
KONTROLLUTVALET I

AUKRA KOMMUNE

Aukra, 18. april 2016

Til medlemmene i kontrollutvalet

MØTEINNKALLING

MØTE  NR.: 2/16

TID: 25.04.2016  kl.  09:30

STED: Møterom 2. etg., Aukra  kommunehus

SAKSLISTE:

UTv.  SAKSNR. TITTEL

PS 08/ 16 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE  17.  FEBRUAR  2016

PS  09/16 REFERAT  OG  ORIENTERINGAR

PS 10/16 AUKRA KOMMUNE. ÅRSREKNESKAP FOR  2015

PS  11/16 OPPFØLGINGSLISTE

PS  12/16 EVENTUELT

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 ll 12.
E-post: 'ane.anita.as enäbmoldekommuneno

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: 2016-1547/02

Arkiv: 033 &l7

Kontrollutvalet Saksbehandlar: Jane Anita Aspen
Dato: l5.4.20l6

Saksframlegg

Utvalssaksnr Utval Møtedato

PS 08/16 Kontrollutvalet 25.4.2016

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE  17.  FEBRUAR 2016

Sekretariatet si tilråding

Protokollen frå møte 17. februar 2016 vert godkjend.

Bakgrunn for saka

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

merknader til protokollen.

Jane Anita Aspen

daglig leder



KONTROLLUTVALET  I

AUKRA KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Møte nr: 1/16

Møtedato: 17.2.2016

Tid: Kl. 09.30  — kl. 14.05

Møtestad: Kommunestyresalen, Aukra kommunehus

Saknr: 01/16-07/16

Møteleiar: Oddvar Hoksnes, leiar (Krf)

Møtande medlemmer: Ole Rakvåg, nestleiar (H)

Bjørg Hukkelberg, (Ap)

Håkon Inge Sporsheim (Frp)

Oddbjørg Sporsheim (V)

Forfall: Ingen

Ikkje møtt: Ingen

Møtande Vara: Ingen

Frå sekretariatet: Jane Anita Aspen, daglig leder

Frå revisjonen: June  B.  Fostervoll, rekneskapsrevisor (under sak 04/16)

Av øvrige møtte: Ingrid Husøy Rimstad, rådmami (under OS 06/16, sak 06/16 og sak

07/16)

Erna Varhaugvik, økonomisjef (under  OS  06/16 og sak 04/16)

Svein Hartvig Petterson, fung. einingsleiar for institusjonstenesta (under

sak 06/16)

Ranveig Høghaug Sporsheim, personalsjef (under sak 07/ 16)

Leiaren ønska velkommen og leia møtet.

Det framkom ingen merknader til innkalling og sakliste. Sekretæren meldte inn ei ekstra

orienteringssak  OS  06/16 Orientering om førebels regnskapsresultat for  2015, samt eit

ekstra punkt under sak 07/ 16 Eventuelt; Rutinar for Norges Vels medalje.

Innkalling og sakliste med endringar vart godkjent.

På starten av møtet var ordførar Bernhard Riksfjord inne og helste på ny utvalssekretær.  På
leiaren sitt spørsmål om deltaking i kontrollutvalsmøta frå ordføraren si side, så opplyste

ordførar om at han ut frå saklista ville vurdere om det var enkelte saker han ønska å orientere

om/vere tilstades under behandlinga av. Elles så ville han delta under behandling av enkelte

saker dersom kontrollutvalet bad særskilt om det.

TIL HANDSAMING:

UTV. SAKSNR. TITTEL

PS 01/16 GODKJENNING AV  PROTOKOLL  FRÅ MØTE 24. NOVEMBER 2015

PS 02/16 REFERAT OG ORIENTERINGAR

PS 03/16 KONTROLLUTVALET. ÅRSMELDING FOR 2015

PS 04/16 REVISJONEN SIN RAPPORT TIL KONTROLLUTVALET FOR 2. HALVÅR 2015

PS 05/16 MØTEPLAN FOR 2016

Side I av 8



PS 06/16 OPPFØLGINGSLISTE

PS  07/16 EVENTUELT

PS 01/16 GODKJENNING  AV  PROTOKOLL FRÅ MØTET 24. NOVEMBER  2015

Kontrollutvalet sitt vedtak

Protokollen frå møte  24.  november 2015 vert godkjend.

Kontrollutvalet si handsaming

Sekretæren orienterte knytt  til  saksframlegget.

Utvalet hadde ei vurdering på om ein ønskjer å endre form på protokollering av  saker, men

konkluderte med at ein ønskjer å følgje den malen som sekretariatet har lagt opp til for alle

kommunane knytt til Kontrollutvalssekretariatet for Romsdal

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

PS  02/16 REFERAT OG ORIENTERINGAR

Kontrollutvalet sitt vedtak

Referat- og orienteringssakene vert teke til orientering.

Kontrollutvalet si handsaming

Referatsaker:

RS  01/16 Forslag til budsjett for  2016  for kontroll og tilsyn -Saksprotokoll frå Aukra
kommunestyre 10.12.2015 i K-sak 144/15.

RS  02/16 Forvaltningsrevisjonsrapporten «lnformasjonssikkerhet i Aukra kommune»  -
Saksprotokoll frå Aukra kommunestyre 2.2.2016 i  K—sak 8/16.

RS 03/ 16 Protokoll frå møte i styret for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal
14.12.2015.

Orienteringssaker:

OS  01/16 Informasjon  2016/01  fra revisjonskomiteen: Revisors oppgaver ved revisjon av

selvkostområder i årsregnskapet, brev til NKREs bedriftsmedlemmer, datert

19.1.2016.
Sekretær orienterte om innhaldet i informasjonsskrivet og svarte på spørsmål frå
utvalet sine medlemmer.

OS  02/16 eIN  FO  16/1  — Talerett i kommunale organ  -  infoskriv frå Norges

Kommunerevisorforbund, datert  21.l .2016  vedlagt departementet si vurdering.

Sekretær orienterte om innhaldet i informasjonsskrivet og utvalet diskuterte

problemstillingar knytt til temaet.
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OS 03/16

OS 04/16

OS 05/16

OS O6/16

OS 07/16

Avslutning av  selvmeldingstilsyn i  Aukra  kommune —pasient- og
brukerrettighetsloven kap.  4A  2015, brev frå Fylkesmannen i Møre og Romsdal til
Aukra kommune datert 6.1 .2016.

Utvalet diskuterte innhaldet i brevet frå fylkesmannen og konkluderte med at dei i
neste møte i kontrollutvalet ønskjer ei orientering frå administrasjonen om oppfølging

av tilsynet og korleis kommunen følgjer opp at intemkontrollrutinar knytt til tvungen
helsehjelp vert følgt.

Kontrollutvalsboka  — Om rolla og oppgåvene til kontrollutvalet, 2. utgåve  — rettleiar
frå Kommunal og moderniseringsdepartementet (vart delt ut i møte til dei som ikkje

fekk den på Kontrollutvalskonferansen)
Sekretæren oppmoda utvalet sine medlemmer til å ta vare på rettleiaren gjennom heile
valperioden og bruke den som eit oppslagsverk.

De sentrale momentene for å forstå kommunalt regnskap — Presentasjonar frå

NKRF sin Kontrollutvalskonferanse (vart delt ut i møte til dei som ikkje fekk den på
Kontrollutvalskonferansen)

Førebels rekneskapsresultat for  2015
Rådmann Ingrid Husøy Rimstad og økonomisjef Erna Varhaugvik orienterte utvalet

om hovudtala i det førebelse rekneskapsresultatet.

Det var stilt spørsmål frå Ole Rakvåg om ikkje rekneskapet var eit offentleg dokument

når fristen for å avlegge rekneskapet gjekk ut 15. februar..
Til det svarte administrasjonen at det først vart offentleggjort når det vart sendt over til

revisor 31. mars. Det vart då vist til ein artikkel frå kommunal rapport, datert

23.02.2015, der jussprofessor Jan Fridthjof Bernt konkluderer med at regnskapet er
offentleg når det går til revisor. Denne artikkelen vert sendt utvalsmedlemmene saman

med møteprotokollen.
Når det gjeld rekneskapsresultatet, så kan økonomisjef Erna Varhaugvik opplyse at

netto driftsresultat for 2015 blir på 82,5 mill. kroner, og er ca. 20. million høgare enn

budsjettert. Rekneskapsmessig mindreforbruk er 14, 8 mill. kroner.
Rådmann og økonomisjef svarte på spørsmål frå utvalet.

Utvalet avslutta med å uttrykke at dei synes det er gjorte ein bra jobb.

Ny organisering av pleie og omsorgstenestene i Aukra kommune

Aukra kommune har gjort ei omorganisering av pleie- og omsorgstenesta ved å dele

tenesta i to med ei eining for Institusjonstenester og ei for Heimetenester. Hensikta
med omorganiseringa er at det skal bli ei betre teneste for brukarane. Kontrollutvalet
har denne saka på oppfølgingslista og hadde til dagens møte bede om ein

statusrapport.

Rådmann Ingrid Husøy Rimstad og fung. einingsleiar Svein Hartvig Petterson

orienterte kontrollutvalet.

Rådmannen orienterte om at den oppsplittinga som var gjort i institusjonstenester og

heimebasert pleie og omsorg var heilt naudsynt, då det var eit alt for stort

ansvarsområde for ein leiar. Samhandlingsreformen har også vore med på å sette nye
krav til tenestene i kommunen. Dette var også med å framskunde behovet for ei anna
organisering. Det var også eit stort overforbruk innan sektoren.

Rådmannen opplyste at ein no truleg innan kort tid vil lyse ut stillinga som

einingsleiar for institusjonsbaserte tenester. Ein skal då rekruttere ein ny leiar inn i ei

krevjande stilling som både skal leie eininga og vere leiar for ein byggeprosess for nytt

omsorgssenter.
Rådmannen uttrykker at det er tidkrevjande om omorganiseringsprosessar. Det har så

langt vore vurdert at det er for tidleg å gjere ei evaluering av omorganiseringa. Likevel
har ein hatt ei fortløpande evaluering av tiltak som er sett i verk.
Mykje ser ut til å fungere veldig bra og rådmannen vurdere at det har blitt meir fokus
på fagleg innhald, sjølv om ho presiserer at brukarane ikkje er spurt.
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Kontrollutvalet fatta samrøystes vedtak i samsvar med sekretariatet si tilråding. (5 voterande)

PS  03/16 KONTROLLUTVALET. ÅRSMELDING FOR 2015

Kontrollutvalet si tilråding

Kontrollutvalet vedtek årsmelding for 2015. Saka Vert lagt fram for kommunestyret med

følgjande innstilling:

Kontrollutvalet si årsmelding for  2015  vert teke til vitande.

Kontrollutvalet si handsaming

Sekretær starta med å korrigere ein feil i sekretariatet si tilråding.  2014  skal bytast ut med

2015.

Det framkom ingen merknader til årsmeldinga i møte.

Årsmeldinga vert sendt til kommunestyret med følgjande tilråding:

Kontrollutvalet si årsmelding for  2015  vert teke til vitande.

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

PS  04/16 REVISJONEN  SIN  RAPPORT  TIL KONTROLLUTVALET  FOR 2.  HALVÅR  2015

Kontrollutvalet sitt vedtak

Kontrollutvalet tek revisjonen sin rapport til kontrollutvalet for 2. halvår  2015  til vitande.

Kontrollutvalet si handsaming

Regnskapsrevisor June B. Fostervoll og økonomisjef Ema Varhaugvik svarte på spørsmål frå

utvalet.

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

PS  05/16 MØTEPLAN FOR  2016

Kontrollutvalet sitt vedtak

Følgjande møteplan for  2016  vert godkjend:

     Uke å ,  Dato Møteffnfflfli jfjjSäker til behandIiii°‘?I å *  i . -
7 17.02. l/l6 ' Kontrollutvalet si årsmelding for 2015

' Revisjonen sin rapport for 2. halvår  2015
' Møte Ian for 2016

17 25.04. 2/ 1 6 ' Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen  2015  for

o Aukra kommune
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37

47

' Revisonsfråse  n

9.06. /l6 ' Økonomirapport 1. tertial 2016

' Verksemdsbesøk /alt. orientering frå einingsleiar ?
' Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019

' Plan for selskapskontroll 2016-2019
' N o føl in forvaltnin srevison

15.09. 4/16 ' Revisjonen sin rapport til kontrollutvalet for 1. halvår 2016

' Revisjonsplan for revisjonsåret 2016
' Budsjett for kontroll og tilsyn for 2017

21 .l 1 . 5/16 ' Økonomirapport for 2. tertial 2016

' Bestilling av nytt forvaltningsrevisjons rosjekt ?

Kontrollutvalet sin leiar i samråd med kontrollsekretær vert gjeve fullmakt til å foreta

endringar av møtedatoar dersom det vert naudsynt.

Kontrollutvalet si handsaming

Sekretæren gjorde greie for møteplana. Det var korrigert årstall for kontrollutvalet si

årsmelding frå 2016 til 2015.

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

PS 06/16 OPPFØLGINGSLISTE

Kontrollutvalet sitt vedtak

Følgjande saker vert ført opp på oppfølgingslista:

Revidering av gjeldande økonomireglement i Aukra kommune
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 interne 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 økonomireglement er frå 2005

og vart revidert i desember 2009. Eit økonomireglement bør rullerast og oppdaterastjamleg.

Kontrollutvalet har oppmoda administrasjonen i kommunen om å revidere gjeldande økonomi-
reglement slik at det er i samsvar med praksis og skriftleg bedt om at økonomireglementet vert

revidert. Økonomiavdeling hadde ikkje kapasitet i 2014 eller 2015 til å sette i gang arbeidet
med revidering av gjeldande økonomireglement. Kontrollutvalet ønskjer å følgje denne saka
vidare. Saka vert ført frå oppfølgingslista for 2014, 2015 og til oppfølgingslista for 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.

Ny organisering av pleie og omsorgstenestene  i  Aukra kommune
Aukra kommune har gjort ei omorganisering av pleie- og omsorgstenesta ved å dele tenesta i
to med ei eining for Institusjonstenester og ei for Heimetenester. Hensikta med

omorganiseringa er at det skal bli ei betre teneste for brukarane. Kontrollutvalet fekk ei
orientering frå kommunen sin administrasjon i møte 02.10.2014. 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.

Kontrollutvalet ønskjer å følgje denne saka vidare. Saka vert ført frå oppfølgingslista for 2014,
2015 og til oppfølgingslista for 2016.
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17.02.16. Rådmann og fung. einingsleiar orienterte i dagens møte jf. OS 07/16.

Kontrollutvalet ønskjer ny statusrapport i kontrollutvalet sitt møte i november 2016.

F orvaltningsrevisjonsrapporten «Kvalitet i sykehjemstjenester i  Aukra  kommune»

Rapporten vart lagt fram for kontrollutvalet i møte 18.11.2014 i sak PS 31/14.

Rapporten er sendt til kommunestyret for handsaming i 2015.
Oppfølging av rapporten. vart handsama i møte 24,1 1.15, 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. Saka vert ført frå oppfølgingslista for 2015 til oppfølgingslista for 2016.

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 oversikt.

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

Til dette møtet var det lagt opp til orientering frå administrasjonen til sak:

0  Ny organisering av pleie og omsorgstenestene i Aukra kommune

Rådmann og fung. einingsleiar for institusjonstenesta orienterte, jf. OS 07/16.

Det vart ikkje satt fram forslag om å føre opp nye saker på oppfølgingslista.

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

medlemmer (5 voterande)

PS  07/16 EVENTUELT

Referat fra NKRF sin kontrollutvalgskonferanse

Det var utvalsleiar Oddvar Hoksnes og utvalsmedlem Håkon Inge Sporsheim som var

deltakarar på konferansen frå Aukra kommune. Deltakarane på konferansen gav utvalet eit

fyldig referat, og det vart delt ut kopiar av lysbilete knytt til ein av postane på konferansen

<<Kontrollutvalgets arbeidsmåte  — praktisk erfaring», ved Rune Olsø  — Kontrollkomiteen

Trondheim kommune.

Verksemdsbesøk  — ev. orientering frå ein einingsleiar

I  kontrollutvalet sin møteplan er det satt av tid til besøk i ei kommunal verksemd. Altemativt

kan ein einingsleiar bli invitert til å gi informasjon om si eining til kontrollutvalet.

Kontrollutvalet si behandlin

Utvalsmedlemmene hadde ein diskusjon om ulike verksemder som kunne vere aktuelle for eit

verksemdsbesøk eller for informasjon frå einingsleiar.

Konklusjon

Utvalet sine medlemmer ønskjer i kontrollutvalet sitt møte 9. juni 2016 ei orientering om

flyktningtenesta i kommunen.
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Utvalet sette opp følgjande stikkord for orienteringa:

o Organisering av tenesta

Tilgang på bustader

Kor mange og kvar kjem flyktningane frå?

Har kommunen nok informasjon om bakgrunnen til dei som kj em?

Kva støtteapparat har kommunen?

Vert flyktningane tilbydd traumebehandling?

Mindreårige flyktningar

Utfordringar

Samarbeid med andre kommunar

Språkopplæring

Kostnader ved kj øp av tenester frå andre kommunar

Frivillig arbeid

Norges Vels medalje
Utvalet sin leiar hadde i forkant av møtet sendt ein førespurnad til administrasjonen om

rutinar ved utdeling av Norges Vels medalje i Aukra kommune. Denne saka stod ikkje på

sakskartet og utvalet tek i møte stilling til om dette er ei sak for kontrollutvalet

Kontrollutvalet si behandlin

Rådmann Ingrid Husøy Rimstad og personalsjef Ranveig Høghaug Sporsheim orienterte

utvalet om rutinene.

Personalsjefen informerer om at det i administrasjonsutvalet er gjort eit vedtak om at ein skal

vurdere kandidatar til medaljen. Einingane er gjort kjent med vedtaket i

administrasj onsutvalet, og rådmannen seier at dei har oppfordra einingsleiarane til å vurdere

om dei har kandidatar. Det må då gjerast ei individuell vurering av kvar enkelt kandidat ut frå

dei kriteria som er sett. Det er krav om at kandidaten har hatt 30 år i kommunal teneste og i

minst 50 % stilling (kan vurderast for lågare stillingsprosent dersom stillinga ikkje er høgare).

Kandidaten må også hatt eit uklanderleg arbeidsfohold. Så langt er det  2  kandidatar som har

fått slik medalje i Aukra kommune.

Rådmannen understrekar at dei har hatt stor fokus på å heidre arbeidstakarar som har hatt lang

teneste i kommunen. Det er systematisk tildelt KS-merke og klokke til arbeidstakarar som har

vore 25 år i kommunal teneste. Desse har også blitt heidra med festmiddag.

Rådmann Ingrid Husøy Rimstad og personalsjef Ranveig Høghaug Sporsheim svarte på

spørsmål frå utvalet sine meldemmer.

Konklusjon

Kontrollutvalet vurderer at dette ikkje er ei sak for kontrollutvalet å følgje nærare.

Utvalet oppmodar rådmannen om å vurdere å ta inn retningsliner for dette i

personalhandboka, slik at dette vert praktisiert likt.

Samt at kommunestyret bør vurdere om dette skal inngå i ein personalpolitisk plan.

Deltaking på Forum for Kontroll og Tilsyn  (FKT) sin fagkonferanse og årsmøte  2016  på

Gardermoen 7. og 8. juni

Kontrollutvalet si behandlin

Det var orientert om konferansen og det var to deltakarar som ønskjer å delta på denne

konferansen dersom det er budsjettdekning i kontrollutvalet sitt budsjett til dette.

Sekretariatet gjev tilbakemelding til utvalsmedlemmene om kva som er budsjettert til

opplæring og kursutgifter i 2016.
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Konkluson

Kontrollutvalet sin nestleiar Ole Rakvåg og utvalsrnedlem Oddbjørg Sporsheim deltek på
FKT sin fagkonferanse og årsmøte 2016, dersom det er budsjettdekning. Deltaking vert

prioritert i slik rekkefølgje:

1. Ole Rakvåg

2. Oddbjørg Sporheim

Oddvar Hoksnes Ole Rakvåg Bjørg Hukkelberg

leiar nestleiar

Håkon Inge Sporsheim Oddbjørg Sporsheim

Jane Anita Aspen

sekretær
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Saksmappe: 2016-1547/02

Arkiv: 033 & 17

Kontrollutvalet Saksbehandlar: Jane Anita Aspen
Dato: l5.4.20l6

Saksframlegg

Utvalssaksnr Utval Møtedato

PS 09/16 Kontrollutvalet 25.4.2016

REFERAT  OG  ORIENTERINGAR

Sekretariatet si tilråding

Referat- og orienteringssakene vert teke til orientering.

Bakgrunn for saka

Referatsaker:

RS  04/16

RS  05/16

RS 06/16

Orienteringssa

OS 08/16

OS 09/16

OS 10/16

OS 11/16

OS 12/16

Kontrollutvalet  — Årsmelding for 2015  — utskrift av protokoll frå kommunestyret sitt

møte 8.3.2016 i k—sak 19/16 (vedlagt)

Norgels Vel‘s medalje  — Saksprotokoll frå Administrasjonsutvalet 29.02.2016 i sak
7/ 16 (vedlagt)

Konstituerende representantskapsmøte i Møre og Romsdal Revisjon IKS (US),

e-post sendt kommunane 4.4.2016 (vedlagt)

ker:

økonomireglement  — gjennomgang (vedlagt)

Årsrapport og regnskap for  2015  — Skatteoppkreveren i Aukra kommune

(vedlagt)

Kontrollrapport 2015 vedkomande skatteoppkrevjarfunksjonen for

Aukra kommune  — brev frå Skatteetaten, Skatt Midt-Norge, datert 12.2.2016

(vedlagt)

Ny rapport om kommunestyrets overordnede tilsynsansvar  — artikkel fra Norges
Kommunerevisorforbunds nettside, datert l8.2.2016 (vedlagt)

Kommunereformen — valg av  kontrollutvalgssekretariat og revisor  — brev til

FKTs sekretariatsmedlemmer og NKRFs bedriftsmedlemmer fra Forum for kontroll
og tilsyn og Norges kommunerevisorforbund, datert 1.3.201 6 (vedlagt)

Jane Anita Aspen

daglig leder



Arkivsak:

Aukra kommune Arkiv:

Saksbeh:

Dato:

Utv.saksnr.: Utval:

PS 03/16 Kontrollutvalet

19/16 Kommunest ret

Kontrollutvalet  -  Årsmelding for 2015

Kontrollutvalet si tilråding:

Kontrollutvalet si årsmelding for 2015 vert  teken  til vitande

Saksprotokoll i Kommunestyret  -  08.03.2016

Behandfing

lnnstillinga frå kontrollutvalet vart samrøystes vedtatt

Vedtak

Kontrollutvalet si årsmelding for 2015 vert teken til vitande

Vedlegg
1 Kontrollutvalets sak 3/16
2 Kontrollutvalet  -  Årsmelding for 2015

3 Kontrollutvalet  -  Behandla saker i 2015

Særutskrift: Kontrollutvalet

Bakgrunn:

Kontrollutvalet handsama i møte den  17.02.16, sak 3/16, årsmeldinga for 2015

2012/553-68

216

Anita Raknes Otterlei

02.03.2016

Saksframlegg

Møtedato:

08.03.2016

Det er Kontrollutvalet som legg fram denne saka direkte til kommunestyret, og kontrollutvalets
saksframlegg med innstilling til kommunestyret følgjer som vedlegg

Rett utskrift  09.03.16



Anita Raknes Otterlei
Formannskapssekr.



PS  7/16  Norges Vel's medalje

Rådmannen si tilråding:

Saksprotokoll  i  Administrasjonsutvalet  -  29.02.2016

Behandfing
Administrasjonsutvalet sette fram følgjande forslag:

Administrasjonsutvalet ber om det vert lagt fram ei ny sak rundt praktiseringa av Norges Vel's
medalje i Aukra kommune
Forslaget vart samrøystes vedtatt

Vedtak
Administrasjonsutvalet ber om det vert lagt fram ei ny sak rundt praktiseringa av Norges Vel's

medalje i Aukra kommune



Aspen Jane  Anita

Fra: Asmund Kristoffersen <asmund.kristoffersen@gmail.com>

Sendt: 4. april 2016 22:01
Til: post@aukra.kommune.no; postmottak@aure.kommune.no;

post@averoy.kommune.no; postmottak@eide.kommune.no;

postmottak@frana.kommune.no; post@gjemnes.kommune.no;

post@halsa.kommune.no; postmottak@kristiansund.kommune.no;

Postmottak; postmottak@nesset.kommune.no; post@rauma.kommune.no;

post@rindal.kommune.no; Postmottak Smøla Kommune;

post@sunndal.kommune.no; post@surnadal.kommune.no;

postmottak@tingvoll.kommune.no; postmottak@vestnes.kommune.no; Kari

Lilleng

Kopi: Knut Anders Oskarson; ola.rognskog@halsa.kommune.no;

ola.krogstad@mimer.no; Ronny Rishaug (Ronny.Rishaug@mrfylke.no);

Bjarne Dyrnes; Harneshaug Sigmund; Sønderland Anny; Eirik Jenssen;

Ingvild Fugelsøy; Harald Svendsen

(harald.svendsen@kristiansund.kommune.no); Aspen Jane Anita

Emne: Konstituerende representantskapsmøte i Møre og Romsdal Revisjon IKS

(US)

interimstyret har fastlagt konstituerende representanskapsmøte for Møre og Romsdal Revisjon IKS til
ONSDAG  4.  MAI KL  11.00
Sted: Quality Hotel Grand i Kristiansund

F  onnell innkalling med saksdokumenter kommer i egen sending.

interimstyret for Møre og Romsdal Revisjon IKS er også Valgkomite for det konstituerende
representantskapsmøtet.
Representantskapsmøtet skal Velge styre bestående av  5  medlemmer med personlige varamedlemmer og
Valgkomite bestående av  3  medlemmer med personlige Varamedlemmer, samt leder og nestleder i
representantskapet.

En ber i denne sammenheng om at de kommunene som har forslag til kandidater til disse postene, kommer
med forslag innen 20. april,
og sender disse på mail til Asmund Kristoffersen. (asmundkristoffersenfcb mail.com)

Videre ber en om at hver kommune sender navnene på Valgt representant til representantskapet med
Vararepresentant på mail til Asmund Kristoffersen.

Med Vennlig hilsen
Asmund Kristoffersen
prosessleder for revisj onsprosj ektet
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Kapitel  1  Innleiing
Formål

Økonomireglementet skal Vere eit dokument som klargj er kven som har mynde til å ta ulike

avgj erder innanfor arbeidet med økonomi i kommunen. Det er ikkje meint som ei

rutineomtale på korleis arbeidsoppgåvene skal gjerast.

Rammebudsjettering
All budsjettering og rapportering skal skje på rarnmenivå. Det fører til at kommunestyret

vedtek eit rammebeløp som kvar eining skal disponere.

Organisering

1. Politisk organisering

o Kommunestyret

o Hovudutval

i. Formannskap

ii. Drift og areal

iii. Livsløpsutvalet

2. Administrativ organisering

Aukra kommune opererer med følgjande rammeområdar:

o Sentrale styringsorgan (sentraladministrasjonen m.f.)

Riksfjord skole

Julsundet skole

Barnebo barnehage

Bergetippen barnehage

Oppvekst og kultur

Pleie og omsorg

Helse og sosial

Plan, utvikling og samfunn

Forvaltning, drift og vedlikehald (herunder Brann og beredskap)

NAV

Skattar, rammetilskot og finans
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Kapitel  2  -  Definisjonar

Kommuneplan
Kommuneplana er ei langsiktig plan som skal sette opp målsettingar og hovudprioriteringar

for kommunen i eit l2-årsperspektiv. Plana skal rullerast kvart fjerde år, dvs i kvar

kommunestyreperiode.

Heimel: Plan og bygningslova § 20-1.

Økonomiplan
Økonomiplana er ei plan som skal sette opp planar for drift og investeringar i eit 4-års

perspektiv og skal vedtakast (rullerast) kvart år.

Årsbudsjett

Årsbudsjettet skal innehalde heile kommunen si verksemd og skal vedtakast kvart år. Det skal

vere eit driftsbudsjett og eit investeringsbudsj ett.

Tertialrapportar

Iløpet 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 innanfor vedtekne budsj ettrammer.

Årsrekneskap og årsmeldingar

Årsrekneskap og årsmeldingar skal utarbeidast kvart år og skal gje ein oversikt om vedtekne

målsettingar er oppnådd for heile kommunen si verksemd.

Einingar

Ei eining er ein avgrensa organisatorisk samanslutning som skal yte tenester til brukarar innan

kommunen.

Ansvar/ Art

Kommunerekneskapen er oppdelt i ulike ansvarsområde. Ei eining er eit døme på eit

ansvarsområde. Kvart ansvarsområde er delt opp i fleire ansvar. Eit ansvar er eit naturleg

avgrensa område innafor ansvarsområdet. Til dømes er Pleie og omsorg eit eige

ansvarsområde, som er delt opp i mellom anna ansvara Aukraheimen og Heimetenesta.

Innanfor kvart ansvar er det ulike grupper kostnader eller inntekter som vert omtala som ein

gig. Døme på artar er fast lønn, arbeidsgjevaravgift og porto.

Ansvar og art er delt opp med eit eige nummer og tekst.

Funksjon

I samband med rapportering til staten (KOSTRA  — KOmmune-STat-RApportering) på bruk

av ressursar til ulike tenester, skal kommunen registrere ulike kostnadsartar uavhenging av

ansvar og art. Dette skal gjerast ved bruk av funksjon, som er eit tresifra tal som er definert i
forskrift.

Rammeområde
Rammeområde er ei avgrensa eining som har fått tildelt ein pott med pengar over vedtatt

budsjett (ramme). Sjå kapitel l, organisering punkt 2.
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Prosjekt

Eit prosj ekt er eit tiltak som har eit konkret oppstartstidspunkt og avslutningstidspunkt.

Tiltaket skal vere av ein viss storleik og kunne avgrensast mot alminneleg drift. Prosjekter kan

Vere eit investeringsprosjekt eller eit driftsprosjekt. Som hovudregel skal eit prosjekt vere

vedtatt av kommunestyret med ei økonomisk ramme for tiltaket. Prosjektet skal normal førast

i rekneskapen med eige prosjektnummer.
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Kapitel 3 Økonomiplan

Heimel: Kommunelova  §  44.

Generelt
Kommunestyret skal vedta økonomiplana på grunnlag av innstilling frå formannskapet.

Forslag til økonomiplan skal ligge ute til alminneleg ettersyn i minst l4 dagar før plana skal

handsamast i kommunestyret.

Kommunestyret skal rullere økonomiplana kvart år. Økonomiplana skal innehalde all

verksemd som vert omfatta av kommunen som juridisk person i ein 4-årsperiode, og skal

darme grunnlaget for budsj ettarbeidet. Grunnlaget for økonomiplana er kommuneplana sin

langsiktige del.

Økonomiplana skal innehalde driftsbudsjett og investeringsbudsj ett og skal vedtakast på same

detaljeringsgrad som årsbudsjettet.

Ansvar
Formannskapet har ansvar for å utarbeide tilråding til kommunestyret.

Rådmannen har ansvar for at økonomiplan for kvart rammeområde blir utarbeidd og gir

tilråding til formannskapet.

Utarbeiding

Kvar eining skal utarbeide mål og premissar og legge fram økonomiplan innafor sitt

ansvarsområde. Der det er vedtekne delplanar, skal handlingsplana innarbeidast i

Økonomiplana. Endring i drift og nye tiltak skal kommenterast skriftleg og vise til
kommunestyrevedtak. Krav om dette er heimla i forskrift om årsbudsjett  §  6. Budsjett skal

utarbeidast i detalj for kvar etat.

I investeringsbudsjettet skal det takast med investeringar med ei økonomisk levetid på minst  3
år og med ein investeringsverdi på minimum kr.  100 000.

Politisk handsaming
Dei økonomiske rammene skal vedtakast av formannskapet. Administrasjonen vil arbeide for

at kommunestyret får forslag til rammer til drøfting før ramma blir vedtatt av formannskapet.

Det er ønskjeleg at dette blir organisert som ein dialog mellom kommunestyret og

administrasjonen.

Tidsplan
Framdriftsplan for arbeidet med Økonomiplana følgjer plana for utarbeiding av årsbudsjett (sjå

kap. 4).
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Kapitel 4 — Årsbudsjett

Heimel: Kommunelova §§ 45  — 47 og forskrift om årsbudsjett  §§ 3, 4 og 15.

Generelt
Kommunestyret skal vedta årsbudsjett for komande år  innan  utgangen av året. Vedtaket blir

fatta på grunnlag av instilling frå formannskapet. Forslag til årsbudsjett skal ligge ute til

alminneleg ettersyn i minst 14 dagar før det skal handsamast i kommunestyret.

Årsbudsjettet skal omfatte heile kommunen si verksemd. Det skal vere realistisk og bygge på

forventa inntekter og utgifter. Årsbudsj ettet skal ha ein driftsdel og ein investeringsdel.

Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og gjeld for eitt år. Vedtatt årsbudsjett syner

nettorammer som er løyvd til kommunen si verksemd og er bindande for kvart rammeområde.

Ansvar
Formannskapet har ansvar for å utarbeide tilråding til kommunestyret.

Rådmannen har ansvar for at årsbudsjettet for kvart rammeområde blir utarbeidd og gir
tilråding til formarmskapet.

Innhald

Forskrift om årsbudsjett § 6 set krav til innhald og inndeling.

o Årsbudsjettet skal gjere greie for grunnleggjande prinsipp som kommunen har brukt

ved utarbeidinga av årsbudsjettet. Her skal prinsipp kring mål- og resultatstyring

nemnast.

Aukra kommune legg til grunn god kommunal rekneskapsskikk og byggjer på

prinsippa kring rammebudsj ettering.

Ein omtale av organiseringa av arbeidet med årsbudsjettet skal med.

o Den einskilde tildelinga skal førast opp med beløp og ei tekst som forklarar kva

løyvinga gjeld. Kvar eining skal formulere mål og premissar for korleis tildelt ramme

skal disponerast innan sin sektor.

Inntekter skal førast i årsbudsjettet og forklarast med tekst.

o Avsetning til bruk for seinare år kan gjerast i årsbudsjettet.

Utarbeiding
Rådmarmen/ einingsleiar skal utarbeide årsbudsjett på detaljnivå innanfor rammeområdet.

Rådmannen utarbeider kvart år budsjettrundskriv til einingane og stab. Dette skal skissere

plana for arbeidet, rammer for kostnadsvekst og retningsliner for arbeidet.

Politisk handsaming
Dei økonomiske rammene skal vedtakast av formannskapet. Administrasjonen skal legge

fram forslag til rammer til drøfting før dei blir vedtekne av formannskapet. Det er ønskjeleg at

dette blir organisert som ein dialog mellom kommunestyret og administrasjonen.
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Plan for budsjettarbeidet

Årshjul plan for økonomistyring

Januar
Desember

-  Rekneskap

Drøftingarformannskapet _\/edtak budsjett '  KOS"? rapporteflng Drøftingar formannskapet

-Budsjettarbeid '  Årsmelding

-Rekneskapsrundskriv '0:;:§i/figrer resultat og mål- M ars

-  Budsjettarbeid ferdigstillast  -  Dialogmøte politikkarar

September — Måiformuleringar - investeringar  — 12 årsplan

°  Økonomiplan vidare arbeid  — Tertialrapportering 30.04 Drøfting” f°"”a””5kapet

D,-gfijnga,-formannskapet -  Tertialrapportering 31.08  -  Budsjettkorrigeringar

-  Budsjettkorrigeringar  -  Fastsette driftsrammer _

-Budsjettrundsskriv Mal

Kostraltal
Lage samaliknings-
statistikk

Juli

Kapitel  5  — Rekneskap og årsavslutning

Heimel: Kommunelova  § 48  og forskrift om årsrekneskap og årsberetning.

Rekneskap

Generelt
Økonomikontoret fører det daglege rekneskapet og står for rekneskapsavslutninga.

Ansvar
Rådmarmen har ansvar for at rekneskapen vert ført etter gjeldande retningsliner.
Einingsleiarane har ansvar for:

o  At innkomne fakturaer blir adressert til Aukra kommune med opplysning om kven
som har bestilt vara.  Så  langt muleg, skal ein be om 30  dagars  betalingsfrist.

o At heimelslisteiie blir gjennomgått kvar månad for  å  sikre at ein utbetaler rett løn kvar
månad.
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Einingsleiar kan berre binde kommunen for kostnader som skal rekneskapsførast på eigen

eining.

Tilvisingsmynde

Rådmannen har overordna tilvisingsmynde og kan delegere dette til einingsleiarar og stab.

Einingsleiarar har tilvisingsmynde innanfor eige ansvarsområde. Einingsleiar peikar ut kven

som skal attestere på fakturer.

Tilvisingsmynde på store investeringsprosj ekt ligg til rådmann. Dette myndet kan etter

nærare vurdering og avtale delegerast vidare til vedkomande einingsleiar.

Rutiner faktura

o Alle innkomne fakturaer blir kontrollert og skanna på Økonomikontoret før dei blir

sende elektronisk til den som har rekvirert vara eller tenensta.

o Bestillar av vara eller tenesta skal kontrollere at fakturaen stemmer med levert vare/

teneste. Bestillar konterar fakturaen elektronisk eller sender den vidare til attestasj on.

Attestanten ser til at konteringa er rett og sender den vidare til tilvising.

o Einingsleiarane har mynde og tilviser fakturaen til utbetaling ved å tilvise fakturaen

elektronisk. Tilvisingsmynde kan delegerast vidare skriftleg etter reglane i

delegasjonsreglementet. Tilvisning er ein posteringsordre i rekneskapen.

o Økonomikontoret kontrollerer fakturaen før utbetaling og kvitterer ved å godkjenne

utbetalinga første gong.

o Økonomisj efen skal godkjenne utbetaling andre gong før utbetaling finner stad.

Rutinar lønn

o Løn blir utbetalt til lønsmottakarar i Aukra kommune den 12. i kvar månad.

o Forskottsutbetaling av løn må godkjennast av einingsleiar eller den som har mynde,

før lønskontoret kan utføre utbetalinga.

o Einingsleiar har plikt til å kontrollere lønsutbetalingane opp mot heimlane som

einingane har.

Prosjektrekneskap

Når kommunestryet har vedtatt gjennomføring av konkrete prosjekt, skal prosj ektrekneskap
utarbeidast. Dette gjeld prosjekt som blir fullført innan budsjettåret og dei som varer over

fleire budsjettår. Prosj ektrekneskapen skal førast med eige prosjektnummer og ansvarleg

einingsleiar har ansvar for at dette blir gjort.

For prosjekt med ei økonomisk ramme på mindre enn kr  3  millionar, skal rådmannen avgj erde
om prosjektrekneskap skal framleggast til politisk handsaming.

Årsavslutning

Generelt

Kommunen skal kvart år utarbeide årsrekneskap og årsmeldingar. Årsrekneskapen skal

omfatte alle kommunen sine disposisjonar. Kommunestyret vedtek årsrekneskapen etter

innstilling frå formannskapet om disponering av rekneskapsmessi g overskot eller inndekning

av rekneskapsmessig meirforbruk. Årsrekneskap og årsmeldingar skal vedtakast av

kommunestyret innan 1. juli året etter.
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Ansvar

Fagsjef for rekneskap (økonomisjef) har ansvar for dokument som inngår i årsrekneskapen i
punkt 1-4 og 6 (sjå under). Rådmannen har ansvar for årsmeldinga. Den rekneskapstekniske
og finansielle delen av årsmeldinga er integrert i rekneskapsdokumentet. I tillegg kjem
sentraladministrasjon og einingane sine årsmeldingar i eige dokument.

Innhald
Årsrekneskapen består av fleire dokument:

Bevilgningsrekneskapen omfattar drifts- og investeringsrekneskap
Balanserekneskap

Økonomiske oversyn, jfr. rekneskapsforskriften
Notar

Årsmelding
Nasjonal rapportering (KOSTRA)

.°‘.U':"P’!\’f“‘

Msremeskapen skal leggast fram i samsvar med dei til eikvar tid gjeldande reglar og skal
førast i samsvar med god kommunal rekneskapsskikk.

Utarbeiding
Einingsleiarane leverar tilviste bilag for desember innan 15. januar.
Rekneskapsrapport skal sendast einingsleiar til uttale.

Fagsjef for rekneskap (økonomisjef) leverer ferdig avlagt årsrekneskap til revisjonen innan
15 . februari året etter rekneskapsåret, jf. rekneskapsforskrifta § l0. Frå same tidspunkt er
rekneskapen offentleg. Rekneskapen skal skrivast under av rådmann og fagsjef for rekneskap.

Kontrollutvalet skal handsame rekneskapen og uttale seg om det til kommunestyret. Kopi av
uttalen skal sendast formannskapet slik at det er kjent med den.

Tidsplan

Rundskriv frå rådmannen November

Tilviste bilag leverast Økonomikontoret 15. januar

Rekneskapsrapport til etatane Medio januar

Rekneskapsavlegging 15. februar

Kommunestyrevedtak Innan l. juli

Kapitel  6  — Rapportering

Heimel: Kommunelova § 48 og forskrift om årsbudsjett §§ 10 og ll.

Generelt
I løpet av eit år skal følj ande rapporter handsamast:

o Rekneskapsrapportar

o  Årsmelding
o Nasjonal rapportering
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Ansvar

Rådmannen har ansvar for at rapporteringa skjer i samsvar med kommunestyrevedtak og

gjeldande lover.

Einingsleiarane skal kvar månad rapportere til rådmannen, som utarbeider felles rapportar til

handsaming i formannskapet.

Rekneskapsrapportar

I løpet av året skal kommunestyret handsame desse rekneskapsrapportane:

1. Tertialrapport pr. 30. april
2. Tertialrapport pr. 30. august

3. Årsrekneskapen skal handsamast innan l. juli

Tertialrapportering

Tertialrapporten skal vere ein avviksrapport som skal rapportere status for kvar eining.

Kommunestyret kan vedta budsjettendringar samtidig med handsaming av tertialrapporten.

Rådmannen legg fram forslag til budsj ettendringar frå administrasjonen. Saker blir utarbeidd

av administrasjonen og lagt fram til politisk handsaming.

Ekstraordinær rapportering

Rådmannen skal rapportere til formannskapet, eventuelt kommunestyret, dersom det oppstår

ekstraordinære kostnader eller inntekter mellom fastsette rapporteringstidspunkt. Kvar
einingsleiar har plikt til å rapportere til rådmannen straks ekstraordinære kostnader eller

inntekter oppstår.

Prosjektrekneskap

Ansvarleg for byggeprosj ekt og andre investeringsprosj ekt skal rapportere avvik på prosj ektet

til rådmannen. Det skal leggast fram statusrapport to gonger i året, og desse skal leggast fram

saman med tertialrapporten til politisk handsaming. Ekstraordinære avvik skal handsamast

etter same rutine som nemnt over.

Byggerekneskap skal leggast fram på same måte som prosj ektrekneskap, sjå kapittel 5.

Årsmelding
Årsmeldinga skal handsamast i kommunestyret saman med årsrekneskapen og innan 1. juli

året etter.

Rådmannen utarbeider ei årsmelding for kommunen. Årsmeldin ga skal innehalde

opplysningar om forhold som er viktig for å sjå kommunen sin økonomiske stilling og

resultatet av verksemda ut over det som kjem fram i rekneskapen. l tillegg skal rådmannen si

årsmelding gjere greie for den faktiske tilstanden for likestilling i kommunen. Årsmeldinga

skal vere ferdig innan 31. mars.

Einingsleiarane skal skrive årsmelding for eigen eining. Hovudvekta skal leggast på å

samanlikne oppnådde resultat med formulerte mål for verksemda og premissane som blei lagt

i budsjettet for rapporteringsåret. I tillegg skal ein legge vekt på å vurdere utviklinga i
kommunen over tid. Vesentlege avvik skal kommenterast.

Nasjonal rapportering (KOSTRA)
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Nasjonal rapportering (Kostra—rapportering) omfattar elektronisk rapportering til SSB

(Statistisk sentralbyrå) av

l. Rekneskap

2. Data frå ulike fagsystem

3. Tenesterapportering (elektroniske skjema/frå fagsystem)

Rapporteringsfrist er 15. februar med unntak av data for introduksj onsstønad, barnehage,

sosial og bamevem som har frist 15. januar. Kvar einingsleiar har ansvar for korrekt

rapportering innan fristen for sitt ansvarsområde.

Kapitel  7 — Disposisjonsfullmakter

Ansvar
Kommunestyret har alle fullmakter.

Formannskap, livsløpsutval og drift og areal har eigne avgrensa fullmaktar, jf. eigne

reglement.

Rådmannen har ansvar overfor politiske organ for at vedtak vert følgt opp. Ved avgrensing

av fullmakter gjeld delegasjonsreglementet.

Rapportering
Formannskap, livsløpsutval og drift og areal legg fram innstilling til vedtak for

kommunestyret.
Rådmannen rapporterer til politiske organ. Einingsleiarane rapporterer til rådmannen.

Kommunestyret sine fullmakter

Kommunestyret vedtek økonomiplan, årsbudsjett og budsjettkorrigeringar (nye løyvingar og

nedskjeringar). Kommunestyret kan gjere korri geringar i årsbudsjettet i budsjettåret.

Omdisponeringar mellom prosjekt i investeringsbudsjettet skal vedtakast i kommunestyret.

Kommunestyret vedtek utskriving av eigedomsskatt og skatteøyre kvart år saman med

budsj etthandsaminga.

Overskotts- og underskottsdisponeringar skal vedtakast av kommunestyret.

Formannskapet sine fullmakter
For øyremerka statstilskot er fullmakta avgrensa til statstilskotet dersom det ikkje allereie er

kommunal løyving på området. Dersom det ligg føre kommunal løyving på området, skal

formannskapet vurdere om statstilskotet skal kome i tillegg til den kommunale løyving, eller

erstatte denne. Denne re elen 'eld for alle rammeområde.

Sak om eventuell tilleggsløyvingar må handsamast av kommunestyret. Det skal fremjast sak

først når omdisponering innan eige rammeområde ikkje er mogleg. Sak om tilleggsløyving

skal fremmast samtidig med handsaming av ein tertialrapport, med mindre det ligg føre

særlege grunnar.

Rådmannen sine fullmakter
Rådmannen skal sjå til at årsbudsjettet ligg føre som eige dokument innan 15. januar i det året

budsjettet gjeld for, slik det er vedtatt av kommunestyret.
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Rådmannen får fullmakt til overføring av budsjettbeløp i investeringsbudsj ettet til seinare år,

som følgje av endring av framdrifia til prosjekta. Totalbudsjettet til prosj ekta kan ikkje

endrast.

Rådmannen har mynde til å gjere disposisjonar innanfor vedtekne budsjettrammer. Han kan

delegere mynde til einingsleiarane til å gjere disposisjonar innanfor løyvd ramme til eininga.

Kostnader til lønn og refusjon Hå folketrygda skal sjåast på under eitt.

Rådmannen skal arbeide for å bygge opp eit driftsfond (buffer), som det skal vere høve til å

søkje om løyvingar frå. Vilkår for slike løyvingar er at det har oppstått uføresette kostnader

som ikkje kan dekkast over eiga ramme. Rådmannen legg fram sak til kommunestyret for

handsaming, når søknaden oppfyller vilkåret.

Einingsleiarane sine fullmakter

Rådmarmen delegerer til einingsleiarane disponeringa av tildelt ramme. Meirforbruk i ramma

skal dekkast over påfølgjande år si ramme. Mindreforbruk skal settast av til disposisjonsfond

og kan disponerast av eininga. Kommunelova sine reglar for oppdekking av underskot skal

gjelde.

Dersom akkumulert disposisjonsfond blir meir enn 25 % av brutto ramme, skal disponering
av det oversytande beløp godkjennast av kommunestyret. Rådmannen skal bli orientert av
einingsleiar om korleis disposisjonsfondet er planlagt disponert.

Einingsleiar har fullmakt til å disponere tildelt ramme til å yte kommunale tenester innanfor

dei til ein kvar tid gjeldande lover, planer, reglement og andre politiske vedtak. Einingsleiar

kan delegere til andre tilsette på eininga å foreta innkjøp etter gjeldande imikjøpsreglement.

Slik fullmakt skal vere skriftleg. Medarbeidarar som ikkje har tilstrekkeleg fullmakt, kan ikkje

binde kommunen økonomisk.
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Kapittel  8  — Innkjøp

Heimel
Lov av l6.juli 1999 nr.69 om offentlige anskaffelser.

Innkjøpsforskriftene av 7/4-06 nr 402, med siste endringar 17. oktober 2008 nr 1119.

Formål
' Alle innkjøp i Aukra kommune skal skje etter konkurranseprinsippet.

' Innkjøpsarbeidet skal skje kostnadseffektivt og sikre best mogleg utnytting av kommunen

sine ressursar.

' Gj ennom opplæring og oppbygging av kompetanse skal ein redusere risiko for

erstatningskrav.

' Sikre profesjonell kontakt og open prosess/informasjon mellom kommune/kunde og

leverandør.

' Få eit fullmaktssystem for innkjøp gjennom delegering i dette reglement.

' Oppfylle krav til innkjøp i andre vedtekne planar og retningsliner.

Ansvar

Rådmannen sitt ansvar:

Kjøp, leie og leasing av varer og tenester samt kontrahering av bygg og anlegg til Aukra

kommune er rådmannen sitt administrative ansvar etter delegert mynde, jfr. Delegasjons-

reglementet pkt. 2.1 og Kommuneloven  §  23

Einin sleiar sitt ansvar:

o Avgj ere når det skal kjøpast inn

o Ta kontakt med innkjøpsmedarbeidar ved kjøp over kr. l00.000,- for å fastsette kjøpets art

etter lov om offentlige innkjøp

At kjøpa er gjort i samsvar med gjeldande imikjøpsavtaler

Kontrollere om det er dekning i budsjettet

At innkjøpt vare/teneste har rett kvalitet

Organisere innkjøpa i sine ansvarsområde rasjonelt

Vurdere om avtalar om leasing er meir kostnadseffektivt enn å kjøpe eigendelen

Utarbeide innkjøpsprotokoll for alle kjøp over kr 100 000

Sentral innk'ø smedarbeidar sitt ansvar:
' Ansvarleg for at kommunen sine imikjøpsordningar vert praktisert i tråd med lov og

forskrift om offentlige anskaffelser.

' Utvikle retningsliner og prosedyrer for innkj øpsverksemda i kommunen

(innkjøpsreglement) og gje einingane opplæring i dette.

' Ansvar for å koordinere innkjøp av varer og tenester slik at kommunen opptrer som ein

kunde i marknaden.

' Støttefunksjon for dei rådmannen har delegert innkjøpsmynde til.
' Bistå einingane ved kjøp av varer og tenester over kr. 100.000; og innkjøp til

prosjekt/nybygg.

' Skal saman med einingane vere med på forhandlingar om rammeavtalar.

' Ha ei samla oversikt over gjeldande leverandøravtaler.
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Beløpsgrenser

Kjøp av ordinære varer og tenester, rutineprega vedlikehalds-/reparasjons- og servicetenester
finansiert over drifta skal så langt som råd er fangast opp av rammeavtaler.

Ved kjøp av varer og tenester under grensa for investeringar kr.l00.000; til dømes
datamaskiner/kontorutstyr, vedlikehaldmaskiner eller større utstyr til uteområda på skulane,

skal innkjøpsmedarbeidar kontaktast for rådgjeving. Dette skal sikre at kommunen opptrer likt

ved ulike imikjøp.

Kjøp av investeringsvarer større enn kr.l00.000 i vedtatt investerin sbudsett, skal skje i

samråd med innkjøpsansvarleg som kan bistå med utarbeiding av konkurransegrunnlaget.

Ved kjøp over nasjonal terskelverdi (for tida kr 500  000) skal anboda lysast ut offentleg i

Norsk Lysningsblad sin Doffin-database på spesielle skjema.

Ved kjøp av varer og tenester over kr. 1,7 millionar og kjøp av bygg og anlegg over 43,5

millionar, skal anbodet lysast ut i heile EØS-området.

Delegasjonsreglementet punkt 2.7 gjev rådmannen mynde til å ta ved tilbod/anbod og til å

inngå kontraktar for arbeid og leveransar for inntil kr.  3.000.000  (Dette gjeld og

rammeavtaler).
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Kapitel  9  Reglement for investeringsprosjekt i  Aukra  kommune

1. OVERORDNA RAMMER

Lov av 25. sept. 1992 nr. 107 om kommunar og fylkeskommunar (kap. 8).

Forskrift om årsbudsjett og årsrekneskap for kommunar og fylkeskommunar

Presiseringar i brev om budsjettering og rekneskapsføringar av investeringar i

brev av 07. april 2010, frå Kommunal og regionaldepartementet.

Veiledar frå Kommunal og regionaldepartementet om budsjettering av

investeringar og avslutning av investeringsrekneskap.

Lov og forskrift om offentlege anskaffingar.

Vedteke innkjøpsreglement

Vedteke reglement for investeringsprosjekt gjeld for prosjektorganisasjonar,

administrasjonen og folkevalte organ i Aukra kommune.

2. FØREMÅL

Reglementet skal gje retningsliner for lik handsaming av investeringsprosjekt i

tråd med gjeldande rammeverk.

Reglementet skal søkje å gje god informasjon til folkevalde organ i høve til

handsaming av investeringsprosjekt, særleg med omsyn til arbeidet med å

prioritere mellom ulike prosj ekt.

3. DEFINISJ ON AV INVESTERINGSPROSJEKT

Varige driftsmidlar som fast eigedom, bygningar, anlegg, inventar, utstyr,

transportmiddel, maskiner mv. som er venta brukt meir enn ei

rekneskapsperiode (1 år). Innkjøpskostnaden må vere på minimum kr 100.000,

og ha ei økonomisk levetid på minst 3 år rekna frå kjøpstidspunktet.

Reglementet gjeld også utgifter til påkosting. Som påkosting reknar ein tiltak

som fører eigedelen til ein høgare standard eller til ein annan funksjonalitet

eller endra bruksområde enn den har vore tidlegare. Jf. GKRS standard 4  —
avgrensing mellom driftsrekneskapen og investeringsrekneskapen.

Dette reglementet gjeld alle typar investeringsprosjekt, men punkt 8-1 1 gjeld i

tillegg for store byggje- og anleggsprosjekt som overstig kr. 3 mill.

Der det er tvil om prosjektet høyrer til i investerings- eller driftsrekneskapen, kan

økonomiavdelinga gje ein uttale i samråd med prosj ektansvarleg. Uttalen skal gå
fram av saksutgreiing til kommunestyret.
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4. BUDSJETT

Hovudreglar:

Investeringar skal fremjast gjennom rådmarmen i samband med årleg

handsaming av årsbudsjett og økonomiplan.

Løyve til planlegging som fører med seg utgifter, skal være innvilga i

årsbudsjettet før planlegginga vert sett i gang.

Kommunestyret skal vedta total kostnadsramme for investeringsprosjekt som

strekkjer seg over fleire år og som har ei samla investeringsutgift på meir enn

3  mill. Kostnadsrannna gjev grunnlag for vedtak om å iverksetj e prosjektet, og

er grunnlag for å innarbeide prosjektet i budsjett- og økonomiplan.

Investeringsprosj ekta skal starte opp i det året dei er budsjettert.

For investeringsprosjekt som går over fleire år, bør det utarbeidast ei

framdrifisplan.

Før investeringsprosjekt blir teke inn i budsjettet skal val av linansiering
avklarast med Økonomiavdelinga.

Budsjettet skal være på prosjektnivå, og sorterast i små og store prosjekt etter

ei grense på kr.  3  mill. Fleire prosjekt med same funksjon kan fremjast som ei
investeringsramrne.

Det skal budsjetterast med brutto utgifter og brutto inntekter.

Uføresette tilskot, salsinntekter eller gåver kan ikkje verte brukt til å auke
investeringsramma utan kommunestyret si godkjenning.

Unntak:
Om det vert naudsynt å fremje forslag om investeringar utanom ordinær handsaming

av budsjett og økonomiplan, skal behovsutgreiinga fremjast gjennom rådmannen som

av er om saka skal leggast fram for formannskap og kommunestyre.

5. VEDTAK OM IGANGSETTIN G

Innhald:
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Total kostnadsramme for prosjektet inkl. mva. tufta på eit realistisk

utgiftsoverslag, med finanskostnader og forventa løns- og prisstigning.

Utgreiing av bakgrunn for behovet samt ei beskriving av tiltaket.

Konsekvensar for driftsbudsjettet (rente- og avdragsutgifter, framtidige drifts-

og vedlikehaldsutgifter) skal opplysast.

F øresetnadane for kalkyle/estimat bør omtalast.

Eksempel på kvalitet for kalkyle:
Kalkyle referert til erfaringstal

Innhenta pristilbod

Kalkyle basert på statistiske tal (Byggfakta o.l.)

Kalkyle frå forprosjekt der dette ligg føre

Fullstendig finansiering.

ePhorte 12/425-4

Side  17  av 21



Om utgifter til forprosjekt ved eit unntak  kj em før budsj ettløyvet til forprosjektet

ligg føre (hastesak), skal desse førast i driftsrekneskapen. For investeringsforslag

som vert gjennomført skal utgifter til forprosjektet omposterast til investerings-

rekneskapet når løyvet er gjeve av kommunestyret. Ansvarleg for omposteringa er

den same som er ansvarleg for utgiftsføring av forprosjektet.

Slik ompostering må skje innan ordinære iiistar for avslutning av årsrekneskapen.

6. OPPFØLGING AV INVESTERINGSPROSJEKT

Investeringsprosj ekt som går over fleire budsjettår, følgjer gjeldande og

vedteken framdrifisplan. Endring i framdrift må korrigerast i budsjett og
økonomiplaner.

Løyve er berre gjeve i samband med dei enkelte årsbudsj etta. Investeringar

som berre er oppført i økonomiplana har derfor ikkje løyve.

lnvesteringsprosjekter som ikkje vert igangsett i budsjettåret eller som dreg ut i
tid, skal vurderast på nytt i økonomiplan- og budsj ettsamanheng, eventuelt

takast inni sak om rebudsj ettering i året etter at det var eve løyve

Vedteken økonomiplan er kommunestyret sitt uttrykk for føresetnader og

rammebetingelsar som ein ønskjer at budsj ettarbeidet skal baserast på. Er det

ikkje gjeve signal om endringari desse, eller det er kome til omstende som gjer

føresetnadane openbart uhaldbare skal gjeldande økonomiplan være grunnlag
for dei enkelte års investeringsbudsj ett. Avvik må grunngjevast.

Ved rullering av økonomiplana skal det kvart år gjerast ei ny vurdering av det

enkelte investeringsprosj ekt med omsyn til endring i løns- og prisvekst og
konsekvensar for driftsbudsjettet i kommande år.

Kommunestyret skal vere kjent med om prosjektet er svært usikkert, og

rådmannen skal rapportere fortløpande og eventuelt be om tilleggsløyve.

Årsbudsj ettet vert endra i samsvar med rapportering av avvik til

kommunestyret, kvar tertial.

7. PROSJ EKTANSVAR

Prosjektansvarleg har ansvar for:

- Framdriftsplan

- Økonomisk styring, der rapportering til Økonomiavdelinga skjer

på eige skjema. Sjå vedlegg l.
- Rapportering i samband med kommunestyrets handsaming av

årsbudsjett og årsrekneskap.
- Utarbeiding av sluttrekneskap.

For store bygg- og anleggsprosjekt kan eigen prosjektorganisering vedtakast av

kommunestyret, jf. pkt. 7
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Pkt. 8—l l er tilleggskrav, og gjeld berre for byggje- og anleggsprosjekt med

investeringsramme over kr.  3  mill. Desse krava skal leggast fram i eiga sak til
kommunestyret.

8. PROSJ EKTORGANISASJ ON

Kommunestyret vedtek organiseringsmodell for prosjektet i samband med

oppstartsvedtak.

9. OPP STARTSVEDTAK

Oppstartsvedtak for utbygging skal gjere greie for:

-  Organisering av utbyggingsprosessen

-  Framdriftsplan

-  Omtale av entrepriseform

-  Omtale av tilbuds-/anbudsform

-  Samla kalkulert kostnadsramme med forslag til årleg fordeling av
budsjettløyve
-  Beskriving av tiltaket i form av anmeldelsesteikningar, skisser o.l. samt

omtale av bygningsmessige standard og teknisk innstallasj onar.

Prosjekt som berre inneheld veg, vatn, avløpsanlegg, flateopparbeiding m.m. vil bli fremja

for kommunestyret i ei samla sak som omhandlar både oppstart og gjennomføring av

prosjektet. Dette fordi slike prosjekt ikkje har same informasjons- og medverknadsbehovet

lirå brukar, som byggprosjekt har.

10. BYGGJESTART

B yggj eleiar vert engasjert dersom det er ein del av vedteken

prosjektorganisasjon.

Før dei ulike delane av eit investeringsprosjekt startar opp skal ein inngå
kontrakt med entreprenør(ar) og leverandør(ar)
Endeleg framdrifts- og betalingsplan vert oversendt Økonomikontoret so snart

denne ligg føre.

All finansiering skal være avklart.

Dersom kommunen er registrert i ROBEK kan investeringsprosjekt ikkje
setjast i gang før fylkesmannen har gjeve si godkjenning.

ll. OPPFØLGING I BYGGETIDEN
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Prosjektansvarleg skal sikre at byggjearbeida vert utført innafor gjeldande

regelverk og budsjettramme, og at byggj erekneskapet blir ført på en slik måte

at ein til ei kvar tid har god oversikt.

Framdrift skal rapporterast til kommunestyret i samband med
økonomirapportering kvar tertial.

Avvik i høve til årets budsjettløyve skal fremj ast i budsjettkorrigeringssak så
snart dette er kjent, sjå også pkt. 13.
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Avvik frå fleirårige prosjekt si godkjende kostnadsramme, skal so snart dette er

kjent leggast fram for Kommunestyret. Prosj ektansvarleg fremmer eiga sak om

endringane med utgreiing av endringar og ny kalkulert kostnadsramme.

Konsekvensar av ny vedteken kostnadsramme må innarbeidast i gjeldande

budsjett og økonomiplan.

Tiltak, ved avvik i kostnadsramme og fram til nytt kommunestyrevedtak, er

avhengig av type prosjekt og konsekvensane i forhold til meirkostander og

ulemper utsett framdrifta vil skape.

12. PROSJ EKTREKNESKAP

Det skal førast prosjektrekneskap for alle investeringsprosjekt. Dette skal
gjerast i Aukra kommune sitt rekneskap ved bruk av eigne konterings-

dimensjoner for prosjekt og spesifisering i tråd med anbod/tilbod.

Budsjettet skal lagast på lågaste mulege nivå (brutto utgifter og inntekter), slik

at det er mogleg å hente ut prosj ektrapportar der ein kan analysere avvik
mellom budsjett og rekneskap.

Prosjektrekneskapet bør setjast opp i høve til spesifikasjonane i anbod/tilbod.

Prosjektrekneskapet skal vise kva som er opprinneleg løyving, og kva som er
tilleggsløyvingar, samt eventuell prosjektspesifikk finansieringar som tilskot,

bruk av bundne fond m.m.

Alle påløpte utgifter, inkl. administrativ tid, bør vere oppdatert i

prosjektrekneskapen før rapportering til kommunestyret kvar tertial.

Det vert rapportert på investeringsprosjekt i samband med den periodiske
rapporteringa i kommunen. Økonomisk rapportering skjer på eige skjema

(vedlegg 1) frå prosj ektansvarleg til Økonomiavdelinga. Økonomiavdelinga

registrerer rapporteringsgrunnlag frå rekneskap og budsjett inn i skjemaet.

Økonomiplana vert justert i samsvar med vedtak i enkeltsaker som har

budsj ettkonsekvens.

13. TILLEGGSLØYVING

Dersom eit investeringsprosj ekt treng tilleggsløye skal det fremjast sak for

kommunestyret saman med forslag til finansiering. Dette skal gjerast så snart

dette er kjent, og før budsjettet er brukt opp. Dette skal fremjast som eiga sak

til kommunestyret, eller som ein del av budsj ettkorrigeringssak kvar tertial.

Rådmannen har ansvar for å vurdere å stoppe eit investeringsprosjekt dersom

løyvet er brukt opp, og sak ennå ikkje er lagt fram for kommunestyret.

14. OVERTAKIN G

Kapitel  9  vedtatt i K-sak 4/ 14

Økonomireglementet vedtatt i K-sak 127/09

Investeringsprosj ektet er ferdig når ein har skrevet under overtakings forretning,

eller at kjøpar har overteke det fulle ansvar (risiko og kontroll er overført).

Det skal så sant det er mogleg, utarbeidast byggedokumentasjon for

forvaltning, drift og vedlikehald for byggeprosjekt før overtakingsforretning.

ePhorte 12/425-4

Side 20 av 21



15. SLUTTREKNESKAP

Kapitel 9 vedtatt i K-sak 4/14

Økonomireglementet vedtatt i K-sak 127/09

Det skal utarbeidast sluttrekneskap for kvart investeringsprosjekt.

For prosjekt med ei total utgiftsramme over kr.  3  mill. har rådmannen ansvar
for at sluttrekneskap Vedlagt revisjonsrapport vert lagt fram innan l år etter

overtakingsforretning, eller overføring av ansvar og risiko. Saksgang for

sluttrekneskap er slik:
1) Revisor attesterer

2) Kontrollutvalet handsamar og gjev uttale

3) Handsaming og innstilling i formannskapet

4) Handsaming og vedtak i Kommunestyret

For andre prosj ekt som ikkje er lagt fram som eiga sak, vil rapportering bli

gjort i samband med årsrekneskapen.

Sluttrekneskapet bør setjast opp i høve til spesifikasjonar i anbod/tilbod.

Eventuelle påførte utgifter i garantiperioden, inngår ikkje i sluttrekneskapen.

Slike meirutgifter må heimlast i særskilte budsjettvedtak, og førast opp i eigne

prosjekter og rapporterast i samsvar med kommunale vedtak.

Sluttrekneskapet bør vise kva som er opphavleg løyving, og kva som er
tilleggsløyving, samt korleis det er finansiert.

Dekking av udekka/disponering av udisponert vert gjort i samband med
årsavslutning av investeringsrekneskapen. Finansiering av investeringar er

ikkje knytt til enkeltprosjekt, men skal fordelast på alle prosjekt i årets

investeringsrekneskap.

ePhorte l2/425—4
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1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet

1 .  1  Skatteoppkreverkontoret

1.1.1  Ressurser

Ressursfordeling Årsverk %—andel
fordelt

Antall årsverk ved skatteoppkreverkontoret som kun er benyttet 8,5 100 (V
D

til skatteo kreverfunksonen i re nska såret

Ressursbruk ved skatteo kreverkontoret, fordelin av årsverk -- --- — - -  - --- - - —-

Skatteregnskap 1,0

11,8%
innfordring av skatt og arbeidsgiveravgift 4,9

57,6%
Arbeidsgiverkontroll 2,2

25,9%
lnformasjon og veiledning overfor skatte- og avgiftspliktige %
o re nska sførere/revisorer

Skatteutval %
Administrasjon 0,4

4,7%
Andel fordelt skal være 100 % 8,5 100 %

1.1.2 Organisering

Skatteoppkreverfunksjonen  i  Molde og Vestnes ble samordnet i  SOFIE  i 2011. Dette innebærer
at kontoret er registrert i Brønnøysundregisteret med eget undernumrner under Molde
kommune med navnet Kemneren i Molde og Vestnes. Fra høsten 2012 har kontoret hatt
skatteoppkreverfunksj onen for Aukra kommune, og fra oktober 2013 også for Midsund
kommune. Kontoret er samlokalisert med Skattekontoret i Molde.

Kontoret har i 2015 hatt en grunnbemanning på 9,0 årsverk. Permisjon og sykemeldinger gjør
at kontoret i 2015 har hatt  8,5  årsverk. Av den totale bemanningen har 0,16 årsverk vært utleid
til regnskapskontroll for Fræna kommune.

Alle saksbehandlere har i 2015 jobbet med skatteytere både i Molde, Vestnes, Midsund og
Aukra kommuner. Innfordring av personlige skatter er fordelt mellom tre personer i 100 %

stillinger, Unni Hoem, Stine Ugelvik Kanestrøm og Ema Småge. Stine Ugelvik Kanestrøm er
pt ute i fødselspermisjon. Astrid Lillebostad og Elisabeth Gjerde har innfordringen av alle
typer krav vedrørende upersonlige skatteytere. l tillegg er føring av skatteregnskapet og
arkivering tillagt disse. Kontoret har to kontrollører som i sin helhet jobber med

regnskapskontroll, Gunnar Vilnes og Reidun Sunde. l tillegg til Molde, Vestnes, Midsund og
Aukra, utfører kontoret regnskapskontroller for Fræna kommune. Alf Magne Slemmen har
ansvaret for utleggsforretninger og tyngre innfordring av alle skattearter. Steinar Mundal leder
seksjonen og har diverse saksbehandling. Skatteoppkreveren for Molde, Vestnes, Aukra og
Midsund er Kurt Magne Thrana som også er økonomisj ef i Molde kommune.

Årsrapport år/dato: 2015/22.01.2015 Skatteoppkreveren i Molde og Vestnes
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1.1.3 Ressurser og kompetanse

Kontoret mener å være riktig bemannet i forhold til oppgavene når alle ansatte er på plass.

Kontoret vil fom  01.01.2016  ta over skatteoppkreverfunksjonen for Nesset kommune. Det er

naturlig og se på bemanningen i den forbindelse.

Kompetansen på seksjonen er god. Kontoret vil fortsatt være offensive i forhold til å oppdatere

medarbeiderne faglig sett.

1.2 Internkontroll

Rutinebeskrivelse ble utarbeidet og innsendt våren  2011.  Rutinebeskrivelsene blir oppdatert

løpende.

1.3 Vurdering av Skatteinngangen

1.3.1 Total skatte- og avgiftsinngang i regnskapsåret

Aukra kommune hadde en total skatte- og avgiftsinngang i  2015  på kr. 386 377 274. For 2014

var tilsvarende skatte- og avgiftsinngang kr. 346 887 877. Dette gir en økning i skatte- og

avgiftsinngangen med kr.  39  489 397 eller en økning på 11,4 %.

1.3.2 Kommunens andel av Skatteinngangen i regnskapsåret

Kommunens andel av Skatteinngangen i 2015 er kr. 91 555 551. Aukra kommune hadde for

2015  budsjettert med en skatteinngang på kr 93 906  000.  Inngangen er 2,4 mill. kroner lavere

enn budsjettert og 7,3 mill. kroner høyere enn i 2014. Økningen utgjør 8,7 % mot en budsjettert

økning på 11,5 %.

1.4 Skatteutvalg

Det er ikke oversendt lempingssaker til Skatteutvalget i  2015.

2. Skatteregnskapet

2.1 Avleggelse av skatteregnskapet

Avleggelse av skatteregnskapet
Skatteoppkreveren i Aukra kommune bekrefter at skatteregnskapet for  2015  er ført, avstemt og

avlagt i samsvar med gjeldende forskrifter og retningslinjer, jf. Instruks for skatteoppkrevere

av 8.april  2014  §  3-3 nr. 2.

Årsregnskapet for  2015  følger som vedlegg til årsrapporten, og er signert av skatte-

oppkreveren.

Årsrapport år/dato: 2015/22.01.2015 Skatteoppkreveren i Molde og Vestnes



2.2  Margin

2.2.1  Margin for inntektsåret 2014

lnnestående margin for inntektsåret  2014, pr.  31.10.2015

For lite avsatt margin for inntektsåret  2014

Marginprosent
Prosentsats marginavsetning: 10,0%.

2.2.2 Margin for inntektsåret  2015

Marginavsetning for inntektsåret  2015, pr.  31.12. 2015

Gjeldende prosentsats marginavsetning:

5

10,0 %.

2.2.3 Kommentarer til marginavsetningen

Størrelsen på marginavsetningen anses som tiifredsstillende.

3.  Innfordring av krav

3.  1  Restanseutviklingen

3.1.1 Totale restanser og berostilte krav

Skatteart

Sum restanse

pr. skatteart

Arbeids iverav ift

Artistskatt

Forsinkeisesrenter

Forskuddsskatt

Forskuddsskatt

erson

Forskuddstrekk

Geb r

lnnfordrin sinntekter

Inntekt av summarisk

felleso "ør

Kildeskatt

Restskatt

Restskatt erson

Sum restanse

diverse krav

Diverse krav

Sum restanse

pr. skatteart

inkl. diverse krav

Restanse
31.12.2015

4 551 747

70  913

0

1 013 528

0

47  067

160 141

0

55 814

0

0

27 601

3  176  683

O

0

4 551 747

Årsrapport år/dato:  2015/22.01.2015

Herav

berostilt

restanse
31.12.2015

GQGCDG@936GGSSG

Restanse
31.12.2014

3  358 661

167 080

0

668 595

184  960

118 401

282 601

0

58  508

0

0

183  857

1 694  659

0

0

3  358  661

Herav

berostilt

restanse
31.12.2014

kr

0

GOGGSSGGGG

0

338 227

29  541 257

Endfingi

restanse

Reduksjon (-)

Øknin  +

1  193 086

-96  167
O

344 933
-184 960

-71 334

-122  460
O

-2694
O

0
—156 256

1  482 024
0

0

1  193 086

Skatteoppkreveren i Molde og Vestnes

Endring i

berostilt

restanse

Reduksjon (-)

Øknin (+)

OOOCDCJ  OOOOOO

0
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3.1.2 Kommentarer til restansesituasjonen og utviklingen i restanser

Kommunen mener  å  ha kontroll på restansesituasj onen og utviklingen i restansene. Kommunen

har en nedgang i restansene på de fleste artene. Spesielt positiv er utviklingen på upersonlige

skatter. Et bokettersyn utført av oss førte til at en skatteyter fikk en stor restskatt. Denne forfalt

til betaling sent på året, og er årsaken til økningen i restansen på restskatt person.

Totalt sett har kommunen økt restansene fra 3,4 mill. kroner per 31 .12.2014 til 4,6 mill. kroner

per 31.12.2015.

3.1.3 Restanser eldre år

Inntektsår Sum restanse Herav skatteart

(debet) "Restskatt  —  person”

2013 962  550 948 658

2012 667 868 657 225

2011 79 080 74 307

2010—19XX 1  615 079 ———————————————————————————————— ——

3.1.4 Kommentarer til restanser og restanseoppfølgingen for eldre år

Kontoret har fokus på eldre restanser og følger det opp parallelt med nyere krav.

Antall krav som var foreldet pr. 31.12.2015: 3

Samlet beløp på krav som var foreldet pr. 31.12.2015: kr. 7  094

Kontoret har gjennomgått rapporten ”Restanseliste — forelda krav”

dato t.o.m. 31.12.2015.

3.2 Innfordringens effektivitet

3.2.1 Vurdering av kontorets resultat pr. 31.12.2015

Kontorets innfordringsresultater er tilfredsstillende. I forhold til avtalte innfordringsmål har

kontoret ikke nådd målet for restskatt for personlige skatteytere. Dette skyldes et bokettersyn,

som ble foretatt av oss, hvor det ble avdekket inntekt på en skatteyter som førte til endring i

utlignet skatt. Dette skjedde så sent på året at kontoret ikke har kunnet sette i gang med

innfordring. På grunn av enkelte konkursbo er inngangen på forskuddstrekk og

arbeidsgiveravgift litt lavere enn målene som er satt. Resultatet for utskrevet forskuddsskatt

for personlige og upersonlige skatteytere, samt restskatt upersonlige skatteytere er svært gode.

Årsrapport år/dato:  2015/22.01.2015 Skatteoppkreveren i Molde og Vestnes
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3.2.2 Vurdering av sammenheng mellom aktivitet og resultat

Kontoret betjener fire kommuner og hver saksbehandler har samme nummerserie

(fødselsnummer/organisasjonsnummer) i alle kommunene. Kontoret arbeider målrettet og
rutinemessig, en strategi som gir gode resultater.

3.2.3 Omtale av spesielle forhold

I  forhold til avtalte innfordringsmål har kontoret ikke nådd målet for restskatt for personlige

skatteytere. Dette skyldes et bokettersyn, som ble foretatt av oss, hvor det ble avdekket inntekt

på en skatteyter som førte til endring i utlignet skatt. Dette skjedde så sent på året at kontoret

ikke har kunnet sette i gang med innfordring.

3.2.4 Kontorets eventuelle tiltak for å bedre effektiviteten i innfordringen

Kontoret vil jobbe ut ifra samme retningslinjer også i  2015.

3.3 Særnamskompetanse

Kontoret har benyttet særnamskompetansen i stor grad i flere år med hell. Ved bruk av egen

namsmann kommer kontoret tidlig ut og oppnår god kontakt med skatteyterne. Erfaringen er at

dette gir gode innfordringsresultater og bidrar til en nyttig dialog med skatteyter.

4. Arbeidsgiverkontroll

4.1 Organisering av arbeidsgiverkontrollen

Kontoret hadde i  2014  to regnskapskontrollører. Arbeidsgiverkontrollen betjener Molde,
Vestnes, Midsund og Aukra kommuner. l tillegg foretas noen kontroller for Fræna kommune.

Tallene vedrørende arbeidsgiverkontrollen gjelder Molde, Vestnes, Midsund og Aukra sett

under ett.

4.2 Planlagte og gjennomførte kontroller

Antall planlagte kontroller for  2015:  79

Som utgjør: 5  %  av totalt antall leverandører av LTO i kommunen.

Antall gjennomførte kontroller i  2015:  83

Årsrapport år/dato: 2015/22.01.2015 Skatteoppkreveren i Molde og Vestnes
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Som utgjør: 5,3 % av totalt antall leverandører av LTO i kommunen.

Antall gjennomførte kontroller i  20l4:  80

4.3 Resultater fra arbeidsgiverkontrollen

Det er foreslått endret inntektsgrunnlag med 10,3 mill. kroner og foreslått endret grunnlag

arbeidsgiveravgift med 2,9 mill. kroner.

4.4 Vurdering av arbeidsgiverkontrollen

Aktiviteten på kontrollornrådet er bra. Målene om antall kontroller som er satt for

regnskapskontrollen for  2015  er nådd.

4.5 Samarbeid med andre kontrol/aktører

Kontoret har foretatt personallistekontroller og deltatt på enkelte aksjoner i skattepatrulj en.

4.6 Gjennomførte informasjonstiltak

Kontoret har ikke gjennomført spesielle informasj onstiltak dette året.

Sted/dato:

Skatteoppkreverens signatur

Vedlegg: Årsregnskapet for  2015 -signert av skatteoppkreveren.

Årsrapport år/dato:  20l5/22.0l.20l5 Skatteoppkreveren i Molde og Vestnes



Årsregnskap for Aukra kommune for regnskapsåret 2015. Avlagt etter kontantprinsippet.

Sum

Sum

Sum

Sum totalt

Likvider

Skyldig skattekreditorene

Skyldig andre

Innestående margin

Udisponert resultat

Arbeidsgiveravgift

Kildeskatt mv -100% stat

Personlige skatteytere

Upersonlige skatteytere

Renter

Innfordring

Fordelt til Folketrygden -arbeidsglveravgift

Fordelt til Folketrygden -medlemsavgift

Fordelt til Fylkeskommunen

Fordelt til kommunen

Fordelt til Staten

Krav som er ufordelt

Videresending plassering mellom kommuner

am

valgt år

30 619 507

-1 067 786

-15 754

-29 535 964

-3
0

—49 550 747

-33 880

-319 422 050

-17 389 244

30 404

-11 757

-386 377 274

49 550 748

92 246 032

20 297 026

91 555 549

132 731 058

-1
-3 138

386 377 274

0

Forrige år

27 097 966

-752 860

—43 981

—26 301 121

-4
0

-45 601 136

-740

—289 931 477

-11 091 070

—276 172

12 719

—346 887 877

45 601 135

81 725 739

18 623 367

84 225 457

116 723 333

1

-11 155

346 887 877

0
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Saksbehandlar Dykkar dato Vår dato

Skatteetaten Ragnar Høyland 12.02.2016

Telefon Dykkar referanse Vår referanse

73 86 57 35 2015/146712

Kommunestyret  i  Aukra kommune
Aukraringen 25
6480 AUKRA

Kontrollrapport 2015 vedkomande skatteoppkrevjarfunksjonen for Aukra
kommune

1. Generelt om  fagleg styring og kontroll av skatteoppkrevjarfunksjonen

Skatteoppkrevj aren sitt ansvar og mynde følgjer av "Instruks for skatteoppkrevjarar” av 8. april 2014.

Skattekontoret har fagleg ansvar og instruksjonsmakt overfor skatteoppkrevj arane i saker som vedkj em
skatteoppkrevjarfunksjonen, og plikter  å  yte rettleiing og hjelp i faglege spørsmål. Skattekontoret søker
gjennom mål- og resultatstyring å  leggje til rette for best mogeleg resultat for skatteoppkrevjarfunksj onen.
Grunnlaget for skattekontoret sin styring av skatteoppkrevj arfunksjonen er "Instruks for skattekontorenes
styring og oppfølging av skatteoppkreveme" av 1. januar 2014.

Grunnlaget for skattekontoret sin kontroll av skatteoppkrevj arfunksj onen er "Instruks for skattekontorenes
kontroll av skatteoppkreveme” av 1. februar 2011.

Skattekontoret har ansvaret for å avklare at skatteoppkrevjarfunksjoiien vert utøvd tilfredsstillande i høve til
gjeldande regelverk på følgjande områder:

o Intern kontroll

Rekneskapsføring, rapportering og avlegging av skatterekneskapen

Skatte- og avgiftsinnkrevj ing

Arbeidsgjevarkontroll

Riksrevisjonen har ansvaret for revisjon av skatteoppkrevjarfunksj onen. Skatteetaten utfører oppgåvene med
kontroll av skatteoppkrevj arfunksjonen.

2. Om  skatteoppkrevjarkontoret

2.1 Bemanning

Sum årsverk til skatteoppkrevjarfunksj onen iht. skatteoppkrevjaren sin årsrapportar:

Tal årsverk 2015 Tal årsverk 2014 Tal årsverk 2013

8,5 9,0 8,5

Tabellen gjelder skatteoppkrevjarkontoret for Molde, Vestnes, Midsund og Aukra samlet.

Postadresse Besøksadresse Sentralbord

Postboks 2060 Sjå www.skatteetaten.no 800 80 OOO

6402 Molde Org. nr: : 991733116 Telefaks

skatteetaten.no/sendepost 71 19 51 01



å
2015/146712 Side 2 av 4

2.2 Organisering

Skatteoppkrevjaren for Aukra er også skatteoppkrevj ar for Molde, Vestnes og Midsund. Kontoret held til i

Molde.

3. Måloppnåing

3.1 Skatte- og avgiftsinngang

Skatterekneskapen for Aukra kommune viser per 31. desember 2015 ein skatte- og avgiftsinngangl til

fordeling mellom skattekreditorane (etter frådrag for avsetjing til margin) på kr 386 377 274 og uteståande

restansarz på kr  4  551 747. Skatterekneskapen er avlagt av kommunen sin skatteoppkrevjar 22. januar 2016.

3.2  Innkrevjingsresultat

Vi har gått gjennom innkrevjingsresultata per 31. desember 2015 for Aukra kommune.

Resultata viser følgjande:

Totalt innbetalt av Resultat- innbetalt av innbetalt av

innbetalt sum krav krav sum krav (i %) sum krav (i %)

iMNOK (i %) (i %) førre år regionen

Restskatt personlege skattytarar  2013: 7,3 88,48 % 95,00 % 97,15 % 94,83 %

Arbeidsgjevaravgift 2014: 46,7 99,60 % 99,90 % 100,00 % 99,84 %

Forskotskatt personlege skatteytarar  2014: 13,6 99,83 % 99,50 % 99,78 % 99,46 %

Forskotstrekk 2014: 102,3 99,90 % 100,00 % 10(),00 % 99,94 %

Forskotskatt upersonlege skatteytarar 2014: 8,7 100,0 % 99,90 % 98,28 % 99,98 %

Restskatt upersonlege skattytarar  2013: 3,1 99,99 % 99,40 % 92,32 % 99,1 1 %

Manglande resultatoppnåing for restskatt personlege skattytarar skyldast ifølgje skatteoppkrevj ar ei endring

av likning etter eit bokettersyn utført av skatteoppkrevjar. Endringa kom seint på året, slik at

skatteoppkrevjar ikkje rakk  å  sette i gang nødvendige innkrevjingstiltak.

3.3 Arbeidsgjevarkontroll

Resultata for skatteoppkrevjarkontoret samlet per 31. desember 2015 viser i følgje skatteoppkrevjaren sin
resultatrapportering:

Tal arbeids- Minstekrav tal Tal utførte Utført Utført Utført Utført
gjevarar kontrollar kontrollar kontroll kontroll kontroll kontroll 2015

2015: 2015 (i %) 2014 (i %) 2013 (i %) region (i %)

1 568 78 83 5,3 % 5,2 % 3,8 % 4,1 %

1Sum innbetalt og fordelt til skattekreditorane

2  Sum opne (ubetalte) forfalne debetkrav



0
2015/146712  Side  3  av 4

4. Kontroll av skatteoppkrevjarfunksjonen

Skattekontoret har i 2015 gjennomført stadleg kontroll av skatteoppkrevj arkontoret for områda

skatterekneskap og innkrevjing. Siste stadlege kontroll vart halden 6. oktober 2015.

Skattekontoret har i 2015 i tillegg gjennomført kontorkontroll av skatteoppkrevjarkontoret for områda intern
kontroll, skatterekneskap og arbeidsgjevarkontroll.

5. Resultat av utført kontroll

o Intern kontroll

Basert på dei kontrollane som skattekontoret har gjennomført, finn vi at skatteoppkrevjaren sin overordna
interne kontroll i det alt vesentleg er i samsvar med gjeldande regelverk.

0  Rekneskapsføring, rapportering og avlegging av skatterekneskapen

Basert på dei kontrollane som skattekontoret har gjennomført, finn vi at rekneskapsføringa, rapporteringa og
avlegginga av skatterekneskapen i det alt vesentlege er i samsvar med gjeldande regelverk og gjev eit rettvist

uttrykk for Skatteinngangen i rekneskapsåret.

0  Skatte- og avgiftsinnkrcvjing

Basert på dei kontrollane som skattekontoret har gjennomført, finn vi at utføringa av innkrevjingsarbeidet og

oppfølginga av restansane i det alt vesentlege er i samsvar med gjeldande regelverk.

o Arbeidsgjevarkontroll

Basert på dei kontrollane som skattekontoret har gjennomført, finn vi at utføringa av arbeidsgjevarkontrollen
i det alt vesentlege er i samsvar med gjeldande regelverk og vert utført i tilstrekkeleg omfang.
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6. Ytterlegare informasjon

Skattekontoret har gjennom sine kontrollhandlingar i  2015  gjeve pålegg og tilråding som er meddelt

skatteoppkrevjaren i rapport av 8. mai 2015.

Skatteoppkrevj arkontoret har gjeve tilbakemelding på pålegg og tilråding som er gjevne.

Skatterekneskapen/ årsrapport er avlagt av kommunen sin skatteoppkrevj ar  22.  januar  2016, og motteke hos

skattekontoret  26.  januar  2016.  Skatteoppkrevjarinstruksen sin frist for avlegging og sending er innan 20.
januar  2016.
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Ny rapport om kommunestyrets overordnede tilsynsansvar  l  Norges

Kommunerevisorforbund

Ny rapport fra KS viser at kommunestyrene kan ta et mer aktivt grep om sitt overordnede tilsyns- og kontrollansvar, og at

staten i praksis kan redusere det statlige tilsynet.

Ny ra port om kommunestyrets overordnede tilsynsansvar

18.02.2016

Ny rapport fra KS viser at kommunestyrene kan ta et mer aktivt grep om sitt overordnede tilsyns- og kontrollansvar, og
at staten i praksis kan redusere det statlige tilsynet.

PwC har gjennomført FoU-prosjektet «Kommunestyrets overordnede tilsynsansvar» på

: —————— ~—- ------------- ~~*-~ oppdrag fra  KS.  Rapporten beskriver hvordan kommunestyret i ni kommuner utøver sitt

nu overordnede tilsynsansvari praksis.  I  tillegg gir den anbefalinger til hvordan kommunene kan
styrke egenkontrollen og benytte resultater fra kommunal egenkontroll og statlig tilsyn til

Kommunestyrets læring og kontinuerlig forbedring, og hvordan statlig tilsyn kan reduseres gitt en styrket
Overordnede egenkontroll.

tilsynsansvar Bakgrunnen for oppdraget var et ønske fra KS om  å  gjennomføre en undersøkelse med
fokus på hvordan kommunestyret kan styrke utøvelsen av sitt overordnede tilsynsansvar, og

hvordan styrket egenkontroll i praksis kan redusere behovet for statlig
kontroll/tilsynsvirksomhet. Undersøkelsen skulle ta et kommunestyreperspektiv, som en

forlengelse av tidligere studier der fokuset har vært på kontrollutvalget og administrasjonens internkontroll.

Mange kommunestyrer bør ta et mer aktivt grep om sitt overordnede tilsyns- og kontrollansvar. God utøvelse  av  tilsyn og kontroll

med egen virksomhet vil øke tilliten innbyggerne har til kommunen, gi grunnlag for læring og kontinuerlig forbedring og gi

grunnlag for mindre statlig tilsyn og kontroll.

Videre anbefales det at kommunestyrene tar aktivt grep om kontroll- og tilsynsarbeidet, skaffer seg kjennskap til risikobildet i

kommunen, følger opp kontroll- og tilsynsaktivitetene og skaper gode samhandlingsarenaer. KS vil tilby kommunene og

fylkeskommunene en gratis fordypningsdag om kommunestyrets egenkontroll gjennom  KS  Folkevalgtprogram, som eget tema
eller sammen med  KS' anbefalinger om eierstyring.

Her kan du lese hele rapporten «Kommunestyrets overordnede tilsynsansvar» og en presentasjon av innholdet  »
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2. Sammendrag

Sammendrag (norsk)

Denne rapporten er utført på oppdrag av KS, og gir en beskrivelse av hvordan kommunestyret utøver sitt

overordnede tilsynsansvar i praksis. I tillegg gir den tilrådinger til hvordan egenkontrollen i kommunene

kan styrkes, hvordan de kan benytte resultater fra kommunal egenkontroll og statlig tilsyn til læring og

kontinuerlig forbedring, og hvordan statlig tilsyn kan reduseres gitt en styrket egenkontroll.

Det er tidligere gjennomført studier av den kommunale egenkontrollen. Disse har i hovedsak hatt fokus på
kontrollutvalget eller administrasjonssjefens internkontroll. I dette prosjektet har det vært en målsetning å
sette kommunestyreperspektivet i fokus. Vi vil påpeke at kommunestyrets utøvelse av tilsynsansvar skjer i

et nært samspill med kontrollutvalg og den administrative ledelsen i kommunen.

Oppdraget er utført som en kvalitativ undersøkelse med fokusgruppeintervjuer av til sammen 82 politiske

og administrative nøkkelpersoner i ni kommuner fordelt på tre fylker. I tillegg har man intervjuet
representanter for fylkesmannen. Videre er det gjort dokumentstudier av litteratur med historikk og

bakgrunn for problemstillingene, sentrale styringsdokumenter og dokumentasjon vedrørende egenkontroll
i casekommunene.

Hva er kommunestyrets tilsynsansvar?

Kommunestyret har et overordnet tilsynsansvar for all kommunal virksomhet. Tilsynsaktiviteten går under

samlebegrepet egenkontroll, og foregår i praksis via to styringslinjer  —  kontrollutvalget og

administrasjonsjefen.

Kommunestyret velger kontrollutvalget som på kommunestyrets vegne skal føre tilsyn med forvaltningen.

Tilsynet skjer eksempelvis gjennom regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon eller selskapskontroll.

Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet, og

at vedtak blir iverksatt. Han/hun skal videre sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover,

forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll.

Nå-situasjonen: Hvordan utøver kommunestyret sitt tilsynsansvar i praksis?

Kommunestyret utøver formelt sitt tilsynsansvar gjennom behandling av saker fra de to styringslinjene  —

kontrollutvalg og administrasjon. I praksis er det også andre elementer som påvirker omfanget av og
kvaliteten på hvordan ansvaret utøves. For å beskrive nå-situasjonen har vi brukt COSO-rammeverket for

god virksomhetsstyring og internkontroll, samt læring og kontinuerlig forbedring som et ekstra element.

Fokusgruppeintervjuer i ni casekommuner har vist oss at mange kommunestyrer bør øke bevisstheten

rundt tilsynsansvaret. Kommunestyrene er relativt passive kravsstillere overfor de to styringslinjene.

Tilsynsansvaret settes sjelden tydelig eller systematisk på dagsorden. Man følger formelle regler for

organisering av kontrollutvalg, men legger i varierende grad vekt på kompetanse, erfaring og personlige

egenskaper hos kontrollutvalgsmedlemmene når disse velges. Det kommuniseres tydelig at opplæringen av

kommunestyremedlemmene ikke er god nok, og bør repeteres gjennom valgperioden. Opplæringen av

kontrollutvalgsmedlemmer varierer fra kommune til kommune.

Kommunestyret er sjelden aktivt deltakende i arbeid med risikovurdering, verken opp mot kontrollutvalg

eller administrasjonen. Kontrollutvalgene jobber relativt systematisk med risikoprosessen i forbindelse med

overordnet analyse og utarbeidelse av planer for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Når det gjelder

administrasjonssjefens internkontroll er kommunestyret primært involvert i forbindelse med behandling av

tertial- og årsregnskapsrapportering eller i forbindelse med orienteringer om spesifikke saker.
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De færreste av kommunestyrene ser ut til å ha helhetlig oversikt over kontroll- og tilsynsaktivitet i

kommunene. Det er i liten grad debatt rundt forvaltningsrevisjoner, selskapskontroller og regnskaps-

rapportering. Et unntak er Trondheim, som har stor kontrollaktivitet og som bruker mye tid på behandling

av sakene i kommunestyret. De fleste casekommunene fremstår for å ha et potensial for å styrke system for
eierstyring, m.a. forankre eierstrategi og eiermeldinger i kommunestyret.

Kommunerepresentantene uttrykker at de generelt sett opplever at det er god dialog mellom
kommunestyre, admininstrasjon og kontrollutvalg. Noen kommuner har etablert uformelle møteplasser

mellom ordfører, administrasjonssjef og kontrollutvalgsleder. Dette virker for å være tiltak som har fungert
positivt. En tilbakemelding fra flere av kommunestyrerepresentanter er at revisjons— og tilsynsrapporter

burde presenteres på en mer folkelig måte, og uten bruk av kompliserte fagterminologier.

Rapportering på egenkontrollaktiviteter er mest vanlig gjennom tertialrapportering fra administrasjonen.

Det varierer i hvilken grad kontrollutvalgets aktiviteter og statlige tilsyn er inkludert i dette. Flere
kommuner gir uttrykk for at de ønsker seg bedre system for å sikre god og rettidig informasjon om

vedtaksoppfølging.

Forvaltningsrevisjoner ser i varierende grad ut til å ha god læringseffekt. Læringseffekten av statlige tilsyn

ser ut for å m.a. henge sammen med metodikk og fokus på læring og veiledning hos den enkelte
fylkesmannsavdeling. Kommunestyret og administrative ledere er i varierende grad bevisst på å

kommunisere positivt rundt kontroll og tilsyn og å bygge en kultur for læring og kontinuerlig forbering.

Hvordan styrke egenkontrollen?

Vår overordnede tilråding til kommunestyrene er å utarbeide et «årshjul» med aktiviteter som bør følges

opp via tilsynsrollen gjennom hele valgperioden, se figuren under. Ordfører og kontrollutvalgsleder bør ta et

spesifikt ansvar for at sakene settes på dagsorden i kommunestyret gjennom valgperioden.

Som en del av denne tilrådingen anbefaler vi at man i forbindelse med utredning om ny kommunelov gjør

en begrepsavklaring i loven vedrørende innholdet i kommunestyrets tilsynsansvar  —  både det som går på å

føre tilsyn med egenkontrollen (administrasjonen og kontrollutvalget), og det som går på å følge opp

aktiviteter etter statlig tilsyn. I ny kommunelov bør man preisere kommunestyrets ansvar og plikter på dette

område.

KS har utformet «Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide

selskaper og foretak». Vi tilrår at kommuner som ikke har satt eierstyring tilstrekkelig på dagsorden starter

med å sette seg inn i og følge opp disse anbefalingene.

Vi slutter oss til NIBR sine anbefalinger om at det bør utredes hvorvidt forankring av eierskapspolitikken i
kommuneplanens samfunnsdel kan være et nyttig grep for å sikre at den blir gjenstand for en bred og

helhetlig politisk prosess og behandling. Vi støtter også ideen om at det kan være nyttig å innføre regler om

kommuners eierstyring, for eksempel i form av et lovkrav til eiermelding.

Vi foreslår videre at Kommunelovutvalget sier noe konkret om at det statlige tilsynet via fylkesmannen skal

koordinere sin aktivitet med egenkontrollen i kommunene  —  det vil si både interkontrollaktiveteter i

administrasjonen og aktiviteter utført via kontrollutvalget.
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Når det gjelder tilsynsrollen til kommunestyret vil vi spesielt fremheve følgende:

Kommunestyret bør ta aktivt grep og være tydelige premissgivere for kontrollutvalget og

administrasjonen. De bør sørge for løpende opplæring innen tema kontroll og tilsyn i styreperioden,

ikke kun i folkevalgtopplæringen

Kommunestyret bør evaluere sekretariats— og revisjonsordningene med tanke på om

samarbeidspartnerne tilfredsstiller nødvendige kompetansekrav

Kommunestyret bør sørge for en mer helhetlig risikostyring koblet mot prioriterte mål i kommunen

Kommunestyret bør mer systematisk følge opp hvilke kontroll- og tilsynsaktiviteter som foregår

gjennom samarbeid med administrasjon og kontrollutvalg

Kommunestyret bør påse at KS” anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt eide

selskaper følges opp. Fokus bør være på utarbeidelse av eierstrategier og eiermeldinger

Kommunestyre, administrasjon og kontrollutvalg bør sammen sørge for å skape gode

kommunikasjonsarenaer der tema tilsyn og kontroll kan diskuteres mer i dybden. De bør vurdere å
sette av mer tid til behandling av kontroll- og tilsynssaker i kommunestyremøtene

Hvordan bruke resultater fra egenkontroll og statlig tilsyn fil læring og kontinuerlig
forbedring?

Vi har følgende anbefalinger til hvordan man i større grad kan lykkes med å bruke resultater fra

egenkontroll og statlig tilsyn til læring og kontinuerlig forbedring:

PwC

Kommunestyret bør sørge for at man bruker revisjonsmiljø som har relevant erfaring, kompetanse og

pedagogiske evner i i forbindelse med forvaltningsrevisjoner og selskapskontroller

Kommunestyret bør være en pådriver for en lærende og endringsvillig organisasjonskultur, og legge til
rette for kunnskapsdeling i og mellom kommuner

Kommunestyret bør utfordre revisjons— og tilsynsmiljø på å styrke den læringsbaserte tilnærmingen, og

følge opp, rapportere og evaluere resultat av forbedringsarbeid mer systematisk
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Hvordan  kan  en  styrket  egenkontroll i praksis redusere statlig tilsyn?

Våre tilrådinger til hvordan man i praksis kan redusere det statlige tilsynet forutsetter at kommunene først

har etablert en betryggende egenkontroll. Vi har følgende anbefalinger på dette område:

- Myndighetene bør sørge for å etablere forhåndsdefinerte kriterier for kvalitetsvurdering av kommunal

egenkontroll. Kommuner som gjennom et slikt system får «bekreftet» god egenkontroll, bør få redusert

omfanget av statlige tilsyn etter gitte forutsetninger

- Det bør legges færre føringer på hvordan fylkesmannsembetet skal utøve sin tilsynsrnyndighetl, slik at
fylkesmannsembetet kan tilpasse tilsynet til egenkontroll-nivået i kommunen og bruke mer tid på

veiledende dialog. Det bør etableres eller videreutvikles faglige fora som støtter behovet for mer

kompetanse på forvaltningsområdet hos kommunalt ansatte.

- Tilsynsmyndigheten ved Fylkesmannen og kommunene bør kommunisere oftere og tydeligere med

hverandre for å målrette og koordinere kontroll- og tilsynsaktivitet. Vår undersøkelse har vist at det er

variasjoner i hvordan ulike avdelinger hos fylkesmannen oppfattes med tanke på hvordan de opptrer,

og i hvilken grad tilsyn oppleves som relevante og lærerike. Fylkesmannen bør utfordres på å

implementere beste praksis på tvers av fylker og sektorer.

1Les: Omfanget av landsdekkende tilsyn
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og fylkeskommunale kontrollutvalg fellesskapets verdier
og deres sekretariat

Kommunereformen
-  valg av kontrollutvalgssekretariat og revisor

NKRF og FKT har mottatt noen problemstillinger knyttet til kommunereformen. NKRFs

prosjektgruppe for kommunereform har gitt en anbefaling som er vedtatt i NKRFs styre. Styret i FKT

har sluttet seg til anbefalingen.

Problemstillingene og anbefalingene følger nedenfor:

Hvilken saksgang skal benyttes ved valg av revisor til fellesnemnda?

Inndelingslova sier ingenting om saksgangen knytte til spørsmålet om valg av revisor til

fellesnemnda. Inndelingslova angir imidlertid prosedyre for valg av revisor til den nye

kommunen/fylkeskommunen.

Praksis fra kommunene i Vestfold viser at i tre av fire tilfeller har revisor blitt valgt etter innstilling fra

kommunenes kontrollutvalg.

Det anbefales å følge vanlig prosedyre ved valg av revisor i kommunene, dvs. valg foretas etter

innstilling fra de sammenslående kommunenes kontrollutvalg.

Hvilken prosedyre skal følges ved valg av revisor iden nye kommunen (der fellesnemnda er gitt

fullmakt til  å  velge løsning)?
Inndelingslova angir prosedyre for valg av revisori den nye kommunen. Kontrollutvalgene i de

sammenslående kommunene skal avgi hver sin innstilling. Dette kan føre til at det blir ulike

innstillinger. Der fellesnemnda har fått fullmakt til å velge løsning, er det opp til den å foreta valget.

Hvem skal forberede saken om valg av kontrollutvalgssekretariat for den nye  kommunen?

Spørsmålet om valg av kontrollutvalgssekretariat for den nye kommunen er ikke regulert av

inndelingslova. Det anbefales at det benyttes et settesekretariat til å forberede saken.

1. mars 2016

Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) Norges Kommunerevisorforbund (NKRF)

Per Rune Vereide (s) Per Olav Nilsen (s)

Styreleder Styreleder
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AUKRA KOMMUNE. ÅRSREKNESKAP FOR 2015

Sekretariatet sitt forslag til fråsegn

Kontrollutvalet har i møte  25.4.2016  i sak  10/16  handsama Aukra kommune sin årsrekneskap
for  2015.

Grunnlaget for handsaminga har vore årsrekneskap 2015, revisor si melding, datert 14. april
2016, revisor sitt brev av  15.  april  2016  og rådmannen sin årsrapport for  2015.

l tillegg har revisjonen og rådmann/økonomisjef supplert utvalet med munnleg informasjon
om aktuelle problemstillingar.

Årsrekneskapen, som består av driftsrekneskap, investeringsrekneskap, balanserekneskap,
økonomiske oversiktar og notar er avlagt av rådmannen og økonomisjef. Årsrekneskap 2015

er presentert i eige vedlegg. Deler av rekneskapet er også innarbeidd i årsrapporten.

Aukra kommune sitt driftsrekneskap for  2015  viser kr 284 194  000,- til  fordeling til drift, og
eit rekneskapsmessig mindreforbruk på kr 14  795 000.-.  Netto driftsresultat er positivt med
kr 82  463 000.-.  Årets bruk av disposisjonsfond i driftsrekneskapen er på  14,4  mill. kroner,
medan overføringane til investeringsrekneskapet utgjer kr 0,- som er i samsvar med budsjett.

Mange av einingane har hatt mindreforbruk, men nokre av einingane har hatt utfordringar
med å halde budsjettet i  2015.  Det er innanfor einingane  J  ulsundet skole, helse, institusjons og

buteneste og næring, revisjon, kyrkja det er vesentleg meirforbruk. Samla viser det
økonomiske resultatet eit meirforbruk på  210  000,- på drift av tenestene. Det er gjort greie for
avvika i rådmannen sin årsrapport.

Kontrollutvalet har merka seg at revisor skriv i sitt brev til kontrollutvalet at kommunen har
hatt stor auke i utgifter dei seinare åra og har ei utfordring med å begrense utgiftene.

Kontrollutvalet har sett til at kommunerekneskapen er revidert på ein trygg måte. Etter
revisjonen si meining er årsrekneskapen avlagd i samsvar med lov og forskrifter og god
kommunal rekneskapsskikk.

Etter utvalet sin gjennomgang av årsmelding med rekneskap og revisor si melding, meiner
kontrollutvalet at årsrekneskapen gir eit forsvarleg uttrykk for resultatet av Aukra kommune si
verksemd og for kommunen sin økonomiske stilling pr.  31.12.2015.

Ut over dette, og det som går fram av saksframlegget til kontrollutvalet og revisj onsmeldinga,
datert 14. april  2016, har ikkje kontrollutvalet merknader til Aukra kommunes rekneskap for
201 5.



Kontrollutvalet rår til at kommunestyret godkjenner årsrekneskapen for Aukra kommune for

2015 slik det er avlagt.

Bakgrunn for saka

l medhald av lov av 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 lovreglane har Kommunaldepartementet gitt Forskrift 15.juni  2004  nr 905 om

kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner (kontrollutvalgsforskrifta) kor kontrollutvalet

sine oppgåver i samband med rekneskapsrevisj on kjem fram av kapittel 4.

Det følgjer av forskrifta sin §  7  at kontrollutvalet skal gje fråsegn om årsrekneskapen før det

vert vedteke av kommunestyret. Fråsegna vert gjeve til kommunestyret med kopi til

formannskapet. Fråsegna følgjer formannskapet si handsaming og tilråding om årsrekneskap

til kommunestyret.

Vedlagt følgjer:

'  Revisjonsmelding, datert 14. april 2016

'  Revisor sitt brev til kontrollutvalet, datert 15. april  2016
'  Nøkkeltalanalyse

VURDERING

Grunnlaget for handsaminga av saka er kommunen sin årsrekneskap, revisor si melding,

datert 14. april 2016, revisor sitt brev av 15. april 2016, samt rådmannen sin årsrapport for

2015.

Rekneskapen viser eit mindreforbruk på kr 14 795 000.-. Netto driftsresultat på
kr 82  463  000.- er 19,9 mill. kroner betre enn regulert budsjett for 2015, og 2,1 mill. kroner

betre enn netto driftsresultat for 2014.

Analyse av nøkkeltala viser at Aukra kommune sitt netto driftsresultat utgjer 17,7 % av

driftsinntektene for 2015. Dette er betydeleg høgre enn fylkesmannen sine anbefalingar som

er eit måltal på minimum 1,75 %. Kommunen si lånegj eld utgjer ved årsskiftet 66,7 % av

driftsinntektene. Dette er langt under fylkesgjennomsnittet, men noko over fylkesmannen sitt

anbefalte nivå på maksimum 50 %. Kommunen sin likviditet er god, og for 2015 utgjer
arbeidskapitalen sin driftsdel 57 % av sum driftsinntekter. Måltalet seier at den bør minimum

utgj ere 5 % av kommunen sine driftsinntekter.

Premieavik er differansen mellom betalt pensjonspremie og berekna pensjonskostnad som

skal inntekts- eller utgiftsførast i driftsrekneskapen. I Aukra kommune er det utgiftsført eit

premieavvik pr. 31.12.2015 som utgjer 1 389 000,-. kroner meir enn innbetalt premie.

Revisor har i sitt brev til kontrollutvalet skrive at det er sannsynleg at det er berekna for

mykje arbeidsgj evaravgift på pensjonskostnaden i 2015. Dette vil bli korrigert i rekneskapen

for 2016, skriv revisor.

Sekretariatet meiner det ikkje har framkome forhold som må omtalast spesielt i

kontrollutvalet si fråsegn ut over det som er skrive. Dersom gjennomgangen i møtet ikkje

bringer fram nye opplysningar, kan det gjevast ei fråsegn på bakgrunn av sekretariatet sitt

forslag, med eventuelle endringar gjort i møtet.



Kommunen sin årsrekneskap og rådmannen sin årsrapport vert sendt ut som eigne trykte

vedlegg.

Jane Anita Aspen

daglig leder
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Deres referanse: Vår referanse: Arkivkode: Sted/dato

Sigmund llarncsliaug R3/2015 Molde, 14. april 2016

REVISORS  BERETNING

Uttalelse om årsregnskapet

Vi har revidert årsregnskapet for Aukra kommune som viser kr  284  194  000  til fordeling drift og et

regnskapsmessig mindreforbruk på kr 14 795 239. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember

2015, driitsregnskap, investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret avsluttet per

denne datoen, og en beskrivelse av vesentli ge anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

Administrasjonssjefezis ansvarfor årsregnskapet

Administrasjonssjefen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir en dekkende

fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge, og for slik intern

kontroll som administrasjonssjefen finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap

som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som føl ge av misligheter eller feil.

Revisors oppgaver og plikter

Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har

gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder

International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og

planlegger og gjennomfører revisjonen for  å  oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke

inneholder vesentlig feilinformasjon.

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og

opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder

vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes

misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er

relevant for kommunens utarbeidelse av et årsregnskap som gir en dekkende frenistilling. Formålet er å

utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk

for en mening om effektiviteten av kommunens interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering

av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av

ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet.
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Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og liensiktsmessig som grunnlag for vårt

konklusjon.

Konklusjon

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt vesentlige en

dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Aukra kommune per 31. desember 2015, og av

resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god

kommunal regnskapsskikk i Norge.

Uttalelser om øvrige forhold

Konklusjon om budsjett

Basen på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger

til grunn for regnskapet i det alt vesentlige i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpenc i

årsregnskapet stemmer med regulert budsjett.

Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i

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

forskrifter.

Konklusjon om registrering og tiokzimentcisjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet

nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000

«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell

informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig

registrering og dokumentasjon av kommunens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god

bokføringsskikk i Norge.

istriktsrevisor  /  statsautorisert revisor
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Deres  referanse: Vår referanse: Arkivkode: Sted/dato

Sigmund Hameshaug R3/2015 Molde. 15. april 2016

Årsrekneskapen og årsrapport for  2015  for Aukra kommune

1. Innleiing

Rekneskapen vart motteke 29.mars og er avgjeven av rekneskapsansvarleg og

administrasjonssjefen. Revisjonen har hatt tilgang til foreløpige rekneskapsoppsett tidlegare.

Endeleg versjon av årsrapport van motteke 13. april.

Revisjonsmeldinga vart utstedt 14. april. Fristen etter lova  er  l5 . april.

2. Revisors oppgåver
I  revisjonsmeldinga skal  revisor  uttale seg til fire punkt

-stadfesting av rekneskapen
-om midlane er brukt i samsvar med budsjettet
-om årsrapporten samsvarar med årsrekneskaperi
-  om det er tilstrekkeleg dokumentasjon av rekneskapsopplysningar

3. Kommentarar til årsrekneskapen

Revisor stadfestar at rekneskapen som viser eit mindreforbruk på kr 14 795 239 samsvarer
med lov og forskrift og god kommunal rekneskapsskikk jfr. revisjonsmeldinga.

Kommunen har i note 8 til rekneskapen peika på usikre krav. Det er ikkje gjort avsetning til

inoglege tap.

Kommunen har betraktelig lågare investeringar i forhold til 2014  ,  men har i år overskride
revidert budsjett med 4,4 millionar. Dei største overskridingane ligger på prosjekt Gang og

sykkelveg Falkhytten- Horrem  —  Solem  (  5,5 mill.), Gjenbruk av skulebygg ( 1,4 mill.),

tilbygg Bergtun- ny bueining ( 1,2 mill.) og Aukra omsorgssenter ( 0,7 mill.)

Kommunen har hatt stor auke i utgifter dei seinare åra og har ei utfordring med å begrense

utgiftene. Auke i driftsutgiftene skuldas stort sett auke i kjøp av varer og tenester og
overføringer, samt at kommunen har feilbudsjettert avskrivingar 2015.
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Interne finanstransaksjoner- disposisjonsfond

Avsetning og bruk av disposisjonsfond skal rekneskapsførast i samsvar med vedteke budsjett  .
Aukra kommune har ikkje fylgt budsjettvedtak i 2015, påverknad på rekneskapen av dette er  :

o Bruk av disposisjonsfond kr 988 706,- meir enn budsjett

o Avsatt til disposisjonsfond kr 250 000,— mindre enn budsjett
Nettoverknad for 20l5 er 748  707,- kr lågare resultat.

Pensjon og arbeidsgievaravgift

Det er sannsynleg at det er berekna for mykje arbeidsgjevaravgift på pensjonskostnaden i 2015

Dette vil då bli korrigert i rekneskapen for 2016.
Påverknad på rekneskapen for 2015 vil då vere for mykje kostnadsført arbeidsgjevaravgifi.

Vi viser elles til rekneskapsdokumentet med notar og årsrapport.

4. Kommentarar til årsrapporten

Revisor har lese årsrapporten med det føremål å sjå til at presentasjonen av tal frå rekneskapen
samsvarar med årsrekneskapen.

Vi har påsytt at administrasjonen forklarar vesentlege avvik mellom rekneskap og budsjett.
Etter vår vurdering er dette gjort på ein tilfredstillande måte. Totalt sett har driltsområda hatt
eit meirforbruk på om lag 0,2 mill. i 2015. Det tilsvara 0,1 % av budsjettramme på 25l,4 mill.
kroner  .

Vi har også sett etter at kommunen har sytt for å gjere greie for internkontroll, likestilling og
etikk. Vi kan ikkje sjå at kommunen har gjort greie for etikk i årsrapporten.

5. Økonomisk internkontroll
Revisor skal sjå etter at kommunen har tilstrekkeleg økonomisk internkontroll. Det er
administrasjonssjefen sitt ansvar etter § 23 i kommuneloven å syte for at slik kontroll er

etablert og fungerer. Sjå elles rådmannen sine kommentarar i årsmeldinga side 20-22.

Etter vår vurdering har kommunen i dag etablert rutinar som fungerer bra når det gjeld
rekneskap og økonomi samt at dei jobbar kontinuerleg med å betre sin internkontroll.

Kommunerevisjonsdisuiktz 2  (3) Molde, Aukra. Vestnes, Rauma, Sunndal,
Møre og Romsdal Nesset. Gjemnes. Eide, Fræna
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6. Analyse  av  rekneskapet  2015

Frå vedlagte iiøkkeltalisanalyse kan vi konkludere med at:

DRIFT

Aukra kommune har et netto driftsresultat på 17,7 % av inntektene, dette er ein nedgang fra 2014

med 0,5 %. Dette er godt over måltallet på 1,75 %. Kommunens frie reserver ( disposisjonsfond

og regnskapsmessig mindreforbruk ) utgjer 236,1 mill.kroner

SOLIDITETEN
Aukra komniune si lånegjeld utgjer ved årsskiftet 66,7  %  av drittsinntektene. Dette er noko meir
enn måltallet på 50%, men lågare enn fylkesgjennomsnittet.
På grunn av de store inntektene er Aukra kommunen solid.

LIKVIDITET
Kommunen sin likviditet er ved årsskiftet 57,0% av driftsinntektene, noko som er godt over
måltallet på 5%. Kommunen sin likviditet er god.

Vedlegg:

Nøkkeltal 2015

Kommunerevisjonsdistrikt2 3  (3) Molde. Aukra, Vestnes, Rauma, Sunndal,
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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 jer 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

          .5; r , ;;.s2:g1_£!;:\ w/ ”  2014  ,  , 2012,  V  z j: »  112014. = 2015, ..  %  aim/'n Sistefäiéf

AUKRA KOMMUNE 361 i 330 41537 474  «  f445 . 458 4,9 %'7 '

FYLKET 16 391 17 356 18 530 19 605 20 137  20  324 0,9 %

BEREGNING AV NØKKELTALLENE:

DRIFT

NETTO DRIFTSRESULTAT  %

       to . :~2010*w*'. +2015: ":G"hnams'nift‘
AUKRAKOMMUNE 22.4 177: r  —  422,1-
FYLKET 2,5 2,2 1,7

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 driftsresultat  i  2015 på 82,4 mill kroner tilsvarende 17,7  %  av driftsinntektene

NETTO EKSTERNE FINANSUTGIFTER °/

ÅUKRAKOMMUNE
FYLKET

Kommentar:
Nøkkeltallet for netto eksterne nnansutgifter sier noe om hvor stor del av kommunens driftsinntekter som brukes til finansutgifter.
Høy gjeld med høye rente— og avdragsutgifter medfører mindre ressurser til daglig drift og mindre fleksibilitet mht.  å  omdisponere
midleri drift.

  

Aukra kommune har 24,1 mill. kroner i netto eksterne tinansutgifter. Tilsvarende tall for 2014 var 24,7 mill. kroner.
Kommunen sine netto eksterne finansutgifter ligger godt under måltallet på maks 5% av driftsinntektene og ligger også under

DISPOSISJONSFOND % Tallene sjekkes mot Kostra måltall  4 %

. i e .2o101::- 12011 ’ 2012 i 20.13. 3.2014- zorszc» “srm
SSB-TALL . 14,3 15,7 29,0  *  34,4  33,5 47,3 . , 229.9
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 mte uforutsette kostander og svikt i 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%.
I  tillegg til dette vil det komme det som blir vedtatt avsatt til disposisjonsfond av årets mindreforbruk.



AKKUMULERT REGNSKAPSRESULTAT  %

i °: 11112010 2011 wvzorz 2013 s . 2014» »  2015 i . "Gennomsnitti
AUKRAKOMMUNE 5.8 13,1 9.8 0,5 Van 3,1 L‘ 5.9
FYLKET 0,3 0.0 01 0,0 0.1 0,0 01

Kommentar
Nøkkeltallet akkumulert regnskapsresultat viser akkumulert overskudd! (—)underskudd  i  forhold til driftssinntektene.

Aukra kommune har 14.8 mill kroneri udisponert regnskapsmessig mindreforbruk  i  2015.

SOLIDITET

LÅNEGJELD DRIFTSMIDLER

   

    
    

lan sikti ' Id -formidlin slén - ensonsfor liktelse
' " " * - ,, , ”;:2011 "2012 . 2013  *  2014.—— "  G‘ennomsnittm:.::——-

AUKRA KOMMUNE 30,7 43,4  =  66.5  v  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.  l  lånegjelden er
formidlingslån 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/betaltavdra lån
 20105;,. 1 .. V2011 012- i —2013rf° 2014" .

AUKRAKOMMUNE 18,6 '  28,3 28.3  — 19,9 = 13,5       
Kommentar:
Nøkkeltallet viser gjennomsnittlig avdragstid for kommunen sin lånegjeld. Avdragstiden skal reflektere rest avskrivningstid på
driftsmidlene. men dette gjelder kun dersom kommunen betaler minsteavdrag. Aukra kommune betaler godt over minstefradrag.

BRUTFO INVESTERINGSUTGIFTER %
sum ut ifteri investerin sre nska et

    
AUKRA Kommune 27,9  43,0 v 49,6 18,5 15,0  — 30,8

FYLKET 14.9 13,3 10,0 0.0 0,0 8,6

Kommentar:
Nokkeltallet for investeringsutgifter sier noe om nivået på kommunens investeringer i forhold til driltsinntektene.

Aukra kommune har redusert investeringene sine de to siste år, det henvises til årsrapporten om detaljer på investeringsnivå.

LIKVIDITET

ARBEIDSKAPITALEN %
AKD=omløpsmidler-kortsikti "eld

      

2012.» 412013... 2014? : 2015 G’ nnomsm'tt*r“>

. - . j;;2a1a   L2oL:_1 1-2013 .;« 2a14L 2015  e nnomsnift —
AUKRAKOMMUNE‘ , 30,7 45,7 45,3 50,6. 57,0 . 47,7.
FYLKET 24,2 23,3 19,0 17,2 19,5 21,5 
Kommentar:
Nøkkeltallet arbeidskapitalens driftsdel sier noe om grunnlikviditeten til kommunen dvs. muligheten til å betale for sine
forpliktelser etter hvert som de forfaller. Likviditeten malt som arbeidskapitalens driftsdel bør minst utgjøre 5% av kommunens
driftsinntekter.

Aukra kommune har god likviditet.



HOVEDKONKLUSJON

NØKKELTALLENE FORAN VISER AT

DRIFTEN
Aukra kommune har et netto driftsresultat på 17.7% av inntektene. Dette er godt over mättatlet på 1,75 %

SOLIDtTETEN
På grunn av de store inntektene er kommunen solid.

LIKVIDITET
Kommunen sin likviditet er langt over måltaltet på 5%.
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Kontrollutvalet Saksbehandlar: Jane Anita Aspen
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Saksframlegg

Utvalssaksnr Utval Møtedato

PS 11/16 Kontrollutvalet 25.4.2016

OPPFØLGINGSLISTE

Sekretariatet si tilråding

I oppfølgingslista vert det gjort følgjande endringar:

Bakgrunn for saka

Vedlagt følgjer ajourført oppfølgingsliste pr. 17.2.2016.

I 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  0
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.

(å jour pr. 17.2.2016)
Status:
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.

23.04.15: Kontrollutvalet
vil be administrasjonen

om ein statusrapport til

neste møte.

1 1.06.15: 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

Forvaltningsrevisj onsrapporten

«Kvalitet  i  sykehjemstjenester i

Aukra kommune>>

21.05.14 Adm./sekr Aukra kommune har gjort ei

25.02.15

omorganisering av pleie- og

omsorgstenesta ved å dele
tenesta i to med ei eining for

Institusjonstenester 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.

Rev./adm. Rapporten vart lagt fram for

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.

O  føl in av ra orten vil

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

op .

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

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 tilstrekkele



Oppfølging av politiske vedtak 25.02.15 Adm.

venteleg skje i løpet av
hausten 2015.

Kontrollutvalet har ikkje,

sidan november 2010, fått

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.

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 i 'uni 2016.

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.

11.06.15: 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 opp i utvalet sitt

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.



Saksmappe: 2016-1547/02

Arkiv: 033

Kontrollutvalet Saksbehandlar: Jane Anita Aspen

Dato: 15.4.2016

Saksframlegg

Utvalssaksnr  Utval Møtedato

PS 12/16 Kontrollutvalet 25.4.2016

EVENTUELT

Spørsmål til evaluering av løysningsforslaga til  Aukra  omsorgssenter
Kontrollutvalet har 13.4.2016 mottatt spørsmål frå Aukra Venstre v/ Hallvard Huse knytt til

evaluering av løysningsforslaga til Aukra omsorgssenter.

Spørsmåla er:

o Hvorfor vant HENT AS løsningsforslag og sammenlagt samspilskompetanse (se

vedlagt evalueringsmatrise)?

o Hvorfor var det satt av så kort tid til å bedømme prosjektene?

o Hvorfor var ikke alle forslagene gjort tilgjengelig til innbyggere i Aukra før avgjørelse
av vinnerforslaget?

Saman med spørsmåla kontrollutvalet har mottatt ligg det tre vedlegg. Sekretariatet har spurt

Huse kven det er som har utarbeidd desse dokumenta. Huse har ikkje informasjon om dette,

men dei tre vedlegga fekk han frå prosjektleiar Gerd Nerbø. Han bad om å få dei saman med

prosjektforslaga etter folkemøtet 9.2.2016.

Kontrollutvalet skal ta hand om det løpande kontroll- og tilsynsarbeidet. Når det gjeld

førespumad frå andre partar enn kommunestyret, må kontrollutvalet sjølv vurdere om utvalet
vil handsame førespumaden eller ikkje. Det er viktig å hugse på at kontrollutvalet ikkje er eit

klageorgan. Det kontrollutvalet kan gjere, er å undersøke førespumader som kan tyde på svikt

i den kommunale sakshandsaminga, eller at kommunen ikkje følgjer lovene og retningslinene

kommunen er underlagt. Kontrollutvalet skal heller ikkje undersøke om vedtak som er gjort er

føremålstenlege.

Utvalet sine medlemmer må i møte ta stilling til om dette er ei sak for kontrollutvalet.

Arbeid i kontrollutvalet

I førre møte konkluderte kontrollutvalet at ein i møte 25.4.2016 ynskte ein diskusjon om

korleis arbeidet i kontrollutvalet skal vere.

For at ein skal få ein god diskusjon, vil sekretariatet rå til at utvalsmedlemmene på førehand

ser litt på kap. 4 og 5 i rettleiaren «Kontrollutvalsboka», som de har fått utdelt.

Jane Anita Aspen

daglig leder



KONTROLLUTVALGET, AUKRA OMSORGSSENTER.

SPØRSMÅL

' Hvorfor vant HENT AS løsningsforslag og sammenlagt samspillkompetanse (se vedlagt

evalueringsmatrise)?

På folkemøte 09.02.2016 spurte en av arkitektene bak vinnerforslaget hvorfor de hadde

vunnet konkurransen. Hun ønsket å vite hva som var så bra med deres prosjekt. Kjell Kvam,

leder av møte og bedømmelseskomiteen, henviste til poengsystemet. Derfor, hva er

begrunnelsen for poenggivningen av løsningsforslaget og samspillkompetansen til
HENT AS kontra de andre forslagene?

Helt konkret, hvorfor vant HENT AS forran OBAS AS som har et løsningsforslag med

direkte tilgang til uteareal/sansehage fra alle beboerrom? Dette er spesielt viktig å belyse

siden det kun er 6,7 poeng som skiller disse to prosjektene.

' Hvorfor var det satt av så kort tid til å bedømme prosjektene?

Behandlingstid var 11.01.2016 -20.01.2016, inkludert to dager med gruppeintervju.

Har brukergruppene rukket å sette seg tilstrekkelig inn i alle prosjektene for så å kunne

komme med innspill innenfor denne tidsrammen?

'  Hvorfor var ikke alle forslagene gjort tilgjengelig til innbyggere i Aukra før avgjørelsen av

vinnerforslaget?

Aukra Omsorgssenter har tidligere skapt stor engasjement i kommunen, noe som tyder på

at det også ville blitt skapt engasjement rundt denne konkurransen hvis valgmulighetene

hadde blitt vist frem. Er det da ikke en fordel å høre eventuelle innspill før avgjørelsen for

å ha et enda mer bredt beslutningsgrunnlag?

KONTAKTPERSONER. Vennligst kontakt følgende:

—  Arkitekt Asbjørn Bua og Grethe Haugland angående deres deltakelse i konkurransen.

Asbjørn Bua (Arkitektkontoret BBW), T: 71 24 02 73, asb'orn@bbw.no

Grethe Haugland (Link Arkitektur), T: 480 95 470 (SlVlS hvis ikke svar), h@linkarkitektur.no

— Per Rygh hos Norske Arkitekters Landsforbund (NAL) angående konkurranseformen "Pris— og

Designkonkurranse med Samspill” og andre tilsvarende gjennomførte konkurranser.

Per Rygh (NAL, konkurranseleder), T: 412 27 455, perCDarkitekturno

Med vennlig hilsen,

Aukra Venstre

v/Hallvard Huse, T: 976 81 075, hallvard.huse@gmail.com



lntroduksjon

Aukra kommunes ambisjon om et moderne omsorgssenter, som nyttiggjør seg både plasseringen

nært sentrum og kontakten med det småkuperte grøntområde  i  sørvest, har vært viktig for

evalueringskomiteens vurdering av løsningsforslagenes forståelse av hva slags sted dette skal bli og

prosjektenes arkitektoniske kvalitet.

levalueringsarbeidet for prosjektenes løsning utomhus har følgende momenter blitt særlig vektlagt:

Arkitektonisk hovedgrep:

o  Tomtedisposisjon/hovedgrep/beliggenhet (beskrives overordna for hvert prosjekt)

o  Klimasituasjon for uteområder

o  Estetisk kvalitet

Programkrav

o  Sansehage og logistikk

Generalitet og fleksibilitet er i hovedsak vurdert iforhold til bygg og ligger under kapittel for

bygg/ARK i bedømmelseskomiteens rapport.

HENT

Tomtedisposisjon/ hovedgrep/ beliggenhet (beskrives overordna for hvert prosjekt)

o  Hovedgrepet er tydelig presentert og overbevisende i sine disposisjoner.

o  Ved å organisere bebyggelsen i 2 vinkler, klarer prosjektet å både skape god kontakt med

tettstedet gjennom torget i nordøst, definere gateløpene godt, og favne om den lille kollen i

sørvest, som en forlengelse av omsorgssenterets skjerma uteområder.

o  Det fotgjengerprioriterte urbane torget mot nordøst får god kontakt til både sentrum og de

mer utadrettede innvendige funksjonene. Hagen  i  sørvest knytter seg tydelig til det større

grøntområdet rundt kollen med krigsminner og eksisterende skog.

o  Plasseringen av volumene på tomta gir også rom for desentralisert parkering, som igjen

muliggjør at de ulike brukerne kan parkere og komme til bygget mest mulig rasjonelt i

forhold til de innvendige funksjonene.

o  Prosjektet viser konkurransens beste svar på ambisjonen om å både nyttiggjøre seg den

sentrale plasseringen og skape skjermede, gode uteområder  i  tilknytning til grøntdraget mot

sørvest.

Klimasituasjon for uteområder

o  Bebyggelsens organisering i to vinkler gir en optimal klimatisk situasjon for uteområdene mot

sør/sørvest. Bygningsvolumet skjermer effektivt mot kjølig nord/nordøstlig trekk som kan

være dominerende på godværsdager(når uteopphold er mest aktuelt), samtidig som at

vinkelen høster mest mulig varme fra solgangen mot sør/sørvest. Både sansehage, park og

terrasser ligger optimalt plassert i denne klimasituasjonen.



Oppfyllelse av programkrav  — funksjoner og logistikk

Etterspurte funksjoner er i all hovedsak medtatt og godt  organisert.

Områder for infrastruktur er godt skilt fra grøntanlegg og tydelig organisert. Hovedatkomsten

er mot nord, men parkeringen er fordelt rundt bygget. Spesielt positivt hvordan prosjektet

gjennom dette klarer å skape en god sammenheng mellom parkering ute, innganger og

funksjoner inne.

Manøvreringsarealet for varelevering er ikke helt overbevisende utformet og må nok

bearbeides noe for å fungere godt. Det er positivt at varemottaket ligger skjermet fra

hovedinngang og park/hage.

Sansehagen har etterspurte funksjoner, men kan nok bli litt for stor for de svakeste brukerne,

slik den er vist. Det er likevel rom for å underdele arealet noe og således skape mer

avgrensede områder tilpasset dette behovet gjennom brukermedvirkning.

Atkomsten til sansehagen er via heis. Dette kan fungere godt da sammenhengen mellom der

heisen kommer ned og utgang til sansehage er god, men koblingen kunne med fordel vært

enda tydeligere.

Estetisk kvalitet

OBAS

Uteområdene er noe skjematisk fremstilt, men de har en overbevisende disposisjon og

anslag til utforming. Det er tydelig hva slags potensiale som ligger i både plassrommet mot

nordøst/sentrum og hagen mot sørvest.

Det er positivt at hagen mot sørvest viser en klar intensjon om å spille på de eksisterende

kvalitetene i landskapet rundt kollen. Overgangen mellom hagen og kollen er elegant og

tiltalende formulert.

Prosjektet møter tettstedet med en fint formet forplass som både er et urbant torg og en

liten urban park, og svarer dermed godt på ambisjonene om en sterk tilknytning til det øvrige

sentrumsområdet.

Prosjektet har en avslappet og tilforlatelig måte å organisere volumene på og dette gir

konkurransens beste potensiale for å ivareta ambisjonene i konkurransegrunnlaget ved å

knytte seg på og forme gode uterom både mot tettstedet og grøntområdet i kollen på

hagesiden.

Tomtedisposisjon/hovedgrep/beliggenhet (beskrives overordna for hvert prosjekt)

Hovedgrepet er tydelig presentert og har mange gode kvaliteter.

Hovedgrepet skiller seg fra alle de andre konkurranseforslagene ved at det foreslår et lukket

atrium som organiserende motiv. Volumene rundt atriet er hensynsfullt modellert i forhold

til omgivelsene, men grepet fører likevel til at prosjektet fyller mye av tomta med byggets

fotavtrykk og tomteutnyttelsen blir dermed ikke så fleksibel.

Det er positivt at prosjektet møter tettstedet med et fotgjengerprioritert torg som har god

sammenheng med fellesområder inne.



Prosjektet viser også en forbindelse til kollen  i  sørvest, men det er synd at forbindelsen med

dette grøntdraget fra innvendige funksjoner ikke er helt overbevisende, noe som igjen i

praksis reduserer arealenes brukbarhet.

Parkering er samlet i nord/nordvest, noe som gir enkelte utfordringer for adkomsten fra

parkering til funksjoner inne i bygget.

Klimasituasjon for uteområder

Det er positivt at det viktigste uteområdet legges til atriet som er skjermet for kalde vinder

fra alle kanter, samtidig som at modelleringen av volumene slepper inn godt med sol fra

sørlig sektor.

Terrassene i den sørvestvendte kroken vil få Iunt og godt lokalklima og bli et viktig tilskudd til

park/hagerommene.

Vandrehagen i sørvest på utsiden av atriumsvolumet vil også kunne få et godt lokalklima selv

om det åpner seg noe mot nordvest. Denne kvaliteten utnyttes likevel dessverre ikke

maksimalt da tilgjengeligheten innenfra ikke er helt overbevisende.

Oppfyllelse av programkrav  —  funksjoner og logistikk

Etterspurte funksjoner er i all hovedsak medtatt og godt organisert.

Områder for infrastruktur er i hovedsak godt skilt fra grøntanlegg og tydelig organisert.

Hovedatkomsten er mot nord, og parkeringen ligger mot nord/nordvest.

Den samlede organiseringen av parkering mot vest med snusirkel for varer etc mellom

parkering og hovedinngang, fører til en litt uklar situasjon, samt at det blir et stykke å gå til

enkelte innganger fra parkeringen. Det er imidlertid lagt til rette for drop-off både ved

hovedinngang og ved omsorgsboligene. Sistnevnte kunne med fordel vært utvidet og også

fungere som korttidsparkering.

Det er uheldig med varelevering langs samme fasade som hovedinngang -og rett bak

carporten for hjemmetjenesten, som har mye aktivitet inn og ut av bilene.

Vareleveringen på vestsiden har god manøvreringsplass, men det er ikke helt overbevisende

hvordan dette er tenkt for større biler ved kjøkkenet mot nord, da snusirkelen på denne

siden av bygget har altfor knapp radius for større biler. Det er antydet noe som kan se ut som

en mulig utkjøring ved torget, men dette er ikke tydeliggjort i diagrammet som viser logistikk.

Manuell transport av varer langs fasade er ikke tilfredsstillende ergonomisk løsning.

Sansehagen i atriet ligger på samme plan som omsorgssenterets beboere gruppe 1 og gruppe

2. Dette gir konkurransens beste sammenheng mellom sansehage og gruppe 1/gruppe 2

beboere. Denne løsningen vil kunne virke aktiviserende for alle brukerne fordi hagen er

synlig for de fleste innenfra. Denne løsningen gir også en avgrenset og trygg situasjon for

beboerne, noe som igjen kan bidra til en lettere driftsituasjon for personalet og dermed

hyppigere bruk.

Sansehagen tilfredsstiller ikke helt kravet om vandrerute som fører tilbake til inngangen, men

det ligger godt til rette for at dette kan løses på en god måte. Sansehagen inneholder for

øvrig alt som er etterspurt i programmet.



Estetisk kvalitet

Prosjektet er tiltalende presentert og har en overbevisende utforming både i

bygningsvolumene og disposisjonen av uterommene. Særlig sammenhengen mellom

atriumshagen og de ulike funksjonene innvendig erflott utformet og disse kvalitetene

fremkommer tydelig i illustrasjonene av prosjektet.

Torget mot nordvest kan virke noe åpent mot trafikkarealene og grøntdraget mot sørvest

kan se ut til å komme litt tett på parkering og varelevering/snusirkel.

VEIDEKKE

Tomtedisposisjon/hovedgrep/beliggenhet (beskrives overordna for hvert prosjekt)

Hovedgrepet består i en u-formet bygningskropp som følger gateløpene i nord og øst og

åpner seg mot sør/sørøst. Dette grepet definerer tydelige uterom mot sør/sørøst og her er

sansehagen plassert.

Prosjektet har hovedinngang i inntrukket forplass mot nord og denne forplassen foreslås

forlenget ut mot Aukraringen. Dette kunne vært koblet med den lille urbane parken med

sykkelparkering som er lagt i nordøst, men denne forbindelsen brytes dessverre av en

utkjøring og plassens møte med tettstedet og forholdene for fotgjengere blir litt uoversiktlig.

Det er positivt at prosjektets hage/uteområde inviterer direkte inn via egen atkomst fra

stikkveg i øst.

Parkeringen er organisert mot nord og vest med drop-off ved hovedinngang mot nord. Dette

frigjør arealer mot sør og eksisterende friområde, men bygningens U-form orienterer seg

ikke mot kollen og sammenhengen blir ikke så god som den kunne vært med en annen

bygningsstruktur.

Klimasituasjon for uteområder

Konkurranseforslaget omhandler lokalklimaet mest konkret av alle konkurranseforslagene,

og har en klar ambisjon om å skape gode mikroklima i uterommene. Det er likevel ikke helt

overbevisende hvordan denne ambisjonen omsettes til løsningsforslag. Bebyggelsen på

andre siden av stikkveien mot nordøst er ikke høy nok til å kunne skjerme vesentlig mot

kjølig nord/nordøstlig trekk. Foreslått U-form gir en lun krok som har gode solforhold, men

resulterer også i at deler av sansehagen blir liggende i byggets slagskygge utover dagen.

Uteområdet mot nordvest skjermes noe mot nordlige vinder av carport og utvendige boder,

men vil likevel i stor grad ligge eksponert mot kjølig nord—/nordøstlig trekk.

Bygningsvolumet kunne vært vridd noe slik at hagen i U-formen ble bedre vendt i forhold til

solgangen.

Oppfyllelse av programkrav - funksjoner og logistikk

Etterspurte funksjoner er i all hovedsak medtatt og godt organisert.

Områder for infrastruktur er tydelig organisert og i hovedsak adskilt fra grøntområde.

Hovedatkomsten er mot nord, men parkeringen ligger mot nord/nordvest.



Den samlede organiseringen av parkering mot vest fører imidlertid til at det blir litt langt å gå

til noen av inngangene fra parkeringen. Det er lagt til rette for drop-off ved hovedinngang,

men utkjørselen fra drop-off bryter torget på en unødvendig uheldig måte og det er uklart

hvordan det tenkes at folk, biler og syklister skal bevege seg her. Aktivitetssenter for

demente har ikke parkering/drop-offi nærheten og det er en dårlig løsning. Det er imidlertid

god plass i denne enden av tomta til at det kunne løses ved inngang.

Prosjektet viser en av konkurransens beste situasjoner for varelevering og biloppstilling for

hjemmetjenesten. Vareleveringen er skjermet og vareleveranser kommer ikke i konflikt med

andre brukere/trafikanter mens leveranse pågår.

Sansehagen er en romslig terrasse på samme nivå som sykehjemsrom gruppe1/gruppe2.

Denne løsningen gir en avgrenset og trygg situasjon for beboerne på avdelingen og det kan

bidra positivt til en lettere driftsituasjon for personalet og dermed hyppigere bruk.

Sansehagen på terrasse gir imidlertid noen bygningsteknisk utfordringer som er fullt løsbare,

men som kan føre til at tilbudet i hagen i praksis begrenses noe, samt at det kan være større

risiko for fremtidige driftsutfordringer enn ved sansehage på terreng.

Estetisk kvalitet

l nordvest der prosjektet møter tettstedet med et torg er formuleringen av dette møtet uklar

både i sammenstilling av overflater og funksjoner/trafikanter. Det er plass til å bearbeide

dette, men det overbeviser ikke slik det foreligger i konkurranseforslaget.

Det er positivt at utomhusarealene har rikt tilbud til beboerne og viser en stor innlevelse i

programmet, blant annet ved å ta med lekeområde som synliggjør verdien av legge til rette

for barn også. Ideen med å forme øyer inspirert av landskapet rundt Aukra er også tiltalende.

Selve formgivingen av uteområdene blir imidlertid litt kaotisk og kan virke noe overlesset

med effekter. Det kunne med fordel vært fokusert sterkere på å skape en bedre formmessig

og funksjonell sammenheng med det flotte eksisterende grøntdraget i sørvest.

BETONMAST

Tomtedisposisjon/hovedgrep/beliggenhet (beskrives overordna for hvert prosjekt)

Hovedgrepet er tydelig presentert og valgt konsept er dessuten sammenlignet med 2 andre

måter å disponere tomta på (forøvrig representert i 2 andre konkurranseforslag).

Programmet er fordelt i 3 volum som trappes i forhold til hverandre og danner romslige

uterom både mot nordøst og sørvest.

Prosjektet viser konkurransens største uterom mot nordøst og dette kunne blitt en

møteplass som ga god kontakt med tettstedet, men har dessverre blitt disponert som en

parkeringsplass gående må forsere for å komme til og fra bygget.

Bygningsvolumene danner en lun sørvestvendt krok som gir god sammenheng med det

større grøntområdet rundt kollen med krigsminner og eksisterende skog. Det er også god

sammenheng diagonalt fra hovedinngang gjennom fellesområder inne og ut til dette

parklandskapet på sørvestsiden.



Klimasituasjon for uteområder

Prosjektets volumoppbygging i 3 etasjer frigjør mye at tomta, men det er uheldig at stå stor

del av dette arealet ligger mot nordvest der solforholdene ikke vil være de beste, samtidig

som at det er eksponert for kjølig trekk/vind.

Sansehager er plassert på terrasser i 2. og 3. etasje. Den ene ligger svært utsatt til for

fremherskende vind både fra nordøst og sørvest. Når det i tillegg ligger såpass høyt, vil ikke

arealet heller ikke kunne dra vesentlig nytte av levirkning fra kollen i sørvest. Det er sjelden

vindstille på Falkhytten, så dette vil redusere arealenes brukbarhet betydelig og

vindskjerming av såpass stort terrasseareal vil være kostnadsdrivende. Det er også potensiale

for at bygningsvolumene på hver side av denne terrassen gir en tunelleffekt og Økt

vindhastighet. Den andre sansehageterrassen ligger på et hjørne mot sørøst. Dette vil heller

ikke bli den beste klimatiske situasjonen da den er eksponert mot nordøstlig trekk/vind og

forholdsvis tidlig på dagen vil få skygge fra bygget mot vest.

Arealene helt mot vest er ligger noe eksponert mot nordvest og det er ikke vist at dette er

søkt avdempet gjennom vegetasjon.

Det er positivt at de romslige utearealene på bakken mot sørvest vil få svært gode klimatiske

forhold både vedrørende solgang og vindskjerming

Oppfyllelse av programkrav  — funksjoner og logistikk

Etterspu rte funksjoner er i all hovedsak medtatt.

De viktigste grøntområdene er i godt skilt fra områder for parkering og varelevering.

Hovedatkomsten ligger mot nord sammen med parkeringen.

Den samlede organiseringen av parkering mot nordvest skaper imidlertid en uheldig barriere

for fotgjengere mot tettstedet. Det er ikke vist atkomst for gående i det hele tatt  — prosjektet

ser ut til å basere seg full ut på at folk kommer med bil. Dette kunne med fordel vært

bearbeidet slik at det fungerte bedre for alle trafikantgrupper.

Vareleveringen er plassert langs stikkveien i øst og det er en grei plassering i forhold til

hovedinngang, men det er ikke satt av gode nok svingradier i avkjøringene. For at dette

skulle kunne fungere, ville man måtte ta bort noen av parkeringsplassene mot veien. Disse

parkeringsplassene kunne det vært plass til lenger vest i det samlede parkeringsarealet mot

nord. Det er også er uheldig med varelevering rett bak carporten for hjemmetjenesten, som

har mye aktivitet inn og ut av bilene.

Sansehagen er delt på 2 terrasser på samme nivå som henholdsvis sykehjemsrom gruppel og

gruppe2. Denne løsningen gir en avgrenset og trygg situasjon for beboerne på avdelingene,

noe som kunne bidratt til en lettere driftsituasjon for personalet og dermed hyppigere bruk.

De dårlige klimatiske forholdene på disse reduserer imidlertid dette potensialet betydelig.

Sansehagen på terrasse gir også noen bygningsteknisk utfordringer som er fullt løsbare, men

som kan føre til at tilbudet i hagen begrenses noe, samt at det kan være større risiko for

fremtidige driftsutfordringer enn ved sansehage på terreng

Sansehagen tilfredsstiller ikke helt kravet om vandrerute som fører tilbake til inngangen, men

det ligger til rette for at dette kan løses.



Estetisk kvalitet

Uteområdene svært skjematisk fremstilt både på tegninger/illustrasjoner og i  tekst, så det er

derfor ikke så godt å lese hva slags estetiske kvaliteter prosjektforslaget kan by på utomhus.

SKANSKA

Tomtedisposisjon/ hovedgrepl beliggenhet (beskrives overordna for hvert prosjekt)

Hovedgrepet er tydelig presentert og består av en samlet, lang bygningskropp som

organiserer uterommene i en atkomstside mot nord langs Aukraringen og en hageside mot

sør og grøntdraget på den eksisterende kollen.

Dette grepet gir lite fleksibilitet i disponeringen av uterommet og den lange bygningskroppen

gir en noe endimensjonal avgrensninger av uterommene.

Bygget ligger ganske tilbaketrukket i forhold til veien og forplassen disponeres dels til tosidig

parkering. Dette gjør at bygget i liten grad bidrar til å definere et gateløp, og sett i

sammenheng med arealet mot nor, kan totalbildet bli i overkant åpent og udefinert.

Prosjektet har hovedinngang mot nord midt på det lange bygningsvolumet og foreslår et torg

i tilknytning til dette. Arealet videre østover disponeres til parkering og prosjektet henvender

seg dermed ikke så tydelig til tettstedet, som det kunne gjort. Plasseringen av carporten i

hjørnet mot nordvest blir avvisende og denne kunne med fordel fått en mindre

fremtredende beliggenhet. Det er imidlertid positivt at torget tydeliggjør

fotgjengeratkomsten til bygget.

Prosjektet henvender seg heller ikke til sentrum fra hagesiden — tvert imot. Det er positivt at

det vises skjermede uteområder for beboere, men i dette prosjektforslaget er hele

park/hagearealet vist som et innadvendt areal omkranset av hekker.

Utearealene mot sørvest skaper dessverre heller ikke kontakt til eksisterende grøntområde

rundt kollen  — det er ikke engang vist mulig atkomst dit fra park/hage.

Klimasituasjon for uteområder

Den langstrakte bygningskroppen bidrar ikke til å skape lune uterom. orienteringen av

volumet skjermer ikke for fremherskende vinder fra nordøst og sørvest. Vegetasjon kan bidra

til en bedre klimasituasjon, men ikke så effektivt som en lun krok definert av velplasserte

bygningsvolum.

oppfyllelse av programkrav  — funksjoner og logistikk

Etterspurte funksjoner er i all hovedsak medtatt.

De viktigste grøntområdene er i godt skilt fra områder for parkering og varelevering.

Hovedatkomsten ligger mot nord sammen med parkeringen.

Det er uheldig med varelevering såpass tett på hovedinngang selv om det er vist en buffer av

vegetasjon mellom. Det er også uklart hvordan kjøring til/fra varelevering er tenkt. Det vil

være uheldig med de tunge kjøretøyene over torget og hovedinngangen. Diagrammet for



logistikk viser utkjørsel mot stikkveien  i  øst, men dette fremkommer ikke av utomhusplane,

selv om det nok kunne latt seg løse.

Plassering av carport for hjemmestjeneste gir dem funksjonelle og gode driftsforhold og det

er god sammenheng til deres funksjoner inne. Denne plasseringen av carporten blir

imidlertid avvisende iforhold til kontakten med sentrum/tettstedet.

Sansehagen har ikke så god sammenheng med pasientrom gruppe 1 og gruppe 2. Det er

atkomst via heis, noe som kan fungere om koblingen er direkte, men i dette tilfellet må

beboere ta seg gjennom et område med sammensatt brukergrensesnitt inne, for å komme til

sansehagen. Det er uheldig og svarer ikke godt på programkravet om god atkomst til

sansehage for særlig denne brukergruppen. Sansehagen er vist som et inngjerdet område i

sørvestre del av utearealet og har således de beste klimatiske forholdene i prosjektet, men

inngjerdingen av dette arealet blir en svært uheldig barriere mot det fine eksisterende

grøntdraget rundt kollen.

Estetisk kvalitet

Prosjektet viser en hovedsakelig tiltalende utforming av uteområdene og har et nyansert

innhold som antyder gode opplevelser både for aktivitet og hvile.

Sansehagen har blitt noe stivt og ensformig utformet, men viser likevel til dels potensiale for

varierte opplevelser gjennom vegetasjonsbruk og vann.

CONSTO

Tomtedisposisjonl hovedgrepl beliggenhet (beskrives overordna for hvert prosjekt)

Hovedgrepet består i en bebyggelse fordelt på to fløyer der den ene ligger helt inn mot

Aukraringen, mens den andre strekker seg sørover inn i hagerommet. Hovedgrepet er i liten

grad forklart/presentert utover det som fremgår i selve situasjonsplanen samt den tekstlige

beskrivelsen.

Parkering er lagt samlet mot vest, mens hagen får en øst/sørøstvendt orientering.

Det er positivt at prosjektet viser og beskriver en klar intensjon om å henvende seg til

sentrum/tettstedet via hagerommet i øst. Dette vil kunne fungere godt og invitere

besøkende inn, og således bidra positivt til bedre kontakt mellom omsorgssenteret,

pårørende og frivillige hjelpere.

Det er imidlertid uklart hva som er prosjektets hovedinngang. Det er tekstet som inngangen

fra nord, men det kan i praksis virke som at det i like stor grad er inngangen fra vest, når man

ser på parkering og funksjoner inne. Fasaden mot nord langs Aukraveien er presentert som

et langt og noe ensformig volum som dessverre ikke klarer å være imøtekommende i særlig

grad.

Måten bebyggelsen er organisert ifløyer på gir noen klimatiske utfordringer og fører også

dessverre til at prosjektet i Iiten grad skaper kontakt med det flotte eksisterende grøntdraget

i sørvest.



Klimasituasjon for uteområder

Bebyggelsen ligger  i  to fløyer som går parallelt med fremherskende vindretninger. Det gjør at

de 2 halve atriene som skapes får uheldig trekk/vind fra enten sørvest eller nordvest. Atriene

blir også liggende mellom bygningskroppene noe som kan føre til økte vindhastigheter

her/tunelleffekt.

Bygningsfløyen i sør kaster også skygge på atriet mot øst fra ganske tidlig på dagen, selv om

det er positivt at dette er en etasje lavere enn bygget mot nord.

I  atriet mot vest er det plassert en terrasse i 2. etasje som vil kunne få god luning for vind fra

nordøst/øst, men som ikke får skikkelig sol før godt utpå dagen/ettermiddagen på grunn av

bygget på sørsiden.

Den øvrige hagen/uterommet ligger mot sør/sørøst og blir dermed eksponert for trekk fra

øst/nordøst. Det er søkt bedret ved at boder plasseres som skjerm samt at det brukes

beplantning, men det vil ikke være like effektivt som en lun krok definert av velplasserte

bygningsvolum.

Oppfyllelse av programkrav - funksjoner og Iogistikk

Etterspurte funksjoner er i all hovedsak medtatt.

Hovedatkomsten er uklar — er det fra Aukraringen eller fra parkeringen i vest?

De viktigste grøntområdene er i godt skilt fra områder for parkering og varelevering.

Vareleveringen har plass til manøvrering med snuplassen som er vist, men dersom

hovedinngangen faktisk er fra parkeringen ivest, som den trolig vil bli i praksis, vil det være

en uheldig nærhet mellom varelevering og ankomst av de fleste besøkende, beboere og

ansatte.

Carport for hjemmestjeneste er godt plasser t i forhold til deres funksjoner inne i bygget.

Sansehagen har god sammenheng med pasientrom gruppe 1 og gruppe 2 i den sørlige fløyen.

Det er atkomst via heis for gruppe 2, men den kommer direkte ned i tilknytning til utgang til

hagen så det kan fungere fint.

Det er imidlertid ikke vist en lettfattelig vandrerute som fører tilbake til inngang. Arealet for

sansehage burte nok også avgrenses i forhold til øvrig uteområde/grøntareal slik at personer

med demens letter kan forholde seg til området og være trygge der uten så tett oppfølging

fra ansatte. En slik avgrensing/inngjerding vil, på grunn av behov for nærhet til gruppe 1 og

gruppe 2 pasientrom, kunne føre til at sansehagen blir en uheldig propp mellom hagen for

øvrig og det flotte grøntområdet  i  sørvest.

Estetisk kvalitet

Prosjektet viser et positivt engasjement og en tiltalende utforming av uteområder med

nyansert innhold som antyder gode opplevelser både for aktivitet og hvile.



EVALUERINGSMATRISE FOR  AU  KRA OMSORGSSENTER

SAMM ENSTILLING

Pris Løsningsforslag SAMSPILLKOMPETANSE  (SK) SUM

Dokumentert SK lnterv'u SK

Poen 0,40 Poen 0,40 Poen x 0,10 Poen x 0,10 Poen

OBAS  AS 86,3 34,5 95 38,0 81,7 8,2 100 10,0 90,7
HENT AS 95,4 38,2 100 40,0 93,3 9,3 92 9,2 96,7
Betonmast AS 100 40,0 62 24,8 70 7,0 50 5,0 76,8
Consto AS 58,7 23,5 50 20,0 50 5,0 68 6,8 55,3
Skanska AS 86,9 34,8 52 20,8 95 9,5 52 5,2 70,3
Veidekke AS 97,6 39,0 82 32,8 91,7 9,2 72 7,2 88,2

Aukra, 19. januar 2016

WSP Norge AS

<£eqc,Oocr5tw‘d:
,fi( Kjell Kvam



EVALUERINGSMATRISE FOR  AUKRA  OMSORGSSENTER

PRIS (40%)

OBAS AS

HE NT AS
Betonmast AS

Consto AS
Skanska AS

Veidekke AS

Aukra, 19. januar 2016

WSP Norge AS

"ell  K

Poeng

86,3
95,4
100
58,7
86,9
97,6

PRIS

X  0,4

34,5
38,2
40,0
23,5
34,8
39,0

BELØP eks. mva

135.300.000,-
127.382.000,-
123.378.430,-
159.428.133,-
134.754.478,-
125.480.000,-



AUKRA  OMSORGSSENTER

GRUPPENS PROSJEKTFORSLAG  — 40  %

SUM SUM x 0,4 Rangering

OBAS AS 95 38,0 2
HENT AS 100 40,0 1
Betonmast AS 62 24,8 4

Consto AS 50 20,0 6
Skanska AS 52 20,8 5
Veidekke AS 82 32,8 3

Aukra, 19. januar 2016

WSP Norge AS



EVALUERINGSMATRISE FOR  AUKRA  OMSORGSSENTER

Samspillkompetanse — Dokumentert for PL, PRL og Arkitekt

Prosjektleder Prosjekteringsleder Arkitekt

Poen Poen Poen Poen
OBAS  AS 95 90 60 245
HENT AS 85 95 1 00 280
Betonmast AS 50 85 75 210
Consto AS 50 50 50 150
Skanska AS 90 100 95 285
Veidekke AS 100 80 95 275

Aukra, 19. januar 2016

WSP  NORGE  AS

e m

SUM

X  1/3
81,7
93,3
70
50
95

91,7

X  0,10
8,2
9,3
7,0

9,5
9,2



EVALUERINGSMATRISE FOR AUKRA OMSORGSSENTER

SAMSPILLKOMPETANSE  -  INTERVJU (10%)

SAMSPILLKOMPETANSE

Poen P X 0,10

OBAS AS 100 10
HENT  AS 92 9,2

Betonmast AS 50 5
Consto AS 68 6,8

Skanska AS 52 5,2

Veidekke AS 72 7,2

Aukra, 19. januar 2016

WSP Norge AS

fäW



HENT

AUKRA OMSORGSSENTER

HOVEDGREP OG ARKITEKTUR
Prosjektet har  et  bygningsvolum i en, to og tre etasjer. Hovedvolumet er i tre etasjer  og har en

enetasjes fløy mot nord og en toetasjes fløy mot sør. De to fløyene danner uterom henholdsvis mot
nordøst og sentrum/adkomst og mot sørvest og utearealet. På denne måten dannes det svært gode

uterom med god orientering i forhold til bruken, samt en variert volumoppbygging. Det

arkitektoniske uttrykket er lite bearbeidet og framstår relativt monotont. Potensialet som ligger i

volumoppbygningen er ikke utnyttet. Prosjektet er, med få mindre unntak, svært godt organisert i

forhold til fellesrom, plassering av funksjonene og logistikk.

HOVEDINNGANG/INNGANGER OG FELLESAREAL/MØTEPLASSER

Hovedinngangen er plassert tydelig og sentralt i adkomstplassen, og fører inn til et generøst

hjerte som åpner seg mot utearealet mot sør. Hovedtrapp/-heis er lett synlig og tilgjengelig,

uten at man krysser direkte gjennom kafeen. Fellesarealet har eget avskjermet areal til

kafeen, inkludert personalkantine, samt de forskjellige aktivitetsrommene. Her kan man på

en enkel måte legge til rette for større arrangementer, mer eller mindre uavhengig av driften

og aktiviteter for øvrig. Hjemmehjelp, lege, fysioterapi etc ligger som en naturlig lett

tilgjengelig del av fellesarealet, og inntil omsorgsboligene.

Omsorgsboligene er plassert i eget bygningsvolum i vest, med egen inngang, som også

benyttes av hjemmehjelpen og ansatte. Inngangen fører rett inn til trapp/heis, slik at alle

omsorgsboligene er enkelt tilgjengelig direkte utenfra, de har direkte adkomst til
fellesarealene, samt direkte adkomst til hagen.

I  fløyen mot sør ligger driftsavdelingen, som har egen godt plassert økonomi- og

vareinngang, samt sermonirommet, som ligger i enden av fløya og med egen adkomst (for

pårørende etc).
Det er satt av god plass til fellesareal sentralt i alle avdelingene. Det er også antydet en del

mindre møteplasser forskjellige steder i avdelingene.

PROGRAMKRAV, FUNKSJONSFORDELING OG LOGISTlKK

I  dette prosjektet er de forskjellige funksjonene godt plassert i forhold til hverandre og i

forhold til hjertet og de to trapperommene.
Det eneste som trekke noe ned, er plasseringen av beboerrom i 3 etg (og 2 etg), Helst skulle

disse ligge på bakken. Imidlertid er det svært enkelt å komme fra trapperom/heis og uti

sansehagen, slik som det er planlagt (plassering av beboerrom i 2 og 3 etg er en

gjennomgående utfordring i de fleste prosjektene). I tillegg savnes en god vandreløype i

gruppe 1 og 2.

De to trapperommene ligger strategisk godt til, slik at det blir flere alternativer for vertikal

kommunikasjon for de fleste avdelingene. Dette gir både pasienter/beboere og personale

valgmulighet for skjermet adkomst til store deler av bygget.

Forholdet mellom hjertet, hjemmehjelp, omsorgsboliger og vertikal kommunikasjon/bi-

inngang er godt løst og vil bidra en rasjonell drift av senteret.
Sermonirommet er plassert i enden av den ene fløyen. Dette gir en egen og fin inngang for

pårørende, men det kan i enkelte tilfeller være uheldig kryssende trafikk internt (avfallsrom

etc til kjøkken).

Omsorgsboligenes organisering i 3 plan kan gi mulighet for differensiering av beboerne, når

man har behov for det, evt skjerming etc.



—  Det er et godt supplement med felles terrasser plassert  i  fbm fellesarealene  i  avdelingene.

-  Prosjektet har løst behov for dagslys og romformer på en god måte.
- De to fløyene i bygget gjør at man får noe variasjon i orientering av beboerrommene.

Fellesrom er fint orientert både mot adkomstsiden og mot hagesiden, samtidig som det er
vist god transparens og mye åpne fasader i begge retninger.

GENERALITET, FLEKSIBILITET OG ELASTISITET

- De to trapperommene har en god plassering i forhold til funksjonene, noe som åpner for å

kunne benytte avdelingene variert. Hjertet er utformet på en slik måte at man enkelt kan

benytte flere av arealene på forskjellige måter ved evt å åpne opp mellom flere rom.

- Punktene over gjør også at bygget har en god fleksibilitet for evt mindre endringer over tid.

- Det er redegjort for flere muligheter for utvidelse både iform av påbygg og evt tilbygg, som
vil kunne fungere greit.



O  BAS

HOVEDGREP OG ARKITEKTUR

Prosjektet har  et  godt bearbeidet og tiltalende arkitektonisk uttrykk. Her har man fått til et prosjekt

uten institusjonspreg. Volumoppbyggingen er fint avstemt med en markering av hjørnet mot nordøst

og mot sentrum, og markering av hovedinngangen. Bygningen trapper seg ned fra 3 til 1 etasje, og

danner et atrium mot sørvest. Dette skiller seg markert fra de øvrige prosjektene, og

bedømmelsesutvalget ser både fordeler og noen bakdeler med denne løsningen. Prosjektet har et

relativt stort avtrykk, men greier å danne to gode uterom. Det store avtrykket gjør at man greier å få

alle beboerrom på bakkeplanet og med direkte adkomst til atriet og utearealene, noe som ansees

som en optimal løsning.

HOVEDINNGANG/INNGANGER OG FELLESAREALER/MØTEPLASSER

- Prosjektets hovedinngang ligger sentralt i bygget. Det er fint gjennomsyn ut til hagen, når

man kommer inn og hovedtrappa ligger lett tilgjengelig og synlig.

-  Hjemmetjenesten har egen inngang, som ligger sentralt i forhold til hjertet, administrasjon,

lege/sykepleie etc, men noe usentralt i forhold til omsorgsboligene.

- Bi- inngangen i øst gir serviceadkomst til atriet. Denne er også bi- inngang til

omsorgsboligene, noe som gjør de uavhengig av hovedinngangen. Dette er positivt (evt

burde man ha vurdert heis også i forbindelse med denne inngangen).

- Driftsinngang har god adkomst fra vest og ligger bra iforhold til de øvrige funksjonene. Her

er det også inngang til sermonirommet, noe som kan fungere greit, hvis man differensierer

inngangssituasjonen mellom funksjonene tydelig. Det er egen varelevering direkte til

kjøkkenet, som vil fungere bra, forutsatt at man greier å lagre søppel etc skjermet (nært

hovedinngang).

- Fellesarealet er godt disponert med nærhet til de forskjellige aktivitetsrommene etc. Det

savnes noe mer visuell åpenhet mellom vestibyle og aktivitetsrom, men korridoren langs

aktivitetsrommene vender fint mot atriet og det er lagt til rette for fine møteplasser her. Det

er et ankepunkt at fellesarealet kun har visuell kontakt med utearealet i atriet (i tillegg til mot

adkomsten). For noen kan dette oppfattes som en noe lukket løsning.

- Fellesarealet i gruppe 1 og 2 er lagt mellom avdelingene, på en slik måte at disse kan brukes

samlet eller delt. Dette er en god løsning som åpner for flere bruksmuligheter, samtidig som

man får en fin adkomst både til atriet og til hagen mot sør/utenfor atriet.

- Det er lagt til rette for flere og varierte fellesareal/møteplasser i omsorgsboligene.

PROGRAMKRAV, FUNKSJONSFORDELING OG LOGISTIKK

-  Hovedfordeling av funksjonene er bra og med god tilkomst for beboerne via hovedtrapp eller
bi-trapper.

- Dette prosjektet skiller seg ut fra de øvrige ved at man har foreslått et atrie. Det er delte

meninger om dette er en god løsning, da det kan gi en opplevelse av at senteret blir for

lukket. Imidlertid er dette atriet svært romslig og det gir en positiv og god skjerming for de av

beboerne som trenger det. Volumet mor sør og vest er kun i en etasje, noe som gir godt lys

inn i atriet, i  tillegg til at deler av 1 etg er ganske transparent. Atriet i seg selv er derfor godt

løst.
-  Plasseringen av gruppe 1 og 2 er meget god, men det savnes en god løsning på vandrerute

internt. Det blir for langt og komplisert å gå rundt hele atriet.

- Plassering av omsorgsboligene i to avtrappende etasjer i 2 og 3  etg er bra og styrkes av to

trapperom. Det er også vist mulighet for felles terrasser i disse avdelingene.
-  Spesialavdelingen ligger godt tilgjengelig utenfra og fra hjertet/for pleiere etc.



Det er greit at administrasjonen ligger i 2 etg, men det hadde vært en fordel med også en

trapp i umiddelbar nærhet, ikke bare en heis.

Adkomst til utearealene utenfor atriet er lang og ganske lukket, når man beveger seg fra

hjertet og ut. Dette er en uheldig løsning.

Dagslys og romformer er generelt godt ivaretatt i forslaget.

Atriet gjør at man får en noe annen orientering på en del av rommene, i forhold til de andre

forslagene. Dette er positivt for mange av rommene og i mange situasjoner, men det stilles

spørsmål ved om man ikke burde ha noe mer orientering utenfor atriet, når man er i

fellesarealet.

GENERALITET, FLEKSIBILITET OG ELASTISITET

Det ligger greit til rette for å kunne omdisponere beboerrom og omsorgsboligene, siden det

er greit med trapperom/adkomster til disse avdelingene. Likeså kan med enkle grep gjøre

enkle omrokkeringer.

Det er mulig å bygget til for evt utvidelse, men vil dette vil kreve nennsomhet i forhold til å

opprettholde den gode volumoppbyggingen forslaget viser.



VEIDEKKE

HOVEDGREP OG ARKITEKTUR

Dette prosjektet framstår som kompakt og oversiktlig på et overordnet nivå. Beboerrom og

omsorgsleiligheter er godt organisert  i  henholdsvis 2 etg og 3 etg, mens de øvrige funksjonene Iigger  i
1 etg. Her er det noe manglende logistikk. Byggets u- form danner et definert uteareal, men det er

for mye orientert mot øst iforhold til å få inn ettermiddagssol. Byggets volumoppbygging er svært

enkel og gir lite til omgivelsene, uttrykket er noe bearbeidet, men greier ikke å kompensere for det

enkle volumet. Dette er et bygg som ikke relaterer seg spesielt til det lokale.

HOVEDINNGANG/INNGANGER OG FELLESAREALER/MØTEPLASSER

Bygget har en tydelig hovedinngang, som også er markert i fasaden. Resepsjon, heis og trapp
er lett tilgjengelig og med fin skjerming mot kafeen. Fellesrommet åpner seg oppover i alle

tre etasjene og skaper en fin vertikal romopplevelse i det sentrale rommet.

Vareinngangen er ok plassert fra utsiden, men inne i bygget er dette konfliktfylt  i  forhold til

kryssende trafikk til spesialrom og kjøkkenfunksjonene (avfall etc).

Egen driftsinngang er ok plassert i forhold til funksjonaliteten.

Bi-inngang fra øst er ok plassert for eksterne brukere av aktivitetssenteret, evt for personalet

og kunne ha vært positiv i forhold til separat inngang til omsorgsboligene (utenfor

hovedtrappen).

inngang og tilgjengelighet til sermonirommet er meget godt løst med inngang både direkte

utenifra og fra vestibylen, slik at man ikke trenger å komme i konflikt med annen aktivitet i

bygget.

Det er satt av godt og funksjonelt fellesareal til beboerrommene, mens i omsorgsboligene

kunne det ha vært flere møteplasser/fellesrom.

PROGRAMKRAV, FUNKSJONSFORDELING OG LOGISTIKK

Generelt har forslaget en overordnet god funksjonsfordeling. Ideelt sett skulle man gjerne se

beboerrom plassert på bakkeplanet (dette er en generell problemstilling som gjelder nesten

alle prosjektene), men fordelen med dette prosjektet er at denne funksjonen er plassert i 2

etg, og beboerne trenger kun å bevege seg en etasje ned.  I  tillegg har man foreslått

sansehage inne i u— formen. Denne ligger rimelig godt beskyttet fra været, og vil kunne

fungere bra med sine direkte adkomster fra gruppe 1 og 2. Det er lagt til rette for en liten

vandrerute i begge gruppene.

Omsorgsboligene ligger i 3 etg med god tilgang fra hovedtrappen. Imidlertid savnes en

supplerende trapp/heis, som kunne gi en alternativ adkomst til boligene, men også for den

øvrige driften av senteret.

Fellesrommet ligger godt plassert, med de viktigste funksjonene tett på. U- formen skaper

imidlertid tung adkomst til alle aktivitetsrommene, og man har ikke den naturlige og lette
tilgangen til disse, tross at de ligger nært. Her savnes en mer direkte og oversiktlig løsning,

særlig iforhold til rommene som blir liggende ytterst i u-en.

Spesialavdelingen ligger også sentralt, men her er adkomsten blandet med andre funksjoner

som er tilknyttet kjøkkendrift etc, noe som er svært uheldig både for beboerne, pårøtende

og personalet. Det er også uheldig at medisinrom blandes inn i dette området.

Det hadde vært en stor fordel for driften og logistikken at alle birom til kjøkkenfunksjonen lå

i direkte tilknytning til kjøkkenet (spesielt avfallsrom).

Brukerne er også opptatt av sammenhengen mellom lege/hjemmetjenesten/sykepleie, og

her er det ønskelig med større nærhet enn det som er vist i forslaget.



- Personalkantinen oppleves som noe inneklemt plassert mellom kafeen og aktivitetsrommet.

- Generelt har prosjektet løst dagslysforhold, rom former og orientering på en god måte

(rømningstrappen kompenserer i liten grad for dette).

- Bygget har en struktur som legger til rette for at man kan gjøre enkle bygningsmessige

inngrep på en rasjonell måte.

GENERALITET, FLEKSIBILITET OG ELASTISITET

- Det er noe begrensende på generaliteten at det kun er en heis/trapp i bygget.

- Det er vist en evt utvidelsesmulighet mot øst, evt i fire etasjer. Dette er gjennomførbart

(reguleringsplanen må endres), men vil kunne danne en ganske monoton/dominerende

fasade mot gata/det offentlige rommet.



BETONMAST

HOVEDGREP OG ARKITEKTUR

Prosjektet viser en arkitektur med særpreg og godt uttrykk. Prosjektets volumoppbygging gir et

nedskalert bygg, som er sympatisk i forhold til byggets funksjon og i forhold til stedet.

Bedømmelsesutvalget har diskutert byggets uttrykk og tilpasning til eksisterende bebyggelse, og er

enig i at bygget kan tilføre stedet noe nytt, samtidig som man er noe skeptisk til takformen og

tekniske løsninger rundt dette. Bygget er delt i to hovedvolum, med et mellombygg som binder

sammen. På det flate taket over mellombygget har man plassert sansehage. Dette ansees som en

dårlig løsning i forhold til eksponering for vær og spesielt vind. Det er heller ikke en spesielt god

løsning med sansehage i 3 etg, når man har tilgang til et godt og skjermet uteareal på bakkeplanet.

HOVEDINNGANG/INNGANGER OG FELLESAREAL/MØTEPLASSER

Prosjektet viser en godt synlig og sentralt plassert hovedinngang og vestibyle. Kafeen er en

del av vestibyleområdet, noe som skaper mye trafikk i kafeen og man savner et mer rolig og

skjermet areal for kafe og personalkantine i kombinasjon. Hovedtrapp og heis ligger godt

synlig og sentralt i bygget.

Det er egen inngang til omsorgsboligene, med egen heis/trapp. Denne er sentralt plassert

både i forhold til utvendig adkomst og intern logistikk, samt adkomst til utearealet.

Økonomi- og personalinngang er godt plassert.

Det er fint gjennomsyn i fellesrommet, når man kommer inn i vestibylen, men selve rommet

har en uheldig utforming med for mye kryssende trafikk i forhold til bruken. Det savnes

mulighet for å slå sammen flere rom, for større arrangementer etc.

Det er lagt opp til ett fellesareal i de forskjellige avdelingene, som er en tilfredsstillende

løsning.

PROGRAMKRAV, FUNKSJONSFORDELING OG LOGlSTlKK

Prosjektets overordnede organisering er tydelig og lett lesbar.

Det er positivt at man har lagt omsorgsboligene i et eget bygg, men dette gir samtidig en del

unødvendig gjennomgang gjennom mellom bygget/a ktivitetsa realene i forhold til drift, som

ligger i andre enden av bygget.

Fellesarealet i 1 etg i  mellombygget er korridorpreget og kan oppleves som relativt trangt,

selv om de enkelte rommene har fin eksponering ut.

Gruppe 1 og 2 er plassert i 2 og 3 etg. De er lett tilgjengelig for personalet, men man skulle

gjerne ha unngått beboerrom i 3 etg (dette gjelder flere av prosjektene, og er en generell

kritikk). Det savnes en godt tilrettelagt vandrerløype i disse to avdelingene.

Spesialavdelingen ligger godt plassert i mellombygget 2 etg.

Sermonirommet ligger plassert med grei tilgang både innenifra og utenifra, men med noe

uheldig kryssende trafikk i forhold til avfallsrom etc og pårørende som ikke ønsker å komme

via hovedinngangen.

Omsorgsboligenes organisering i 3 plan kan gi mulighet for differensiering av beboerne, når

man har behov for det, evt skjerming etc.

Prosjektet har generelt tatt godt vare på dagslys og romformer både i boligene og i

fellesarealene. Sermonirommet kunne med fordel hatt noe dagslys.

Det er god orientering av fellesfunksjonene ut mot hagen.

GENERALITET, FLEKSIBILITET OG ELASTISITET



De to hovedtrappene, supplert med tre bi-trapper gir en god generalitet  i  bygget både i

forhold til beboere og personale. Det savnes mulighet for å slå sammen rom i fellesarealet 1
etg, for større arrangement.

Det er greie fleksible løsninger i forhold til evt mindre ombygginger etc både i beboerrom og

fellesrom.

Byggets arkitektoniske oppbygging gir liten mulighet for å bygge på i høyden, men godt til

rette for en ekstra bygningskropp/tilbygg, hvis dette kan løses rasjonelt på tomten.



SKANSKA

HOVEDGREP OG ARKITEKTUR
Prosjektet viser en langstrakt bygningsform i tre fulle etasjer, som ligger parallelt med veien

(Aukraringen). Bygningen danner på denne måten en tydelig adkomstside/gateside mot nord og en

hageside mot sør. Dette medfører en relativt stiv og dominerende bygningskropp, som i liten grad

legger til rette for differensierte uterom, hverken mot gatesiden, eller mot sør. Prosjektet framstår

som tungt og ikke spesielt tilpasset landskapet og/eller bebyggelsen rundt. Byggets enkelthet skaper

en rasjonalitet, som gir en oversiktlig og god struktur/orientering, samtidig som dette også blir noe

av prosjektets svakhet i de lange og rette korridorene.

HOVEDlNNGANG/INNGANGER OG FELLESROM/MØTEPLASSER

Bygget har en ganske tydelig eksponert hovedinngang som ligger sentralt og godt plassert i

forhold til byggets interne organisering og fellesrom. Det legges opp til at alle skal benytte

hovedinngangen til sine beboerrom og omsorgsleiligheter. Dette gir liten mulighet for mer

skjermet adkomst for de som evt ønsker det.

De øvre bi- inngangene ligger generelt praktisk plassert i forhold til funksjonene inne.

Fellesarealet ligger sentralt, ved hovedinngangen og med god kontakt med utearealet mot

sør. Det er enkel tilgang til felles funksjoner og de forskjellige aktivitetsrommene. Det er lagt
godt til rette for å innlemme personalkantinen som en del av felleskantinen i fbm større
arrangementer.
Fellesrom, stuer og møteplasser er jevnt fordelt i gruppe 1 og 2 og blant omsorgsleilighetene.

PROGRAMKRAV, FUNKSJONSFORDELING OG LOGlSTlKK

Den overordnede funksjonsfordelingen er bra, med aktivitetsrom, fellesrom etc i 1 etg, og

spesialrom, beboerrom og omsorgsleiligheter i 2 og 3 etg. Det er uheldig med beboerrom i 2

etg, for de som skal til sansehage/ut. (Dette er for øvrig en problemstilling i de fleste av de

innleverte forslagene).

Prosjektets langstrakte form, gir en oversiktlig organisering, men samtidig kan dette

oppfattes som lange (monotone) korridorer. Vandringsruter inne  i  gruppe 1 og 2 er godt løst.

All vertikal kommunikasjon for beboere/besøkende må skje via hovedtrapp/—heis, dette kan i
en del tilfeller være lite ønskelig og det burde ha vært flere muligheter (de to

rømningstrappene kan benyttes av personalet, men ikke optimalt iforhold til fellesarealene

og tilgang ut).

Spesialrommene er sentralt plassert og med rimelig god skjerming, men hovedheis må

benyttes til all transport inn og ut.

Det er uheldig at sermonirommet er lagt mot sør og mot sansehagen, da dette gir kryssende

trafikk gjennom hovedadkomst/fellesrom. Dette er ikke en god løsning for pårørende.

Plassering og løsning på kjøkken er noe uklar, da servering og kjøkken bør ligge samlet og i

direkte tilknytning til selve kafeområdet.

Lege og fysioterapeut hadde med fordel hatt en bedre plassering nært

sykepleie/hjemmetjenesten, som for øvrig er godt plassert og med tilstrekkelig areal.
Den langstrakte formen gjør at de aller fleste rommene får orientering mot sør eller nord.

Sett iforhold til øvrige besvarelser, får dette prosjektet dermed forholdvis mange

nordvendte boliger, noe som gir mindre mulighet for valg av boligens orientering.

Det tekniske rommet gir en noe mørk sone sentralt i 3 etg og sperrer her mellom

fellesarealet og hagen. Terrassen på utsiden blir lang og smal og avsondret fra fellesarealene.

GENERALITET, FLEKSIBILITET OG ELASTISITET



Prosjektets generalitet er  greit  ivaretatt, men det savnes noe mer vertikal kommunikasjon

for beboere.

Fleksibilitet er ivaretatt gjennom en rasjonell konstruksjon og mulighet til å variere

boligløsninger.

Elastisitet/mulighet for utvidelse er begrenset ut fra byggets form og plassering på tomten

(bygger helt ut til grensene i øst/vest), samt at bygget er bygd fullt ut i tre etasjer.



CONSTO

HOVEDGREP OG ARKITEKTUR

Prosjektets hovedgrep er to bygningskropper, en langs veien/nord  i  tre etasjer og en i to etasjer mot

hagen/sør. Disse er forbundet med fellesrommet. Bygningen framstår som lite avklart i forhold til
den interne organiseringen og muligheten for å oppnå god logistikk inne. Det sentrale hjertet har en

romform som gir mye gjennomgangstrafikk og plassering som gir dårlig utsyn og daglysforhold. Det

arkitektoniske hovedgrepet med to bygningskropper har potensiale i seg til å danne varierte

uteplasser, og gjør dette til en viss grad, men dette gjør også at det viktige uterommet mellom

bygningene blir skyggelagt og selve hjertet blir mørkt og inneklemt.

HOVEDINNGANG/INNGANG ER OG FELLESAREAL/M ØTEPLASSER

Hovedinngangen er uklar, da det er en hovedinngang fra nord med resepsjon, samtidig som

det er tilrettelagt en viktig inngang fra vest, der hvor det er naturlig avsetning fra bil/taxi etc.

Dette ansees som en svært uheldig løsning, da adkomsten til omsorgssenteret bør være helt

entydig av hensyn til de eldre og pårørende.

Det er satt av egen inngang til aktivitetssenteret. Dette kan være positivt, men her medfører

det at flere av fellesfunksjonene blir liggende usentralt i forhold til hjertet. Dette er uheldig

da disse funksjonene også skal benyttes av beboerne og ikke bare eksterne brukere.
Driftsinngang og varelevering er ok plassert.

Fellesrommet/hjertet har en langstrakt form som binder de to volumene sammen. Dette
skaper et rom med mye gjennomgangstrafikk og lite ro.

Fellesrom i gruppe 1 og 2 er godt plassert og utformet, med en god orientering mot

sør/sørøst.

Det er positivt at inngang B også kan benyttes av omsorgsboligene, slik at de kan komme og

gå uavhengig av hovedinngang/fellesrom.

PROGRAMKRAV, FUNKSJONSFORDELING OG LOGISTIKK

Hovedtrapperommet er sentralt plassert i forhold til inngang fra vest og i forhold til hjertet,

men lite synlig og vanskelig tilgjengelig. Dette oppfattes som en unødvendig trang og lukket

løsning. Den interne forbindelsen til spesialavdelingen vil bli lang og lite rasjonell for driften.

Prosjektet har en god plassering av gruppe 1 og 2 iforhold til utearealene, og at gruppe 1 er

plassert på bakkeplanet med lett adkomst ut. Gruppe 2 har en kronglete vei til utearealene.

Det er lagt opp til en god vandrerute i begge gruppene, men disse går delvis gjennom

fellesarealene, noe som kan være forstyrrende.

Løsningen med aktivitetsrom, lege, fysioterapi etc lagt i øst vil fungere godt for eksterne

brukere. Internt i bygget er dette en dårlig løsning, da kommunikasjonen til hjertet skjer via

korridoren i administrasjonsavdelingen. Dette gir også en unødvendig sammenblanding av

administrasjon og aktivitets-/fellesfunksjoner.

Kjøkkenet er for stort (+ca 60m2), og har fått en framtredende plassering i fbm inngang og

solforhold, som på bekostning av hjertets romlige kvaliteter.

Sermonirommet er godt plassert i forhold til pårørende og logistikken i bygget.

Hjemmehjelpen er sentralt i forhold til adkomst/parkering, men usentralt i forhold til

adm/lege etc.
En av prosjektets største svakheter er hjertets smale romform og at dette blir et trangt og

mørk rom med svært begrenset utsyn, samt lite kontakt med verden utenfor

omsorgssenteret.
Korridorforbindelsen mellom hjertet og aktivitetsrommene understreker lukkethet og vil

være et mørkt kommunikasjonsareal.



—  Beboerrommene har en fin plassering i utearealene, og de fleste rommene vil få en fin

orientering til utearealet.

GENERALlTET, FLEKSlBlLlTET OG ELASTlSlTET

-  Prosjektets organisering og kommunikasjonsløsning er ikke spesielt godt egnet for

fleksibilitet i bruk, da både trapperom og de forskjellige avdelingene ligger tungvint

tilgjengelig for hverandre.

- Det er ikke lagt spesielt godt til rette for å kunne slå sammen rom i hjertet for større

arrangementer.

-  Beboerrom og omsorgsboligene har intern ok fleksibilitet, men strukturen på bygget åpner

ikke spesielt godt for enkle ombygginger og/eller rokkering på funksjoner.

- Det er presentert flere alternativer for evt utvidelser, som vil kunne fungere bra i seg selv,

men igjen Iide noe under den allerede tungvinte logistikken.


