

Nr: Vedtakstittel:

1 Oppføring av bustader i tilknytning til omsorgsbasen  i  Julsundet

Frist: iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig:

21.04.2016 UTB - Utbygging GENE -Gerd Nerbø

Prosjektet er starta og tomt er avtalt på Mevold-feltet.

2012 1091- Revidert lokal forskrift om eb r for 'ennomførin av tils n  o feiin
16

Utvalg: Nr: Vedtakstittel:
Ks 1 Revidert lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av tilsyn og feiing

status; Frist: iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig:

Under 30.06.2016 TEB -Teknikk, eigedom og TRTU  -  Trond Tungesvik
behandling brann

Merknad: ° D
Oversednes til oppretting av forskrifta. Husk a legg den pa Compilo

Utvalg: Nr: Vedtakstittel:
Ks 1 Revidert lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av tilsyn og feiing

Status: Frist: iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig:
Under 30.06.2016 TEB  — Teknikk, eigedom og TRTU  -  Trond Tungesvik
behandling brann

Merknad:

Oversednes til oppretting av forskrifta. Husk å legg den på Compilo
Utvalg: Nr: Vedtakstittel:
Ks 1 Revidert lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av tilsyn og feiing

Status: Frist: Iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig:
Under 30.06.2016 TEB  -  Teknikk, eigedom og TRTU  -  Trond Tungesvik
behandling brann

Merknad:

Oversednes til oppretting av forskrifta. Husk å legg den på Compilo

2013 490-
58

Utvalg:

KS

Status:
Under
behandling

Merknad:

Kommunereforma i Aukra

Nr: Vedtakstittel:

1 Kommunereforma i Aukra

Frist: iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig:
30.06.2016 RÅD - Rådmannen GEGO -Geir J. Göncz

Oversendes til vidare gjennomføring

Utvalg:

KS

Status:
Under
behandling

Merknad:

Nr: Vedtakstittel:

1 Kommunereforma i Aukra

Frist: Iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig:
30.06.2016 RÅD - Rådmannen GEGO -Geir J. Göncz

oversendes til vidare gjennomføring

2016  194-5

Utvalg:

KS

Status:
Under
behandhng

Merknad:

Orienterin om tils n frå f lkesmannen vedkomande elevane sitt utb tte
av opplæringa på Gossen barne- og ungdomsskole

Nr: vedtakstittel: D
1 Orientering om tilsyn fra fylkesmannen vedkomande elevane sitt utbytte av opplæringa på Gossen barne- og ungdomsskole

Frist: lverksatt: Adm. enlnuet: Saksansvarlig:
30.06.2016 RÅD - Radmannen MABO - Marianne Bolghaug

oversendes for utsending av Særutskrift



Utvalg:

KS

Status:
Under
behandling

Merknad:

oversendes for

Utvalg:

KS

Status:
Under
behandling

Merknad:
Oversendes for

2012 585-4

Utvalg:

KS

Status:
Under
behandhng

Merknad:

Utvalg:

KS

Status:
Under
behandling

Merknad:

Nr: Vedtakstittel:
1 Orientering om tilsyn frå fylkesmannen vedkomande elevane sitt utbytte av opplæringa på Gossen barne- og ungdomsskole

Frist: Iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig:
30.06.2016 RÅD - Rådmannen MABO - Marianne Bolghaug

utsending av Særutskrift

Nr: Vedtakstittel: ° °
1 Orientering om tilsyn fra fylkesmannen vedkomande elevane sitt utbytte av opplæringa pa Gossen barne- og ungdomsskole

Frist: Iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig:

30.06.2016 RÅD - Rådmannen MABO  — Marianne Bolghaug

utsending av Særutskrift

0  rettin av venska skommunesamarbeid - o føl in av vedtaki
K-sak  55/13

Nr: Vedtakstittel:
1 Oppretting av venskapskommunesamarbeid - oppfølging av vedtak i K-sak 55/13

Frist: Iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig:
31.08.2016 RÅD - Radmannen JAHO - Jan Erik Hovdenak

Nr: Vedtakstittel:

1 Oppretting av venskapskommunesamarbeid - oppfølging av vedtak i K-sak 55/13

Iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig:Frist:

31.08.2016 RÅD - Rådmannen JAHO  -  Jan Erik Hovdenak



Vedta ksoppfølging
ePhorte®

Seleksjon: Utvalg:  6 - Drift  og arealutvalet, Vedtakstatus:  B  -  Under  behandling

Rapport generert: 02.09.2016

2015 253-7 Utbetrin av ve røfter ved Hau landsve en o Frænve en. Sak reist i
møtet, jamfør kommunelova  §  34, 1. ledd, andre setning

Utvalg: Nr: Vedtakstittel:

DRA 1 Utbetring av veggrøfter ved Hauglandsvegen og Frænvegen. Sak reist i møtet, jamfør kommunelova  §  34, 1.  Iedd,  andre setning
Status: Frist: iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig:
Under 16.06.2015 TEB -Teknikk, eigedom og TORE -Torstein Engstad
behandling brann

Merknad:

oversendes til orientering og vidare handsaming

2015 680-2 GID 006 015 o 006 059 Søknad om konses'on  å  erverv av fast
eigedom

Utvalg: Nr: Vedtakstittel: °
DRA 1 GID 006/015  og  006/059 Søknad om konsesjon pa erverv av fast eigedom
status-, Frist: iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig:
Under 11.11.2015 PLU - Plan og utvikling JEVA - Jermund Vågen
behandling

Merknad:
oversendes til vidare ekspedering

2014 1409- Planid 201504. Detal" Ian forn ve mellom Gosseno Dterø a
14 Kjerringsundsambandet

Utvalg: Nr: vedtakstittel:

DRA 1 Planid 201504. Detaljplan for ny veg mellom Gossen og Oterøya, Kjerringsundsambandet
status; Frist: Iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig:
Under 24.12.2015 PLU -Plan og utvikling KJLO - Kjell Lode
behandling

Merknad:

oversendes til saksbehandlar.  Saka er  framleis  under  førebuing etter 1. høyring.
Utvalg: Nr: Vedtakstittel:
DRA 1 Planid 201504. Detaljplan for ny veg mellom Gossen og Oterøya, Kjerringsundsambandet
status: Frist: Iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig:
Under 24.12.2015 PLU - Plan og utvikling KJLO - Kjell Lode
behandling

Merknad:

oversendes til saksbehandlar. Saka er framleis under førebuing etter 1. høyring.
Utvalg: Nr: Vedtakstittel:
DRA 1 Planid 201504. Detaljplan for ny veg mellom Gossen og Oterøya, Kjerringsundsambandet
status; Frist: iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig:
Under 24.12.2015 PLU - Plan og utvikling KJLO - Kjell Lode
behandhng

Merknad:

oversendes til saksbehandlar.  Saka  er framleis under førebuing etter 1. høyring.
Utvalg: Nr: Vedtakstittel:
DRA 1 Planid 201504. Detaljplan for ny veg mellom Gossen og Oterøya, Kjerringsundsambandet
status; Frist: Iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig:
Under 24.12.2015 PLU - Plan og utvikling KJLO - Kjell Lode
behandling

Merknad:

oversendes til saksbehandlar.  Saka er  framleis under førebuing etter 1. høyring.

2015 178- Re ulerin s Ian Barnebo Barneha e Aukratun - 1. offentle e hø rin
13

Utvalg: Nr: Vedtakstittel:
DRA 1 Reguleringsplan Barnebo Barnehage (Aukratun) - 1. offentlege høyring
status; Frist: Iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig:
Under 24.12.2015 PLU - Plan og utvikling SVNO - Svein Rune Notøy
behandling

Merknad:

Oversendes til saksbehandlar for vidare utsending
Utvalg: Nr: Vedtakstittel:
DRA 1 Reguleringsplan Barnebo Barnehage (Aukratun) - 1. offentlege høyring
status; Frist: Iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig:

Under 24.12.2015 PLU - Plan og utvikling SVNO -Svein  Rune Notøy



behandling

Merknad:

Oversendes til saksbehandlar for vidare utsending

Utvalg: Nr: Vedtakstittel:

DRA 1 Reguleringsplan Barnebo Barnehage (Aukratun) - 1. offentlege høyring

Status: Frist: iverksatt: Adm. enhet:

Under 24.12.2015 PLU - Plan og utvikling

behandling

Merknad:
oversendes til saksbehandlar for vidare utsending

Utvalg: Nr: Vedtakstittel:

DRA 1 Reguleringsplan Barnebo Barnehage (Aukratun)  -  1. offentlege høyring

Status: Frist: Iverksatt: Adm. enhet:
Under 24.12.2015 PLU  -  Plan og utvikling

behandling

Merknad:

oversendes til saksbehandlar for vidare utsending

2016 9-3 GID 064 002  o  064 003 Søknad om konses'on  å  erverv av fast

eigedom - Andreas helge Hollingsholm

Saksansvarlig:

SVNO  -  Svein Rune Notøv

Saksansvarlig:

SVNO -Svein Rune Notøv

Saksansvarlig:  D

JEVA  -  Jermund Vagen

Utvalg: Nr: Vedtakstittel:

DRA 1 GID 064/002 og 064/003 Søknad om konsesjon på erven/ av fast eigedom - Andreas helge Hollingsholm

Status: Frist: Iverksatt: Adm. enhet:

Under 25.02.2016 PLU  -  Plan og utvikling

behandling

Merknad:

oversendes til vidare ekspedering



Vedtaksoppfølging
ePhorte®

Seleksjon: Utvalg: 7  -  Livsløpsutvalet, Vedtakstatus: B  -  Under behandling

Rapport generert: 02.09.2016

2015  1190- Tildelin  av Aukra  kommune sin kultur ris  2015
1

Utvalg: Nr: Vedtakstittel:
LIV 1 Tildeling av Aukra kommune sin kulturpris 2015

status: Frist: iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig:

Under 26.01.2016 KUL  -  Kultur AJSA  — Anne Jorunn Sandøy
behandling

Merknad:

Oversendast til vidare handsaming

Utvalg: Nr: Vedtakstittel:

LIV 1 Tildeling av Aukra kommune sin kulturpris 2015

status: Frist: Iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig:

Under 26.01.2016 KUL - Kultur AJSA  -  Anne Jorunn Sandøy
behandling

Merknad:
Oversendast til vidare handsaming

2016 253- Tilskot til kulturføremål  -  idrettsor anisas‘onar
20

Utvalg: Nr: Vedtakstittel: °

LIV 1 Tilskot til kulturføremal - idrettsorganisasjonar

status; Frist: Iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig:

Under 14.06.2016 KUL  -  Kultur TOAE -Tove Charlotte fEsøy
behandling

Merknad:

Særutskrift oversendt til søkjarar



Saksmappe: 2016-1547/04

Arkiv: 150
Kontrollutvalet Saksbehandlar: Jane  Anita Aspen

Dato: 5.9.2016

Saksframlegg

Utvalssaksnr Utval Møtedato

PS 28/16 Kontrollutvalet l5.9.2016

Formannskap

Kommunestyret

FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2017 FOR KONTROLL OG TILSYN

Sekretariatet si tilråding

Kontrollutvalet sitt forslag til budsjett for  2017 med  ei  ramme  på kr 570  000.—, inkludert kj øp

av revisjonstenester og sekretariatstenester for kontrollutvalet, vert vedteke.

Det vert teke atterhald  om  justering av  beløp til kjøp av revisjonstenester.

Bakgrunn for saka

Med  heimel  i  § 18 i  Forskrift for kontrollutval skal kontrollutvalet utarbeide forslag til
budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. Kontrollutvalet sitt forslag til
budsjettramme for kontroll- og revisj onsarbeidet skal følgje formannskapet si budsjett-
innstilling til kommunestyret. Budsjettforslaget frå kontrollutvalet kan berre endrast av
kommunestyret, men formannskapet kan, i sitt samla budsj ett, føreslå eit anna beløp enn det
kontrollutvalet tilrår.

Aukra kommune kjøper sekretariatstenester for kontrollutvalet hos K ontrollutvalgs-
sekretariatet for Romsdal. Dette er i samsvar med avtalen om interkommunalt samarbeid.
Styret for Kontrøllutvalgssekretariatetfor Romsdal skal i møte 7.9.2016 behandle
budsjettramma for sekretariatet for  2017.  Beløpet for  2017  for Aukra kommune er det same
som for  2016.  Beløpet for kjøp av sekretariatstenester for  2017  samsvarar med Aukra
kommune sin del av sekretariatet sitt budsjett.

Aukra kommune har fram til no hatt revisj onstenester frå Kommunerevisj onsdistrikt 2 i Møre
og Romsdal (KR2). Aukra kommune har gjort vedtak om å gå inn som eigar i Møre og
Romsdal Revisjon IKS. Etablering av selskapet er noko forseinka, styret har gjort vedtak om
at det nye selskapet skal etablerast frå  1.10.2016.  Representantsaksapet skal behandle
budsjettet for  2017  i møte i slutten av september. Ved etablering av selskapet er det lagt til
grunn at deltakarkommunane ikkje skal få høgare utgifter til revisjon. Konstituert dagleg leiar
for det nye revisjonsselskapet, rår til at ein budsj etterer med same tall som for  2016  med eit

påslag for 3%  pris- og lønnsvekst. Oppført beløp for kjøp av revisjonstenester er i samsvar
med Aukra kommunes del av dette.

Budsj ettforslaget skal synleggj ere kontrollutvalet sine eigne kostnader og kostnader knytt til
revisjon og sekretariatstenester.

Når det gjeld kontrollutvalet si eiga verksemd må ein ta utgangspunkt i beløpa som går fram
av rekneskapsutskrift pr. augst  2016.



1 budsjettframlegget er det lagt opp til at kontrollutvalet avviklar inntil 5 møter i året.

Budsjettforslaget kan spesifiserast som følgjer:

Konto Tekst Budsjett Budsjett Rekneskap
2017 2016 Pr.  august 2016

1080 Godtgjørsle folkevalte 37 700 37 500 10 580

1080 Tapt arbeidsforteneste 3 000 10 000 0

1099 Arbeidsgivaravgift 5 900 5 000 1 495

1100 Faglitteratur, aviser 2  000 2  000 2  000

1115 Bevertning 2 000 3 500 865

1150 Opplæring og kursutgifter 35 000 40 000 27  030

1160 Bilgodtgjersle  +  diett (oppg.pl.) 2 000 2 000 1 227

1170 Utgiftsdekning reise 11 000 10 000 7 123

1195 Kontingenter 1 400 2 000 1 400

Sum kontrollutvalet si eigen verksemd 100 000 112 000

1475 Kjøp tenester Revisjons M&R revisjon IKS 351 000 341 000

1475 Kjøp tenester KU—sekretariatet 119 000 119 000 118 750

Sum kontrollutval, sekretariat  0  revisjon 570 000 572 000

Vedlagt følgjer:

o Kostnadsfordeling sekretariatstenester for 2017

o  E-post frå konst. daglig leder i Møre og Romsdal Revisjon, saman med Spesifikasjon

av driftstilskudd for 2016 pr. kommune/fylkeskommunen

o Økonomirapport pr. 25.08.16

VURDERING

For å gje kontrollutvalet gode arbeidsvilkår må kommunestyret stille naudsynte ressursar til

disposisjon. Kommunestyret skal vedta eit samla budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i

kommunen der utgifter til utvalet si eiga verksemd, sekretærbistand og revisjon kj em fram.

Kontrollutvalet må ha høve og midlar til å skaffe seg kunnskap og delta i erfaringsutveksling
og samlingar saman med andre kontrollutval. I kommunal- og regionaldepartementets 85

anbefalingar for styrkt eigenkontroll i kommunane er det peika på opplæring av kontrollutval

som eit viktig område.

Kontrollutvalgssekretariatet ser det som viktig at kostnader til kontroll og tilsyn vert

synleggj ort i kommunen sitt rekneskap. Sekretariatet tilrår at kontrollutvalet sluttar seg til dei

vurderingar som her er gjort og anbefaler utvalet å be kommunestyret om å vedta

kontrollutvalet sitt forslag til budsjett for 2017 med ein netto ramme på kr 570 000.— som inkl.

kjøp av revisjonstenester og sekretariatstenester for kontrollutvalet. Saka vert lagt fram med

ovannemnte forslag til vedtak.

Jane Anita Aspen

daglig leder



KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATET FOR ROMSDAL

Kommune

Aukra

Eide

Fræna

G'emnes

Molde

Nesset

Rauma

Sunndal

Vestnes

Sum

Sum  inntekter

KOSTNADSFORDELING  2017  OG 2016

Folketall

01.01.16

3 518

3  467

9 717

2  593

26 732

2  970

7  492

7  160

6  611

70 260

Fordeling

%

5,0

5,0
14,0

4,0

38,0
4,0

11,0

10,0

9,0

100,0

Budsjett

2017
118 750

118 750

332 500

95 000

902 500

95 000
261 250
237 500

213 750

2 375 000
2 375 000

Folketall

01.01.15

3  466

3  463

9 787

2 580

26 392

2 975

7 445

7 155

6 708

69 971

Fordeling

%
5,0

5,0
14,0

4,0

37,0
4,0

11,0
10,0

10,0

100,0

Budsjett

2016
118 750

118 750

332 500

95 000

878 750

95 000
261 250

237 500

237 500

2 375 000

2 375 000



Aspen Jane  Anita

Fra: Bjarne Dyrnes <Bjarne.Dyrnes@drn.no>

Sendt: 2. september 2016 12:42

Til: Aspen Jane Anita; Sønderland Anny

Kopi: Talberg Sveinung; Marianne Hopmark

Emne: SV: Budsjett for revisjon 2017

Vedlegg: SKM_C454e16090211420.pdf

Hei

Representantskapet vedtok budsjett for 2016 og økonomiplan for 2016 -2019 i møte 4. mai 2016.

Vedlagt følger budsjettet og kostnadsfordelingen.

Representantsl<apet skal behandle budsjettet for 2017 i møte i slutten av denne måneden. Det er kanskje lite trolig

av representantskapet gjør noe med l<ostnadsfordelingen før selskapet har startet opp med sin virksomhet.

Vi har ingen opplysninger pr i dag som skulle tilsi at tallene i økonomiplanen som gjelder for regnskapsåret skulle

stemme. Disse varierer i liten grad fra budsjettet for 2016, men man må justere for lønns- og prisstigning. Ca 3%?

På bakgrunn av ovennevnte og samtaler i styret så vil jeg anta at vi ikke bommer så mye hvis vi tar tallene for den

enkelte kommune, som fremgår av budsjettet for 2016 og øker med ca 3%.

Mvh

Bjarne Dyrnes

Konst. Daglig leder

Fra: Aspen Jane Anita [mallto:Jane.Anita.As en molde.kommune.no]
Sendt: 2. september 2016 11:43
Til: Bjarne Dyrnes; Sønderland Anny
Kopi: Talberg Sveinung
Emne: Budsjett for revisjon 2017

Hei

Vi skal i det neste møtet i kontrollutvalgene ha oppe budsjett for kontroll og tilsyn 2017. l denne forbindelse trenger

jeg budsjettet for revisjonen.

Vi skal sende ut sakene til de første møtene på tirsdag, og siden dere er opptatt mandag og tirsdag, så skulle jeg

gjerne i løpet av dagen ha tilsendt en bekreftelse fra dere på hva vi skal budsjettere med for kommunene våre.

Jane  Anita Aspen

daglig Ieder

Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal
Rådhusplassen 1

6413 Molde
Tlf 71 11 10 00 sentralbord
Tlf 71 11 15 79 direkte

Mob 91 3711 12

e-post 'ane.anita.as en moIde.kommune.no

1
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Spesifikasjon av driftstilskudd for 2016 pr kommune/fylkeskommunen

Driftstilskudd  pr  kommune 2016 Regpremie

Møre og Romsdal Fylkeskommune 5 104 308 ;

Molde 1 618 308

Vestnes 569

Rauma 627

Nesset 314

Aukra 341

Fræna 787

Eide 347

Gjemnes 283

Sunndal 608

Kristiansund 2 318 303
Averøy 712
Tingvoll 506

Surnadal 837 ;

Rindal 407

Halsa 345

Smøla 442

Aure 574

SUM 16 740



 Tertialrapport

1 Aukra kommune (2016) -  Ar/Periode 2016 1  -  8 25.08.2016
Regnskap Per.b(end) Avvik(per.) Buds(end)

2016 2016 0 2016
Driftsramme: 10.1 Rådmannen, politisk leiing og

Ansvar: 1001 Kontrollutvalet
Funksjon: 100 Politisk styring

10510 Trekk og avg.pliktig km-godtgjering 23 0 23 0
10800 Godtgjering folkevalde 10.580 0 10.580 37.500
10802 Tapt arbeidsgodtgjersle 0 6.664 —6.664 10.000
10990 Arbeidsgjevaravgift 1.495 3.340 -1.845 5.288
11005 Faglitteratur, aviser 2.000 1.332 668 2.000
11150 Matvarer/skolefrukt/grønt 0 —3.343 3.343 0
11151 Mat/bevertning tilsette/politikarar/gjest 480 2.039 ~1.559 3.500
11500 Opplæring, kurs 0 23.324 —23.324 40.000
11601 Bilgodtgjering, oppgavepliktig 335 1.332 -997 2.000
11702 lkkje innberetningspliktige reiseutgifte 7.123 6.664 459 10.000
11950 Avgifter, gebyrer, lisenser 1.400 1.680 -280 2.000

13500 Til andre kommunar/kommunale inst. 0 69.496 —69.496 119.000
14290 Mva. generell kompensasjonsordning 712 0 712 0

Sum utgifter 24.147 112.528 -88.381 231.288

17290 Kompensasjon for merverdiavgift —712 0 -712 0
Sum inntekter -712 0 -712 0

Sum funksjon: 100 Politisk styring 23.435 112.528 -89.093 231.288

Funksjon: 110 Kontroll og revisjon

10510 Trekk og avg.pliktig km-godtgjering 33 0 33 0
10990 Arbeidsgjevaravgift 5 0 5 0
11151 Mat/bevertning tilsette/politikarar/gjest 385 0 385 0
11500 Opplæring, kurs 27.030 0 27.030 0

11600 Kostodtgjering 355 0 355 0
11601 Bilgodtgjering, oppgavepliktig 537 O 537 0

11702 lkkje innberetningspliktige reiseutgifte 1.733 0 1.733 0
13500 Til andre kommunar/kommunale inst. 118.750 0 118.750 0
14290 Mva. generell kompensasjonsordning 166 0 166 0

Sum utgifter 148.994 0 148.994 0

17290 Kompensasjon for merverdiavgift —166 0 —166 0

Sum inntekter -166 0 -166 0

Sum funksjon: 110 Kontroll og revisjon 148.828 0 148.828 0

Sum ansvar: 1001 Kontrollutvalet 172.263 112.528 59.734 231.288

Sum driftsramme: 10.1 Rådmannen, politisk leii 172.263 112.528 59.734 231.288

T O T A  L  T 172.263 112.528 59.734 231.288



 
1 Aukra kommune (2016) -  Ar/Periode 2016 1  -  8
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Saksmappe: 2016-1547/04

Arkiv: 033

Kontrollutvalet Saksbehandlar: Jane Anita Aspen
Dato: 5.9.20l6

Saksframlegg

Utvalssaksnr Utval Møtedato

PS 29/16 Kontrollutvalet l5.9.2016

OPPFØLGINGSLISTE

Sekretariatet si tilråding

I oppfølgingslista vert det gjort følgjande endringar:

Bakgrunn for saka

Vedlagt følgjer:

o ajourført oppfølgingsliste pr. 9.6.20l6.

l dette møtet er det ikkje lagt opp til orienteringar frå kommunen sin administrasjon knytt til

saker på oppfølgingslista.

VURDERING

Dersom det er saker utvalet ønskjer å kommentere, stille spørsmål ved eller ta opp i dette

møtet eller i eit seinare møte, kan desse verte fremma i møtet for oppføring på

oppfølgingslista.

Jane Anita Aspen

daglig leder



KONTROLLUTVALET  I

AUKRA KOMMUNE

Saker som er tatt  o
Revidering av gjeldande

økonomireglement i Aukra
kommune

SAKS  OPPF ØL  GIN G

Dato: Ansvar:

27.02.14 Adm./sekr

Merknad:
Eit økonomireglement skal

beskrive hovudreglane for den
økonomiske styringa av

kommunen si verksemd.

Reglementet bør klargjere
ansvaret mellom det politiske

og det administrative nivået i

kommunen og beskrive

kommunen sine inteme reglar

og fullmakter.
Økonomireglementet bør

innehalde kommunen sine

vedtak om økonomiplan,

budsjett, rapportering,
rekneskap og årsrapport.

Økonomireglementet kan

supplere delegerings-
reglementet når det gjeld

økonomisaker. Aukra

kommune sitt økonomi-

reglement er frå 2005 og vart
revidert i desember 2009. Eit

økonomireglement bør

rullerast og oppdaterast

jamleg.

(ajour pr. 9.6.20l6)

Status: 3  * ° å
27.02.14: Kontrollutvalet

vil oppmode

administrasjonen i

kommunen om å revidere

gjeldande økonomi-
reglement slik at det er i

samsvar med praksis.

01.07.14: Sekretæren skriv

til kommunen og ber om
at økonomireglementet

vert revidert.

02.10.14: Økonomisjef
Ema Varhaugvik

orienterte.
Økonomiavdeling har

ikkje kapasitet i

inneverande år å sette i
gang arbeidet med

revidering av gjeldande

økonomireglement.

23.04.l 5: Kontrollutvalet
vil be administrasjonen

om ein statusrapport til

neste møte.

1 1.06. l 5  :  Kontrollutvalet

vil be administrasjonen

om ein statusrapport til

neste møte.

18.09.15: Rådmann

orienterte.

Bemanningssituasjonen i
økonomiavdelinga har
vore vanskeleg og

avdelinga har av den

grunn ikkje sett seg i stand

til å prioritere dette
arbeidet. Det er vurdert å

kjøpe konsulenttenester

for å fullføre arbeidet med
revidering av

økonomireglementet.

Kontrollutvalet ser ikkje

grunn for at kommunen

skal få auka kostnadar ved
kjøp av konsulenttenester

og ber administrasjonen

om å utsette dette arbeidet
til bemanninga i avdelinga

er tilfredstillande.
Kontrollutvalet vil be

administrasonen om ein



Ny organisering av pleie og

omsorgstenestene i Aukra
kommune

21.05.14 Adm./sekr Aukra kommune har gjort ei

omorganisering av pleie- og
omsorgstenesta ved å dele

tenesta i to med ei eining for
lnstitusjonstenester og ei for

Heimetenester. Hensikta med

omorganiseringa er at det skal

bli ei betre teneste for

brukarane. Kontrollutvalet

ønskjer ei orientering frå

kommunen sin administrasjon
til første møte hausten 2014.

ny statusrapport til første
møte i 2016.

17.02.16: Kontrollutvalet

ønskjer i neste KU-møte å
gjere ei gjennomgang av

økonomireglementet, for å
vurdere om dette er ei sak

som kontrollutvalet
framleis ønskjer å følgje
opp.
25.04.16:Rådmann og

økonomisjef svarte på

spørsmål i dagens møte, jf.
OS 08/16. Kontrollutvalet

konkluderer med at dei har

tillit til at
økonomireglementet vert

revidert, og at det er viktig

at det gjeldande

økonomireglementet vert
ful

02.10.14: Einingsleiar for

heimetenesta Jorunn
Hurlen orienterte.

Aukra kommune si pleie-
og omsorgsteneste er frå

2014 delt i to einingar  —
Eining heimetenester og

Eining institusjons-

tenester. Bakgrunn for
delinga er utfordringane

med

Samhandlingsreforma,
revidert lovverk og

forskrifter. Tenestene vil i
framtida bli meir basert på
kva brukarane rettmessig
har krav på og skal

tildelast etter vedtak. Sjå

protokoll til orienterings-
sak OS 10/14 i dagens

møte.

Kontrollutvalet ønskjer ei
ny orientering om eit år.

18.09.15: Rådmann bad
om utsetting av

orienteringa grunna
sjukefråveret i avdelinga.

Kontrollutvalet vil utsette

orienteringa til neste møte.
24.11.15: På grunn av stor

saksmengde til dagens

møte vert orienteringa

utsett til neste møte.
17.02.16: Rådmann og
fung. einingsleiar

orienterte i dagens møte jf.

OS 07/16. Kontrollutvalet



Forvaltningsrevisjonsrapporten

«Kvalitet i sykehjemstjenester i

Aukra kommune>>

Oppfølging av politiske vedtak

25.02.15

25.02.15

Rev./adm. Rapporten vart lagt fram for

Adm.

kontrollutvalet i møte
18.11.2014  i sak PS 31/14.

Rapporten vart oversendt til

kommunestyret som
handsama sak i møte

12.02.2015 i k-sak 5/15.
Oppfølging av rapporten vil

venteleg skje i løpet av

hausten  2015.

Kontrollutvalet ønskjer  å  få
framlagt oversikt over

politiske vedtak som av ulike
årsaker ikkje er vorte satt i

verk innan rimeleg tid.
Oversikta skal gjere greie for

vedtak fatta av formanns-

kapet, kommunestyret, drift

og arealutvalet, livsløps-

utvalet og andre politiske

utval med avgjerdsmynde.
Hensikta med å få ei slik

oppstilling er å kontrollere at
administrasjonen sett i verk

og gjennomfører dei vedtak

som er vedteke av dei ulike

politiske organ.

Kontrollutvalet ønskjer årleg
å få framlagt ei slik sak.

ønskjer ny statusrapport i
kontrollutvalet sitt møte i

november  2016.
24.11.15:  Oppfølging av

rapporten vart handsama i
dagens møte i sak PS

41/15.  Kontrollutvalet vil

følgje opp kommunen sitt
arbeid med følgjande

anbefalingar:

°  å sikre tilstrekkeleg
bemanning ved

Aukraheimen
°  å føre vidare arbeidet

med å sikre at personalet
ved Aukraheimen har
tilstrekkelig kompetanse.

Kontrollutvalet vil be

revisjonen om å innhente
og vurdere oppdatert

informasjon som vert lagt
fram i kontrollutvalet sitt

møte ijuni  2016.
09.06.16:  Revisjonen sin

rapport etter innhenting av
oppdatert info. knytt til
tilråding 1 og 2 i

forvaltningsrevrapporten
var vedlagt sakspapira PS

18/16.  Kontrollutvalet

konkluderer med at det

ikkje er behov for meir
oppfølging og avsluttar
saka.

25.02.15:  Sekretær vert

beden om å skrive til
rådmann og be om å få
oversendt ei oversikt over

politiske vedtak fatta i

perioden  01.01.2010 —
31.12.2014  som av ulike
årsaker ikkje er sett i verk.

23.04.15:  Sekretæren har

sendt brev til Aukra
kommune  18.03.2015  og

bedt om å få framlagt slik

oversikt. Saka vil truleg
komme opp i utvalet sitt
neste møte.

l  1.06. 15:  Sekretæren har
vore i dialog med politisk

sekretariat i Aukra
kommune vedr. arbeidet

med å lage ei oversikt over

politiske vedtak i perioden

2010 — 2014  som ikkje er
sett i verk. Saka vil truleg
komme o i utvalet sitt



Informasjon om prosess knytt til

Aukra omsorgssenter

09.06.16 Adm./sekr

første møte til hausten.

18.09.15: Oppfølging av

politiske vedtak vart lagt
fram som eigen sak i
dagens møte, jfr. sak PS

30/15.

09.06.16: Kontrollutvalet

ønskjer å få framlagt ei
slik oversikt i

kontrollutvalet sitt møte i

se tember 2016.

Kontrollutvalet drøfta i møte

25.04.16 sak 12/16 Eventuelt
mottatt spørsmål om

evaluering av

løysningsforslag knytt til
Aukra omsorgssenter. Utvalet

konkludere med at dette ikkje

var ei sak for kontrollutvalet.

For å bidra til ein open

organisasjon, oppmodar
kontrollutvalet rådmannen om

å nytte kommunen si
heimeside til å belyse
avgjerdsprosessen, i tillegg til

å gje informasjon om vidare

steg i prosessen knytt til
Aukra omsorgssenter.

Heimesida er ein nyttig

informasjonskanal også for
framtidige prosjekt. Utvalet

ønskjer å følgje opp om

o modin a er blitt ful


