
KONTROLLUTVALGET I 
SUNNDAL KOMMUNE 

Sunndalsøra, 22.april 2020 

Til medlemmene i kontrollutvalget 

MØTEINNKALLING 

MØTENR. 2/20 
TID: 29.04.2020  kl. 10:00  
STED: Fjernmøte, (Teams) 

SAKSLISTE: 

UTV. 
SAKSNR. 

TITTEL 

PS 11/20 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 13.FEBRUAR 2020 

PS 12/20 REFERAT OG ORIENTERINGER 

PS 13/20 PRESENTASJON ÅRSOPPGJØRSREVISJON 2019 – SUNNDAL KOMMUNE 

PS 14/20 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2019 – SUNNDAL KOMMUNE 

PS 15/20 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2019 – SUNNDAL ENERGI KF 

PS 16/20 RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING AV SUNNDAL KOMMUNE SIN 
VIRKSOMHET OG VIRKSOMHET I SELSKAP SOM GRUNNLAG FOR PLAN FOR 
FORVALTNINGSREVISJON 2020-2023.  RAPPORT FRA REVISJONEN. 

PS 17/20 RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING AV SUNNDAL KOMMMUNENS 
SELSKAPER - SOM GRUNNLAG FOR PLAN FOR EIERSKAPSKONTROLL 2020-2023. 
RAPPORT FRA REVISJONEN. 

PS 18/20 

PS 19/20 

OPPFØLGINGSLISTE 

EVENTUELT 

Møtet vil, som en følge av restriksjoner i forbindelse med spredning av Covid-19 viruset, 
foregå som fjernmøte i Teams.  Dette er regulert i midlertidig forskrift om gjennomføring av 
fjernmøter i folkevalgte organer i kommuner og fylkeskommuner for å begrense spredning av 
Covid-19:  https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-13-277?q=fjernmøte 

Lenke til møte i Teams vi bli sendt medlemmene og møtedeltakerne sammen 
møteinnkallingen 22.04.2020. 

Dersom det er saker kontrollutvalget ønsker å kommentere, stille spørsmål ved eller ta opp i 
dette møtet eller i senere møte, kan dette gjøres under Eventuelt. 

Eventuelle forfall meldes på tlf. 71 11 14 52, evt. mobil 99160260. 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-13-277?q=fjernm%C3%B8te


E-post:  sveinung.talberg@kontrollutvalgromsdal.no 
 
Varamedlemmer innkalles etter behov.  

 
 
 

 Halvard G. Hagen (s)  
 leder  

 
  Sveinung Talberg 
  rådgiver 

 
 
 
Kopi: 

  

Ordfører   
Kommunedirektør   
Møre og Romsdal Revisjon IKS   

 

mailto:sveinung.talberg@kontrollutvalgromsdal.no


SUNNDAL KOMMUNE 
Kontrollutvalget 

Saksmappe:  
Arkiv:  
Saksbehandler: 
Dato:  

2020-1563/02 
033 
Sveinung Talberg 
12.03.2020 

Saksframlegg 

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 
PS 11/20 Kontrollutvalget 29.04.2020 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 13.FEBRUAR 2020 

Sekretariatets innstilling 

Protokollen fra møte 13.februar 2019 godkjennes. 

Til å signere protokollen sammen med møteleder 13.februar 2019, velges: 
1. …………..
2. …………..

Saksopplysninger 

Vedlagt følger protokollen fra forrige møte. Protokollen er tidligere utsendt. Det er ikke 
fremkommet merknader til protokollen. Merknadene samt protokollen følger vedlagt saken.  
Protokollen godkjennes formelt i påfølgende møte samtidig som det velges to medlemmer til å 
signere protokollen sammen med møteleder. 

Sveinung Talberg 
rådgiver 
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KONTROLLUTVALGET I 
SUNNDAL KOMMUNE  

MØTEPROTOKOLL 
Møte nr: 1/20 
Møtedato: 13.02.2020 
Tid: kl. 10.00 – 16.30   
Møtested: Formannskapssal, Sunndal rådhus 
Sak nr: 01/20 – 10/20 
Møteleder: Halvard G. Hagen, leder (Sp) 
Møtende medlemmer: Jorunn Anne Solheim, nestleder (Ap) 

Erling Rød (Frp)  

Forfall: 

Anveig Bjordal Halkjelsvik (Sp) 
Edel Magnhild Hoem (Sv), sak 01, 02, 04, 09 til kl. 14. 
Ingen 

Ikke møtt: Ingen 
Møtende vara: Ingen 
Fra sekretariatet: Sveinung Talberg, rådgiver 
Fra revisjonen: Einar Andersen, forvaltningsrevisor 

Tore Kvisvik, oppdragsansvarlig regnskapsrevisor – 
sak 04. 
Anna Ølnes, forvaltningsrevisor i Revisjon Midt Norge 
– sak 03.

Av øvrige møtte: Randi Borghild Dyrnes, kommunedirektør – sak 02, 
04, 09.  

Lederen ønsket velkommen og ledet møtet. Det fremkom ingen merknader til innkalling og 
sakliste.  Innkalling og sakliste ble godkjent. 

TIL BEHANDLING: 

UTV. SAKSNR. TITTEL 

PS 01/20 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 5.DESEMBER 2019 

PS 02/20 REFERAT OG ORIENTERINGER 

PS 03/20 SELSKAPSKONTROLL I KRISTIANSUND OG NORDMØRE HAVN IKS - RAPPORT 

PS 04/20 REVISJONENS RAPPORT TIL KONTROLLUTVALGET FRA INTERIMREVISJONEN 
REGNSKAPSREVISJON FOR 2019 – SUNNDAL KOMMUNE 

PS 05/20 RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING AV SUNNDAL KOMMUNE SIN 
VIRKSOMHET OG VIRKSOMHET I SELSKAP SOM GRUNNLAG FOR PLAN FOR 
FORVALTNINGSREVISJON 2019-2023.  STATUSRAPPORT FRA REVISJONEN OG 
INNSPILL FRA KONTROLLUTVALGET 

PS 06/20 RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING AV SUNNDAL KOMMMUNENS 
SELSKAPER - SOM GRUNNLAG FOR PLAN FOR EIERSKAPSKONTROLL 2019-2023. 
STATUSRAPPORT FRA REVISJONEN OG INNSPILL FRA KONTROLLUTVALGET 

PS 07/20 PLAN FOR KONTROLLUTVALGET I SUNNDAL KOMMUNE SIN VIRKSOMHET 
2020-2023 
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PS 08/20 
 

MØTEPLAN OG ARBEIDSPLAN 2020 - KONTROLLUTVALGET I SUNNDAL 
KOMMUNE 

PS 09/20 

 
PS 10/20 

OPPFØLGINGSLISTE 
 
EVENTUELT 

  

PS 01/20 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 5.DESEMBER 2019 

 
Kontrollutvalgets vedtak 
 
Protokollen fra møte 5.desember 2019 godkjennes. 
 
Til å signere protokollen fra møte 5.desember 2019, velges: 
1.  Jorunn Anne Solheim 
2.  Erling Rød 
 
Kontrollutvalgets behandling 
 
Protokollen er tidligere sendt ut til medlemmene for kommentarer.  Det er fremkommet 
merknader til protokollen fra varamedlem Jon Kristian Schnell.  Leder fremmet forslag om at 
protokollen fra møtet 5.desember 2019 godkjennes og at Jorunn Anne Solheim og Erling Rød 
velges til å underskrive protokollen.  Leder spurte om utvalget etter møtene fremover ønsket 
protokollen utformet som en ren protokoll uten å være utformet som møtereferat.  Det var 
tilbakemelding fra medlemmene at de ønsket at protokollen også heretter blir utformet slik det 
har vært praktisert hittil med en form for møtereferat.  
 
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med framlegg fremsatt i møtet av leder. 
(5 voterende) 
 
 

PS 02/20 REFERAT OG ORIENTERINGER 

 
Kontrollutvalgets vedtak 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
 
Kontrollutvalgets behandling 
 
Sekretæren gikk igjennom referat- og orienteringssakene og redegjorde i forhold til sakene. 
 
 
Referatsaker: 
 
RS 01/20 Sak PS 31/19 - Budsjettregulering 2019 

Protokoll fra Sunndal kommunestyre 12.12.2019 (vedlagt) 
 
RS 02/20 Sak PS 32/19 - Finansrapport 2.tertial 2019 

Protokoll fra Sunndal kommunestyre 12.12.2019 (vedlagt) 
 
RS 03/20 Sak PS 33/19 - Økonomiplan 2021-2023 

Protokoll fra Sunndal kommunestyre 12.12.2019 (vedlagt) 
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RS 04/20 Sak PS 43/19 - Kontrollutvalget i Sunndal - budsjett 2020 
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 12.12.2019 (vedlagt) 

 
RS 05/20 Sak PS 45/19 - Ny administrativ organisering av pleie- og omsorgstjenesten og helse- og 

barneverntjenesten 
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 12.12.2019 (vedlagt) 

 
RS 06/20 Sak PS 46/19 - Heltid i pleie- og omsorgstjenesten 

Protokoll fra Sunndal kommunestyre 12.12.2019 (vedlagt) 
 
RS 07/20 Sak PS 47/19 - Avtale om interkommunalt legevaktsamarbeid  

og legevaktpilot 
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 12.12.2019 (vedlagt) 

 
RS 08/20 Sak PS 49/19 - Interkommunalt byggetilsyn - endring av samarbeidsavtale 

Protokoll fra Sunndal kommunestyre 12.12.2019 (vedlagt) 
 
RS 09/20 Protokoll fra styremøte i Sunndal Energi KF 19.11.2019 (vedlagt) 

 
Erling Rød viste til kommunestyrets vedtak i møte 28.8.19 om å omorganisere Sunndal 
Energi KF til aksjeselskap og hva som er status i denne saken.  Er selskapet operativt fra 
01.01.2020?  Hva er status med hensyn til taksering og utskriving av eiendomsskatt?  Hva 
er status med å overføre eiendommer og verdier fra foretaket til aksjeselskapet?  Budsjettet 
som inneholder konsesjonskraftinntekter er ikke gyldig i henhold til regelverket om 
offentlig støtte.  Kommunedirektøren svarte at det vil være et møte i uke 9 ang. drøftelse av 
konsesjonskraftinntektene.  Videre arbeides det med takseringen og en har et mål om å 
rekke fristen for dette slik at det kan skrives ut eiendomsskatt for 2020. 
 

RS 10/20 Innkalling til møte nr. 1 – 2020 Representantskapet i NIR, 10.01.2020 (vedlagt) 
 
RS 11/20 Rapport etter Tilsyn med kommunal beredskapsplikt i Sunndal kommune  

Rapport fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal, datert 09.01.2020 (vedlagt) 
 
Jorunn Anne Solheim spurte hvorfor ikke ROS-analysen hadde blitt brukt i arbeidet med 
beredskapsplanen.  Leder spurte hva som er status og hva som bli gjort for å lukke avviket.  
Kommunedirektøren svarte at det blir fremmet en politisk sak i år om kommuneplanens 
samfunnsdel på dette området som tar opp i seg dette avviket. 
 

RS 12/20 Rapport fra tilsyn med miljøretta helsevern i skoler og barnehager i Sunndal kommune 
Rapport fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal, datert 24.01.2020 (vedlagt) 
 
Kommunedirektøren viste til avviket og at det arbeides med å lukke dette ved å få på plass 
gode internrutiner.  Det har vært en systemsvikt, men det er ikke fare for liv eller helse. 

 
RS 13/20 Rapport etter tilsyn med prøvetakingsplan – Sunndal Kommune Vannverk 

Rapport fra Mattilsynet Region Midt, datert 16.12.2019 (vedlagt) 
 
RS 14/20 Varsel om tilsyn med distribusjonssystem vann 

Informasjonsbrev fra Mattilsynet Region Midt, datert 06.01.2020 (vedlagt) 
 
RS 15/20 Varsel om stedlig tilsyn med arkivholdet i Sunndal kommune 06.05.2020 

Informasjonsbrev fra Arkivverket, datert 13.01.2020 (vedlagt) 
 
Kommunedirektøren informerte utvalget om at tilsynet er utsatt til november i år. 
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Orienteringssaker: 
OS 01/20 Opplæring for nytt kontrollutvalg (vedlagt) 

Orienteringen v/Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal 
Stikkord for opplæringen: økonomi, påseansvaret overfor revisjon  

 
Denne saken ble utsatt til neste møte på grunn av knapphet på tid. 

 
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling. (5 voterende) 
 
 
 

PS 03/20 SELSKAPSKONTROLL I KRISTIANSUND OG NORDMØRE HAVN IKS - 
RAPPORT 

 
Kontrollutvalgets vedtak og innstilling 
 

1. Sunndal kommunestyre tar rapporten fra eierskapskontroll og rapporten fra 
selskapskontroll og forvaltningsrevisjon i Kristiansund og Nordmøre Havn IKS 
(KNH) til etterretning og slutter seg til de anbefalinger som kommer frem i 
rapportene. 
 

2. Anbefalinger til Sunndal kommune som eier: 
 
• Kommunen må følge opp selskapsavtalens § 6-4, 3.ledd om avhendelse og 

pantsetting av eiendom. Vedtak om dette må skje i havnerådet. 
• Kommunen må vurdere nærmere hvordan en skal følge opp bestemmelsen i 

eierskapsmeldingens kap. 2.5 om at prinsipielle diskusjoner tas av 
kommunestyret i forkant av møter i de operative eierorganer. 

• Kommunen må vurdere om det er riktig at havnerådet fastsetter og utbetaler 
godtgjørelse til eierrepresentantene. 

 
3. Anbefalinger til Kristiansund og Nordmøre Havn IKS, selskapskontroll og 

forvaltningsrevisjon: 
• Selskapet bør etablere et økonomireglement som grunnlag for å ivareta; 

- daglige økonomirutiner,  
- rapportering til havnestyret og havnerådet,  
- regler og rutiner for offentlige anskaffelser  
- interne kontrollrutiner. 

• Selskapet bør vektlegge å få opplæring i styring og ledelse av kommunale 
selskap. 

• Selskapet bør avvikle dagens kredittkortordning. 
• Selskapet bør gjenoppta strategiprosessen for på en god måte å håndtere de 

endringene som selskapet står overfor. 
• Selskapet bør følge opp den endelige beslutningen fra 

Samferdselsdepartementet og forsikre seg om at selvkostberegningene for 
2012 – 2015 er korrekte. 

•  Selskapet bør etablere, og regelmessig gjennomgå og oppdatere: 
 - Personalreglement. 
 - Etiske retningslinjer. 
 - Varslingsrutiner. 
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4. Kommunestyret ber kontrollutvalget om å følge opp at anbefalingene blir fulgt og 
påse at arbeidet blir gjennomført. 
 

5. Kommunestyret ber om at kontrollutvalget får en skriftlig plan for oppfølging av 
anbefalingene, slik at planen kan behandles i kontrollutvalget sitt siste møte før 
sommeren 2020. 

 
 
Kontrollutvalgets behandling 
 
Forvaltningsrevisor Anna Ølnes redegjorde for innholdet i rapporten samt de konklusjoner og 
anbefalinger revisjonen har kommet frem til.  Kontrollutvalget ser alvorlig på de funn og 
konklusjoner som kommer frem i rapporten fra forvaltningsrevisjonen.  Forvaltningsrevisor 
og leder i kontrollutvalget vil være til stede i kommunestyret når kontrollutvalgets sak blir 
fremmet der. 
 
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling. 
(4 voterende) 
 
 

PS 04/20 REVISJONENS RAPPORT TIL KONTROLLUTVALGET FRA 
INTERIMREVISJONEN REGNSKAPSREVISJON FOR 2019 – SUNNDAL 
KOMMUNE 

 
Kontrollutvalgets vedtak 
 
Kontrollutvalget tar revisjonens rapport fra interimsrevisjonen regnskapsrevisjon for 2019 i 
Sunndal kommune til orientering og forventer at revisjonens funn og anbefalinger blir fulgt 
opp av kommunedirektøren. 
 
Kontrollutvalgets behandling 
 
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor redegjorde for innholdet i rapporten.  Modenhetsnivået 
på internkontrollen ligger for Sunndal kommune sitt vedkommende på nivå 2.  Revisor peker 
også på en risiko der det i Sunndal er mange under enhetsledernivå som har 
anvisningsmyndighet. Anveig Bjordal Halkjelsvik spurte om hvem som følger opp forhold 
som er omtalt i rapporten.  Kommunedirektøren svarte at rapporten blir tatt opp på møter på 
økonomiavdelingen.  Det ble også diskutert i utvalget om en skulle spisse vedtaket ved å peke 
på de enkelte områder en forventet blir tatt tak og fulgt opp i rapporten, men utvalget landet 
på at formuleringen i innstillingen var dekkende nok ved at en forventer at revisjonens funn 
og anbefalinger blir fulgt opp av kommunedirektøren.  Kontrollutvalget får rapporter fra 
revisjonen fremover som omtaler status på disse områdene. 
 
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling. 
(5 voterende) 
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PS 05/20 RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING AV SUNNDAL KOMMUNE SIN 
VIRKSOMHET OG VIRKSOMHET I SELSKAP SOM GRUNNLAG FOR PLAN 
FOR FORVALTNINGSREVISJON 2019-2023.  STATUSRAPPORT FRA 
REVISJONEN OG INNSPILL FRA KONTROLLUTVALGET 

 
 
Kontrollutvalgets vedtak 
 
Kontrollutvalget tar revisjonen sin gjennomgang til orientering og ber om at kontrollutvalget 
sine innspill blir tatt med i det videre arbeidet. 
 
Kontrollutvalgets behandling 
 
Forvaltningsrevisor Einar Andersen var tilstede i hele møtet og mente hele møtet var nyttig i 
relasjon til innspill til arbeidet med analysearbeidet.  Det ble redegjort for status i forhold til 
de punktene som ble gjennomgått i kontrollutvalgets møte 24.10.2019.  I tillegg ventet 
revisjonen på at regnskapet ble avlagt 15.2., at KOSTRA-tall ble publisert 15.3. og at 
kommunedirektørens årsmelding forelå 30.3. som grunnlag for det videre arbeidet med 
analysen og senere konklusjoner.  
 
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling. 
(4 voterende) 
 
 

PS 06/20 RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING AV SUNNDAL KOMMMUNENS 
SELSKAPER - SOM GRUNNLAG FOR PLAN FOR EIERSKAPSKONTROLL 
2019-2023. STATUSRAPPORT FRA REVISJONEN OG INNSPILL FRA 
KONTROLLUTVALGET 

 
 
Kontrollutvalgets vedtak 
 
Kontrollutvalget tar revisjonen sin gjennomgang til orientering og ber om at kontrollutvalget 
sine innspill blir tatt med i det videre arbeidet. 
 
Kontrollutvalgets behandling 
 
Forvaltningsrevisor Einar Andersen var tilstede i hele møtet og mente hele møtet var nyttig i 
relasjon til innspill til arbeidet med analysearbeidet.  Det ble redegjort for status i forhold til 
de punktene som ble gjennomgått i kontrollutvalgets møte 24.10.2019.  Erling Rød ga innspill 
i forhold til to selskap kommunen er medeiere i.  Dette var Sunndal Parkering AS og Sunndal 
Energi AS. 
 
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling. 
(4 voterende) 
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PS 07/20 PLAN FOR KONTROLLUTVALGET I SUNNDAL KOMMUNE SIN 
VIRKSOMHET 2020-2023 

 
 
Kontrollutvalgets vedtak og innstilling 
 
Plan for kontrollutvalgets virksomhet 2020-2023, med de korrigeringer som fremkommer i 
møtet, godkjennes.  Saken legges frem for kommunestyret med følgende innstilling: 
  
Plan for kontrollutvalgets virksomhet 2020-2023 godkjennes. 
 
Kontrollutvalgets behandling 
 
Anveig Bjordal Halkjelsvik mente planen var en opplisting av oppgaver og ga lite svar på 
plan for konkrete handlinger.  For å tilfredsstille dette ble det satt fram forslag om å lage en 
matrise over oppgaver og handlinger pr. år når planen revideres senere i perioden.  Sekretær 
sa seg enig i at planen ikke angir en timeplan for når de enkelte handlinger skal skje, men at 
de samme handlinger gjentar seg hvert år til samme tid slik det er beskrevet i arbeidsplanen 
som vedtas og revideres årlig.  Sekretariatet vil lage en matrise over planlagte handlinger som 
en del av planen. 
 
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling. 
(4 voterende) 
 
 

PS 08/20 MØTEPLAN OG ARBEIDSPLAN 2020 - KONTROLLUTVALGET I SUNNDAL 
KOMMUNE 

 
 
Kontrollutvalgets vedtak 
 
Kontrollutvalget vedtar møteplan for 2020 slik den foreligger i saksframlegget. 
 
Kontrollutvalget sin leder, i samråd med sekretariatet, blir gitt fullmakt til å foreta endringer 
av møtedatoer dersom det blir nødvendig. 
 
Kontrollutvalget godkjenner arbeidsplan for 2020, med de endringer som kommer frem i 
møtet. 
 
Arbeidsplanen vil fortløpende bli oppdatert av kontrollutvalget. 
 
Kontrollutvalgets behandling 
 
Kontrollutvalget er blitt gjort oppmerksom på at det er Formannskapsmøte i Sunndal den 
28.05.2020.  Dette kolliderer med det oppsatte møtet i kontrollutvalget samme dag.  
Kontrollutvalget flytter møtet i utvalget til 02.06.2020.  Ellers ble møteplan og arbeidsplan 
godkjent med denne endringen. 
 
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling og endring av 
møtedato gjort i møte. 
(4 voterende) 
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PS 09/20 OPPFØLGINGSLISTE 

 
 
Kontrollutvalgets vedtak 
 
Kontrollutvalget gjør ingen endringer i oppfølgingslisten og beholder alle sakene på listen. 
 
Kontrollutvalgets behandling 
 
Prosjektregnskap til kontrollutvalget 
Kommunedirektøren har 03.02.2020 svart på kontrollutvalgets spørsmål om status.  Ingen 
ytterligere kommentarer i møtet. 
 
Kontrollutvalget beholder saken og restansen på oppfølgingslisten. 
 
Sunndalsøra Samfunnshus  
Kontrollutvalget er kjent med at det er gått ut brev fra styret til andelseierne den 13.11.19 der 
styret har som målsetting å avklare fremtidig organisering og eierforhold for samfunnshuset 
på ordinær generalforsamling medio april 2020.   
 
Kontrollutvalget beholder saken og restansen på oppfølgingslisten. 
 
Oppfølging av tilsynsrapport fra Arkivverket om arkivene i Sunndal kommune 
Kommunedirektøren har 03.02.2020 svart på kontrollutvalgets spørsmål om status.  
Kommunen har ikke hatt ressurser til å lukke gjenstående avvik.  Det er varslet nytt tilsyn fra 
Arkivverket 06.05.2020.  Kommunedirektøren har fått melding om at dette er utsatt til 
november i år.     
 
Kontrollutvalget beholder saken og restansen på oppfølgingslisten. 
 
Innsyn i pasientjournal 
Kontrollutvalget er kjent med at tilsynet som ble omtalt i kontrollutvalgsmøtet 16.10.19 ikke 
gjelder denne saken.  Leder ba kontrollutvalget vurdere å bestille en undersøkelse på området 
pasientjournal.  Nestleder ba om at dette spørsmålet ble utsatt da det i møtet i kontrollutvalget 
16.10.19 ble sagt at kommunen selv ville be Fylkesmannen om at det ble åpnet et tilsyn på 
området.  Kontrollutvalgssekretariatet har i epost fra Fylkesmannen 16.12.2019 fått bekreftet 
at pasientjournaler ikke er hovedtema i de tilsynene som er planlagt pr. dato.  Fylkesmannen 
mener det er positivt om kontrollutvalget arbeider videre med en undersøkelse på dette 
området. 
 
Kontrollutvalget behandlet en bestilling av undersøkelse på området i møtet 13.02.2020 og 
fattet enstemmig vedtak om å bestille en undersøkelse fra Møre og Romsdal Revisjon SA. 
 
Problemstillingene er følgende: 
 

1. Kontrollutvalget vil undersøke hvordan Sunndal kommune har innrettet sine rutiner 
mot lovverket for pasientjournaler. 
 

2. Kontrollutvalget vil undersøke hvordan Sunndal kommune har innrettet sine rutiner 
for å ivareta innsynsretten for pårørende. 
 

3. Kontrollutvalget vil undersøke hvordan Sunndal kommune har innrettet sine rutiner 
for å ivareta informasjons- og opplysningsplikten overfor pårørende vedrørende deres 
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innsynsrett. 
 

4. Kontrollutvalget vil undersøke hvordan Sunndal kommune har innrettet sine rutiner 
for å ivareta tilgangskontroller i pasientjournalsystemet og å hindre uønskede og 
uautoriserte oppslag i systemet. 

 
Kontrollutvalgssekretariatet får myndighet i samråd med revisjonen til å utdype og spesifisere 
spørsmålene. 
 
Undersøkelsen skal utføres innenfor en ramme på 100 timer og leveres innen 15.05.2020.  
 
Kontrollutvalget beholder saken på oppfølgingslisten. 
 
Gnr. 91, b.nr. 20, Horrvikvegen 201 – utvikling av eiendom 
Kommunedirektøren har 03.02.2020 svart på kontrollutvalgets spørsmål om status.  
Samarbeidsavtale om tilsyn i byggesaker ble vedtatt i kommunestyret 12.12.2019, sak 49/19. 
 
Kommunedirektøren opplyste i møtet at en sannsynligvis ikke kan støtte seg på dette 
samarbeidet når det gjelder det kommer til konkrete byggetilsyn.  Det vil komme en 
prioriteringsplan på arbeidsoppgaver i neste møte i TMK der dette med tilsyn blir belyst.  
 
Kontrollutvalget beholder saken og restansen på oppfølgingslisten. 
 
Bemanningsplan i Sunndal kommune 
Kommunedirektøren har 03.02.2020 svart på kontrollutvalgets spørsmål om status.   
 
Kommunedirektør redegjorde om at det er ansatt en person i midlertidig stilling til 30.06.2020 
for å ivareta denne oppgaven med å vurdere den administrative organiseringen. 
 
Leder spurte kommunedirektøren om det er vurdert om det er riktig å ansette denne personen 
som offentlig har uttalt at Sunndal kommunestyre ikke har tillit til denne personen.  
Kommunedirektøren svarte at dette er vurdert, men etter en totalvurdering av at dette er en 
kompetent person og knapphet på tid tilsa at denne løsningen var den beste for kommunen. 
 
Kontrollutvalget beholder saken og restansen på oppfølgingslisten. 
 
Næringsarbeidet i Sunndal kommune 
Kommunedirektøren har 03.02.2020 svart på kontrollutvalgets spørsmål om status.   
Næringsplanarbeidet vil inngå i saken om planstrategi som blir fremmet for formannskapet i 
februar 2020.   
 
Kommunedirektøren har ikke sett grunn til å endre bestillingsdokumentet fra 2016 mellom 
kommunen og SUNS.  Kommunedirektøren dette er gjeldende fortsatt. 
 
Kontrollutvalget vil be kommunestyret om en fortolkning av det vedtaket som ble fattet i 
2016 ang. bestillingsdokumentet. 
 
Kontrollutvalget beholder saken og restansen på oppfølgingslisten. 
 
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med framlegg fremsatt i møtet.  
(5 voterende) 
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PS 10/20 EVENTUELT 

 
 
Avtaler og likebehandling av forsamlingshus i Sunndal kommune 
 
Leder viste i møte 24.10.2019 til saken om Sunndalsøra samfunnshus.  En har også 
forsamlingshus på Ålvundeid og i Øksendal som kommunen har benyttet og som har mottatt 
tilskudd.  Foreligger det prinsipp, regler eller en plan for hvordan forsamlingshus skal 
forvaltes eller kriterier for tildeling av tilskudd?   
 
Kontrollutvalgets behandling  
 
Kommunedirektøren har svart 03.02.2020.  K.sak 1/13 pkt.4 og 29/13 pkt.8 regulerer 
tilskuddene til de to forsamlingshusene i Øksendal og Ålvundeid.  Kommunestyret 
opprettholdt i budsjettvedtaket 12.12.2019 tilskuddene til de to forsamlingshusene.  Utover 
dette bevilger kulturtjenesten tilskudd til lag og foreninger årlig etter søknader.  Fordelingen 
legges frem for TMK hvert år. 
 
Kontrollutvalget tar svaret til orientering. 
 
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med framlegg fremsatt i møtet.  
(4 voterende) 
 
 
Oversendelsesforslag til kommunestyret 
 
Leder registrerer i møtet 24.10.2019 at det kommer opp oversendelsesforslag i 
kommunestyret, men kan ikke se hvordan disse bli behandlet videre.  Hvilke regler og rutiner 
er det for viderebehandling av oversendelsesframlegg? 
 
Kontrollutvalgets behandling  
 
Kommunedirektøren har svart 03.02.2020.  Slike forslag er ikke behandlet i møtereglementet.  
Kommunedirektøren svarer at dette bør vurderes ved neste gangs revidering av reglementet. 
 
Kontrollutvalget tar svaret til orientering. 
 
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med framlegg fremsatt i møtet.  
(4 voterende) 
 
PS 47/19 i kontrollutvalget 05.12.2019 – Budsjett 2020 og økonomiplan 2021-2023 
Sunndal kommune 
 
Kontrollutvalget er bekymret for den økonomiske bærekraften til Sunndal kommune der 
kommunedirektøren foreslår stor bruk av disposisjonsfondet for å balansere drifta. 
 
Kontrollutvalget forventer at det snarest settes i gang tiltak for å bringe økonomiplanen i en 
slik stand at bærekraften opprettholdes. 
 
Kontrollutvalget merker seg at inntekter fra salg av konsesjonskraft er budsjettert med 6 mill. 
kr og mener dette er satt for lavt etter dagens kraftpris.  Kontrollutvalget minner også om Lov 
om offentlig støtte. 
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Kontrollutvalgets behandling  
 
Kommunedirektøren har svart 03.02.2020. Arbeidet med å lage plan for økonomiplanarbeidet 
vil være en av de prioriterte oppgavene når ny økonomisjef er på plass 1.april. 
 
Konsesjonskraftavtalen med Sunndal Energi AS er regulert i kommunestyresak 7/19 den 
29.08.2019 der det står at i forbindelse med omdannelsen til AS så skal det inngås en 
forvaltningsavtale mellom Sunndal kommune og Sunndal Energi AS om forvaltning av 
konsesjonskraften.  Innspillet fra kontrollutvalget tas med i arbeidet med ny 
forvaltningsavtale.  Dette arbeidet er ikke startet. 
 
Kontrollutvalget tar svaret til orientering. 
 
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med framlegg fremsatt i møtet.  
(4 voterende) 
 
Holssand barnehage 
 
Kontrollutvalget registrerer at kommunen har mottatt et erstatningskrav fra Grytnes 
Entreprenør AS når det gjelder erstatning for tap av positiv kontraktsinteresse i forbindelse 
med anbudsutlysning og påstått feil i anbudsbehandlingen ang. bygging av Holssand 
barnehage ved at det er gjort vesentlige endringer i konkurransegrunnlaget. 
 
Kontrollutvalgets behandling  
 
Kommunedirektøren har svart 03.02.2020.  Sunndal kommune engasjerte On arkitekter til å 
gjennomføre anbudskonkurransen på kommunens vegne.  Sunndal kommune vil vurdere 
regress hvis klagen fra Grytnes fører frem.  Kommunen har engasjert advokat til å forestå 
kommunen i klagesaken.   
 
Kontrollutvalget v/leder er opptatt av hva kommunen kan lære av en slik sak for å hindre at 
dette gjentar seg. 
 
Kontrollutvalget tar svaret til orientering. 
 
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med framlegg fremsatt i møtet.  
(4 voterende) 
 
Arbeidsmiljøutvalget-Administrasjonsutvalget 
Anveig Bjordal Halkjelsvik spurte kommunedirektøren hva hun ville foreta seg fremover der 
det under politikeropplæringen 04.02.2020 kom frem at den blanding av ansatte, tillitsvalgte 
og politikere det er i disse utvalgene ikke er i tråd med regelverket.  Er en klar på 
sammensetningen av politiske utvalg?  Kommunedirektøren svarte at en innen utgangen av 
2020 måtte ha en gjennomgang, behandle og vedta delegasjonsreglementet der dette inngår. 
 
Erfaringsutveksling fra NKRF sin kontrollutvalgskonferanse 2020 
Kontrollutvalget i Sunndal deltok med leder Halvard G. Hagen og medlem Erling Rød på 
konferansen.  Edel Magnhild Hoem hadde meldt forfall.  Kontrollutvalgssekretær deltok også 
på konferansen 29.1.-30.1.20.  Det er ønskelig at deltakerne deler erfaring og læring fra 
konferansen i møtet 13.02.20.   
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Kontrollutvalgets behandling 

Deltakerne uttrykte at konferansen hadde et bra innhold både i fellessesjonen og 
paralellsesjonene. 

Invitasjon til opplæringsdag for kontrollutvalg v/Kontrollutvalgssekretariatet for 
Romsdal 17.3.2020 
Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal inviterer hvert år til en opplæringsdag for sine 
kontrollutvalg.  I år er konferansen lagt til 17.03.2020 på Alexandre Hotell i Molde.  Det er 
ønskelig at flest mulig av kontrollutvalget sine medlemmer deltar på opplæringsdagen.  Viser 
til utsendt epost med info fra daglig leder i Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal og 
vedlegg til denne saken med program.  

 En legger med dette saken frem for vurdering om deltakelse fra kontrollutvalget i Sunndal. 

Kontrollutvalgets behandling 

De av medlemmene som har anledning til å delta, melder seg på selv. 

Invitasjon til Forum for kontroll og tilsyn sin kontrollutvalgslederskole 21.4.-22.4.2020 
Forum for Kontroll og Tilsyns (FKT) formål er å være en møte- og kompetanseplass for 
mennesker som arbeider med kontroll og tilsynsfunksjon i kommuner, Sametinget og 
fylkeskommuner.  Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) ble stiftet i 22. november 2005. 
Organisasjonen har per 1.1 2020 130 kommuner og 4 fylkeskommuner som medlemmer.  
Sunndal kommune er medlemskommune.   

For første gang skal FKT arrangere et eget opplæringsopplegg for kontrollutvalgsledere. 
Vi har fått en ny kommunelov som styrker kontrollutvalgets rolle i den kommunale 
egenkontrollen.  Opplegget for opplæringen er noe mer enn en ordinær konferanse. En går 
dypere inn i den viktige rollen det er å være KU-leder, håndtering av henvendelser, hva 
kontrollutvalget kan – og ikke kan gjøre mm. 

En legger med dette saken frem for vurdering om deltakelse fra kontrollutvalget i Sunndal. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalget i Sunndal deltar ikke på denne konferansen med deltakere da en anser å få 
dekket behovet på annen måte. 

FKT sin fagkonferanse og årsmøte 3.6.-4.6.2020 
Viser til orientering om FKT som organisasjon i ovennevnte sak.  Hvert år arrangerer FKT 
fagkonferanse for kontrollutvalg og deres sekretariat der en setter søkelyset på saker og 
problemstillinger som er aktuelle for kommunale kontrollutvalg. I 2020 vil FKT ha ulike 
innlegg om hvordan det er å være ny i kontrollutvalget, forventninger fra blant annet ordfører 
og rådmann. 

Årsmøtet avholdes i forbindelse med fagkonferansen om ettermiddagen 3. juni.  

En legger med dette saken frem for vurdering om deltakelse fra kontrollutvalget i Sunndal. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalget i Sunndal deltar ikke på denne konferansen med deltakere da en anser å få 
dekket behovet på annen måte. 
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Saker til behandling 

10/20 Kristiansund og Nordmøre Havn IKS - selskapskontroll, oversendelse av 
sak fra kontrollutvalget 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kommunestyret 11.03.2020 10/20 

Møtebehandling i Kommunestyret 11.03.2020: 

Møtebehandling 

Ordfører Ståle Refstie, AP, ba om å få vurdert sin habilitet på grunn av at han i en periode var 
medlem av styret i Kristiansund og Nordmøre Havn IKS. Jf. Forvaltningslovens § 6, andre ledd. 
Kommunestyret ga Ståle Refstie godkjenning til å fratre under behandling av sak 10/20.  

Bjørn Røkkum, AP, ba om å få vurdert sin habilitet på grunn av at hans overordnede Eilif Lervik er 
medlem av styret i Kristiansund og Nordmøre havn IKS. Jf. Forvaltningslovens § 6, 3. ledd.  
Kommunestyret ga Bjørn Røkkum godkjenning til å fratre under behandling av sak 10/20. 

Varaordfører Lusie Gjersvoll ledet møtet under habilitetsvurderingene og under behandling av sak 
10/20. 

Kontrollutvalgets leder Halvard G. Hagen innledet i saken. 

Forvaltningsrevisor Anna Ølnes redegjorde innledningsvis for rapport fra eierskapskontroll og rapport 
fra selskapskontroll og forvaltningsrevisjon i Kristiansund og Nordmøre Havn IKS. 

Erling Rød, FRP, satte fram slik forslag: De som av kommunen, lar seg velge til representantskap og 
styrer, bør sette seg inn i de lover og regler som gjelder for selskapene. 

Janne Merete Rimstad Seljebø, AP, satte fram slik forslag til nye pkt. 4 og 5: 
4. Kommunestyret ber kommunenes eierskapssekretariat og eierrepresentant i Havnerådet om

å følge opp at anbefalingene i selskapskontrollen og forvaltningsrevisjonen blir fulgt og påse
at arbeidet blir gjennomført.

5. Kommunestyret ber om at det utarbeides en skriftlig plan for oppfølging av anbefalingene, og
at planen oversendes kontrollutvalget.

Votering 

Kommunestyret foretok punktvis votering. 
Innstillingens pkt 1 – 3 ble enstemmig vedtatt. 
Innstillingens pkt 4 ble satt opp mot forslag til nytt pkt 4 framsatt av Janne M. R. Seljebø. 
Innstillingens pkt. 4 ble vedtatt med 13 mot 12 stemmer. 
Innstillingens pkt 5 ble satt opp mot forslag til nytt pkt 5 framsatt av Janne M. R. Seljebø. 
Innstillingens pkt. 5 ble vedtatt med 13 mot 12 stemmer. 
Tilleggsforslag framsatt av Erling Rød ble enstemmig vedtatt. 

RS 16/20
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Kommunestyrets vedtak 

1. Sunndal kommunestyre tar rapporten fra eierskapskontroll og rapporten fra selskapskontroll
og forvaltningsrevisjon i Kristiansund og Nordmøre Havn IKS (KNH) til etterretning og slutter
seg til de anbefalinger som kommer frem i rapportene.

2. Anbefalinger til Sunndal kommune som eier:

• Kommunen må følge opp selskapsavtalens § 6-4, 3.ledd om avhendelse og pantsetting av
eiendom. Vedtak om dette må skje i havnerådet.
• Kommunen må vurdere nærmere hvordan en skal følge opp bestemmelsen i
eierskapsmeldingens kap. 2.5 om at prinsipielle diskusjoner tas av kommunestyret i forkant av
møter i de operative eierorganer.
• Kommunen må vurdere om det er riktig at havnerådet fastsetter og utbetaler godtgjørelse
til eierrepresentantene.

3. Anbefalinger til Kristiansund og Nordmøre Havn IKS, selskapskontroll og
forvaltningsrevisjon:
• Selskapet bør etablere et økonomireglement som grunnlag for å ivareta; - daglige
økonomirutiner,  - rapportering til havnestyret og havnerådet,  - regler og rutiner for offentlige
anskaffelser  - interne kontrollrutiner.
• Selskapet bør vektlegge å få opplæring i styring og ledelse av kommunale selskap.
• Selskapet bør avvikle dagens kredittkortordning.
• Selskapet bør gjenoppta strategiprosessen for på en god måte å håndtere de endringene
som selskapet står overfor.

• Selskapet bør følge opp den endelige beslutningen fra Samferdselsdepartementet og forsikre
seg om at selvkostberegningene for 2012 – 2015 er korrekte.
• Selskapet bør etablere, og regelmessig gjennomgå og oppdatere:  - Personalreglement.  -
Etiske retningslinjer.  - Varslingsrutiner.

4. Kommunestyret ber kontrollutvalget om å følge opp at anbefalingene blir fulgt og påse at
arbeidet blir gjennomført.

5. Kommunestyret ber om at kontrollutvalget får en skriftlig plan for oppfølging av
anbefalingene, slik at planen kan behandles i kontrollutvalget sitt siste møte før sommeren
2020.

De som av kommunen, lar seg velge til representantskap og styrer, bør sette seg inn i de lover 
og regler som gjelder for selskapene. 

[Lagre innstilling] [Lagre endelig vedtak] 

Kontrollutvalgets innstilling: 

1. Sunndal kommunestyre tar rapporten fra eierskapskontroll og rapporten fra
selskapskontroll og forvaltningsrevisjon i Kristiansund og Nordmøre Havn IKS (KNH) til
etterretning og slutter seg til de anbefalinger som kommer frem i rapportene.
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2. Anbefalinger til Sunndal kommune som eier:

• Kommunen må følge opp selskapsavtalens § 6-4, 3.ledd om avhendelse og
pantsetting av eiendom. Vedtak om dette må skje i havnerådet.
• Kommunen må vurdere nærmere hvordan en skal følge opp bestemmelsen i
eierskapsmeldingens kap. 2.5 om at prinsipielle diskusjoner tas av kommunestyret i
forkant av møter i de operative eierorganer.
• Kommunen må vurdere om det er riktig at havnerådet fastsetter og utbetaler
godtgjørelse til eierrepresentantene.

3. Anbefalinger til Kristiansund og Nordmøre Havn IKS, selskapskontroll og
forvaltningsrevisjon:
• Selskapet bør etablere et økonomireglement som grunnlag for å ivareta; - daglige
økonomirutiner,  - rapportering til havnestyret og havnerådet,  - regler og rutiner for
offentlige anskaffelser  - interne kontrollrutiner.
• Selskapet bør vektlegge å få opplæring i styring og ledelse av kommunale selskap.
• Selskapet bør avvikle dagens kredittkortordning.
• Selskapet bør gjenoppta strategiprosessen for på en god måte å håndtere de
endringene som selskapet står overfor.

• Selskapet bør følge opp den endelige beslutningen fra Samferdselsdepartementet og
forsikre seg om at selvkostberegningene for 2012 – 2015 er korrekte.
• Selskapet bør etablere, og regelmessig gjennomgå og oppdatere:  -
Personalreglement.  - Etiske retningslinjer.  - Varslingsrutiner.

4. Kommunestyret ber kontrollutvalget om å følge opp at anbefalingene blir fulgt og
påse at arbeidet blir gjennomført.

5. Kommunestyret ber om at kontrollutvalget får en skriftlig plan for oppfølging av
anbefalingene, slik at planen kan behandles i kontrollutvalget sitt siste møte før
sommeren 2020.

11/20 PLAN FOR KONTROLLUTVALGET I SUNNDAL KOMMUNE SIN 
VIRKSOMHET 2020-2023 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kommunestyret 11.03.2020 11/20 

Møtebehandling i Kommunestyret 11.03.2020: 

Møtebehandling 

Kontrollutvalgets leder Halvard G. Hagen orienterte innledningsvis. 

RS 17/20
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Votering 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

Kommunestyrets vedtak 

Kommunestyret godkjenner plan for kontrollutvalgets virksomhet 2020-2023. 

[Lagre innstilling] [Lagre endelig vedtak] 

Kontrollutvalgets innstilling: 

Kommunestyret godkjenner plan for kontrollutvalgets virksomhet 2020-2023. 

12/20 Samhandlingsavtale med Helse Møre og Romsdal - reforhandling - 
forlengelse av virketid for gjeldende avtale 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kommunestyret 11.03.2020 12/20 

Møtebehandling i Kommunestyret 11.03.2020: 

Møtebehandling 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

Kommunestyrets vedtak  

Gjeldende avtale som er oppsagt av Sunndal kommune 08.05.19 vil opphøre 08.05.20. I henhold til 
lov om kommunale- helse- og omsorgstjenester av 14.juni 2011 §6-1 m.fl er vi pålagt å inngå 
samarbeidsavtale. Etter §6-5. 2.ledd har hver part rett til å si opp avtalen med et års frist.  
Sunndal kommune inngår en avtale med Helse Møre og Romsdal om forlengelse av opphørstidspunkt 
fra 08.05.20 til 31.12.20. 

[Lagre innstilling] [Lagre endelig vedtak] 

Kommunedirektørens innstilling: 

Gjeldende avtale som er oppsagt av Sunndal kommune 08.05.19 vil opphøre 08.05.20. I henhold til 
lov om kommunale- helse- og omsorgstjenester av 14.juni 2011 §6-1 m.fl er vi pålagt å inngå 
samarbeidsavtale. Etter §6-5. 2.ledd har hver part rett til å si opp avtalen med et års frist.  
Sunndal kommune inngår en avtale med Helse Møre og Romsdal om forlengelse av opphørstidspunkt 
fra 08.05.20 til 31.12.20. 

RS 18/20
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1 Styremøte protokoll 2020 04 21

SUNNDAL ENERGI KF 

P R O T O K O L L 

Den    kl  21.04.2020 10.00 –  11.00  ble det holdt styremøte for Sunndal Energi KF via Teams. 

Tilstede: Janne Merete Rimstad Seljebø, Arne Magne Rønningen, May Jorid Strand, 
Einar Mo, Stig Rune Andreassen, Anders Nedal og Terje Monsøy 

Forfall: 

Fra administrasjonen møtte daglig leder Kolbjørn Solem og Mette Kårvatn Sande 

På forrige styremøte var det en ekstra sak, sak 12 som ikke sto på innkallingen. Ved 
innkalling til styremøte ble det derfor feil med nummeringen av sakene. Saker som ble 
behandlet i dette styremøte ble derfor sak 13 – 16. 

FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET: 

Sak 13/2020  GODKJENNING AV MØTEINNKALLING 

Vedtak: Styret i Sunndal Energi KF godkjenner møteinnkallingen. 

Vedtaket ble enstemmig vedtatt 

Sak 14/2020  GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA STYREMØTE 24.FEBRUAR 2020 

Vedtak: Styret i Sunndal Energi KF godkjenner møteprotokollen fra styremøtet 
24.februar 2020.

Vedtaket ble enstemmig vedtatt 

Sak 15 /2020  ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR 2019 

RS 20/20



1 Styremøte protokoll 2020 04 21

Vedtak: Årsberetning og regnskap for 2019 ble behandlet av styret i Sunndal 
Energi  KF 21. april 2020, og oversendes kommunestyret i Sunndal med  
følgende innstilling: 

Årsberetning og regnskap for Sunndal Energi KF for 2019 godkjennes med et 
årsresultat på kr. 15 471 723 og en omsetning på kr. 95 179 489. 

Vedtaket ble enstemmig vedtatt 

Sak 16/2020 DISPONERING AV OVERSKUDD FRA 2019 

Vedtak: Disponeringen av overskuddet for 2019 på kr. 15 471 723,- ble 
behandlet i styret i Sunndal Energi KF 21. april 2020, oversendes   
kommunestyret i Sunndal med følgende innstilling: 

Styret i Sunndal Energi KF foreslår for kommunestyret at overskuddet på 
kr. 15 471 723,- disponeres på følgende måte: 
Utbytte til eier   kr.  6 000 000 
Overført annen egenkapital  kr.  9 471 723 
Sum   kr.      15 471 723 

Vedtaket ble enstemmig vedtatt 

Janne Merete Rimstad Seljebø 
leder 
sign. 

Kolbjørn Solem 
   daglig leder  

Kopi alle saker: 
Ordføreren 
Kommunedirektør 

Kopi ordinære saker: 
Sekretær i kontrollutvalget 



RS 21/20























Side 1 / 4 

Vår dato Deres dato Saksbehandler 
17. februar 2020 Lisa Reinkind 

800 80 000 Deres referanse Telefon 
Skatteetaten.no 92660521 

Org.nr Vår referanse Postadresse 
974761076 2019/6816836 Postboks 9200 Grønland 

0134 OSLO 

Kommunestyret i Sunndal kommune 
post@sunndal.kommune.no 

Kontrollrapport 2019 vedrørende skatteoppkreveren for Sunndal 
kommune 

1. Generelt om faglig styring og kontroll av skatteoppkreveren
Skatteoppkreverens ansvar og myndighet følger av skattebetalingsloven og "Instruks for skatteoppkrevere" 
av 8. april 2014. 

Skatteetaten har faglig ansvar og instruksjonsmyndighet overfor skatteoppkreverne. Det betyr at 
Skatteetaten:  

 plikter å yte veiledning og bistand i faglige spørsmål
 gjennom mål- og resultatstyring søker å legge til rette for best mulig resultater
 utfører kontroll av skatteoppkreveren

Grunnlaget for Skatteetatens styring av skatteoppkreverne er "Instruks for skattekontorenes styring og 
oppfølging av skatteoppkreverne" av 1. januar 2014. Grunnlaget for Skatteetatens kontroll av 
skatteoppkreverne er "Instruks for skattekontorenes kontroll av skatteoppkreverne" av 16. mai 2018. 

Formålet med kontrollen er å avklare: 
 om skatteoppkreveren har en tilfredsstillende intern kontroll for utførelsen av sine gjøremål
 om regnskapsføringen, rapporteringen og avleggelsen av årsrapport og årsregnskap er i samsvar

med gjeldende regelverk
 om utførelsen av innkrevingsarbeidet og oppfølgingen av restansene er i samsvar med gjeldende

regelverk
 om utførelsen av arbeidsgiverkontrollen er i samsvar med gjeldende regelverk

2. Om skatteoppkreveren
Skatteoppkreverkontoret er organisert som et kommunalt samarbeid mellom Oppdal og Sunndal kommune 

Sum årsverk i henhold til skatteoppkreverens årsrapporter: 

Antall årsverk 2019 Antall årsverk 2018 Antall årsverk 2017 
1,3 1,4 1,4 
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3. Måloppnåelse
Skatte- og avgiftsinngang 
Skatteoppkreverens frist for avleggelse av årsregnskapet og årsrapporten er 23. januar 2020. Skatteetaten 
har mottatt disse innen fastsatt frist.  

Årsregnskapet for Sunndal kommune viser per 31. desember 2019 en endelig skatte- og avgiftsinngang1 til 
fordeling mellom skattekreditorene (etter fradrag for avsetning til margin) og videresending plassering 
mellom kommuner på kr 785 400 328 og utestående restanser2 på kr 7 922 330. 

Innkrevingsresultater 
Tabellen viser innkrevingsresultatene per 31. desember 2019 for Sunndal kommune. 

Resultatkrav 
2019 (i %) 

Innbetalt av 
sum krav 2019 
(i %) 

Innbetalt av 
sum krav 2018 
(i %) 

Innbetalt av 
sum krav 
samla for heile 
landet 
2019 (i %) 

Restskatt personlege skattytarar 2017 95,00 % 99,38 % 86,09 % 96,26 % 

Forskotstrekk 2018 99,90 % 99,97 % 99,95 % 99,95 % 

Forskotskatt personlege skattytarar 2018 99,20 % 99,89 % 99,49 % 99,40 % 

Forskotskatt upersonlege skattytarar 2018 99,90 % 100,00 % 100,00 % 99,91 % 

Restskatt upersonlege skattytarar 2017 99,40 % 99,83 % 100,00 % 98,97 % 

Arbeidsgjevaravgift 2018 99,80 % 99,91 % 99,93 % 99,84 % 

Skatteoppkreveren for Sunndal kommune har nådd alle kravene som er satt av skattekontoret. 

4. Skatteetatens kontroll av skatteoppkreveren
Skatteetatens kontroll av skatteoppkreverne utføres i henhold til en årlig plan, hvor behovet for kontroll av 
områdene skatteregnskap, innkreving og arbeidsgiverkontroll vurderes overordnet for hver 
skatteoppkrever. Samtlige områder vil derfor nødvendigvis ikke bli kontrollert hvert år.  

Skatteetaten har for 2019 utført kontorkontroller av skatteoppkreveren for området skatteregnskap.  

Det er ikke gjennomført stedlig kontroll i 2019.  

Skatteoppkrevers overordnede internkontroll 
Basert på de kontrollene som Skatteetaten har gjennomført, anser vi at skatteoppkreverens overordnede 
interne kontroll i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk.  

1 Sum innbetalt og fordelt til skattekreditorene 
2 Sum åpne (ubetalte) forfalte debetkrav 
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Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av årsregnskap 
Basert på de kontrollene som Skatteetaten har gjennomført, anser vi at regnskapsføringen, rapporteringen 
og avleggelsen av årsregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk og gir et riktig 
uttrykk for skatteinngangen i regnskapsåret. 

Arbeidsgiverkontroll  
En nærmere kommentar av Skatteetatens kontroll og oppfølging av arbeidsgiverkontrollen fremgår av 
vedlegget til denne kontrollrapporten.  

5. Skatteetatens oppfølging av skatteoppkreveren
Det er siste år kommunestyret vil motta en kontrollrapport som denne for skatteoppkrevingen i kommunen. 
Stortinget vedtok 13. desember 2019 at skatteoppkreverfunksjonen overføres til Skatteetaten fra 1. juni 
2020.  

Frem til 1. juni 2020 er det kommunene som har ansvar for skatteoppkrevingen. Kommuner som får 
ressursutfordringer på skatteoppkrevingsområdet frem til overføringen 1. juni 2020, må søke bistand hos 
andre kommuner, og aktuelle kommuner bør ha en beredskapsplan for dette. Tilstrekkelig kompetanse og 
ressurser i skatteoppkreverfunksjonen er et avgjørende bidrag for å løse samfunnsoppdraget; å sikre et 
finansielt hovedgrunnlag for offentlig virksomhet. 

Med hilsen 

Marita Ryeng 
underdirektør 
Innkreving, Oppfølging skatteoppkrevere 
Skatteetaten 

Espen Nordby 



Side 4 / 4 

For ettertiden kan spørsmål til Skatteetaten om oppfølging av skatteoppkreverne rettes til: 
 oppfolging-skatteoppkrever@skatteetaten.no for skatteregnskaps- og innkrevingsområdet
 SKOstyringAGK@skatteetaten.no for arbeidsgiverkontrollområdet

Kopi til: Skatteoppkreveren for Sunndal kommune 
Kontrollutvalget for Sunndal kommune 
Rådmann/administrasjonssjef for Sunndal kommune 
Riksrevisjonen 

Vedlegg: Resultater og styringsinformasjon vedrørende arbeidsgiverkontroll 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

mailto:oppfolging-skatteoppkrever@skatteetaten.no
mailto:SKOstyringAGK@skatteetaten.no
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NKRFs REVISJONSKOMITÉ 

Til NKRFs medlemmer 

Oslo, 16. mars 2020 

INFORMASJONSSKRIV NR. 6/2020 

- UTTALELSER OG RAPPORTER FRA REVISOR

1. Innledning

Revisjonskomiteen har oppdatert eksempelsamlingen for revisjonsuttalelser i henhold til endringer i 

regelverk for tilskuddsordninger mv.  

Eksempelsamlingen inneholder 26 eksempler på ulike uttalelser, men vil ikke være uttømmende.  

Komiteen vil ellers bemerke at enkelte av uttalelsene kan berøre forhold som ikke er av generell art. 

Revisor må i slike tilfeller tilpasse uttalelsene, slik at de er i tråd med lokale vurderinger.  

Med mindre annet fremgår, er uttalelsene og rapportene i eksempelsamlingen laget for kommuner som 

ansvarlig part. De må tilpasses aktuell virksomhetsform, f.eks. IKS eller KF. 

Komiteen oppfordrer medlemmene til å ta utgangspunkt i den oppdaterte eksempelsamlingen når de 

skal skrive uttalelser og beretninger. 

2. Endringer i informasjonsskriv og eksempelsamlingen

I de eksemplene det er aktuelt er administrasjonssjefen erstattet med kommunedirektøren, og det er 

lagt inn oppdaterte henvisninger til kommuneloven. Der det i uttalelsen henvises til andre standarder 

er det gjort endringer i enkelte eksempler slik at henvisningene fremstår ensartet i uttalelsene. 

Komiteen oppfordrer medlemmene til å benytte den oppdaterte eksempelsamlingen som utgangspunkt 

for egne uttalelser. 

Forøvrig er det følgende endringer i: 

Eksemplene etter ISA 800 og ISA 805 

Det er følgende endringer i eksemplene etter ISA 805: 

 Eksempel 2 Stiftelsen har skiftet navn til Stiftelsen Dam (fra Extrastiftelsen)

 Eksempel 3 og 4; oppdatert med riktig navn på oppgaven (skattemelding)

 Eksempel 9 er nytt i 805-serien, stod tidligere under ISAE 2400

Eksempler på uttalelser etter ISAE 3000 
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Siste avsnitt er noe justert i alle tre eksemplene for å være i tråd med uttalelse vi benytter etter RSK 

301 Forenklet etterlevelseskontroll. For øvrig er det følgende materielle endringer: 

 Eksempel 10 Attestasjonsuttalelse om finans- og gjeldsforvaltning er oppdatert etter ny lov og

forskrift

 Eksempel 11 Attestasjonsuttalelse om rutiner for finans- og gjeldsforvaltningen er oppdatert etter

ny lov og forskrift

Endringer i eksempler på uttalelser etter ISRE 2400 

Det er ingen endringer i eksempelet etter ISRE 2400. 

Endringer i eksempler på uttalelser etter ISRS 4400 

Standarden for avtalte kontrollhandlinger er ikke endret. Det er gjort følgende endringer eksemplene i 

denne kategorien: 

 Psykisk utviklingshemmede. Oppdatert til årets rundskriv og kontrollhandlinger.

 Tilskuddsordning for særlig ressurskrevende. Oppdatert i tråd med årets rundskriv. Endringene er

omtalt under pkt 5 i dette informasjonsskrivet.

 Opptak av lån. Oppdatert i tråd med endringer i ny kommunelov.

 Det er videre tre eksempeluttalelser under ISRS 4400 som er tatt ut, siden de ikke lenger er

aktuelle. Dette gjelder; konvertering KOSTRA-data, rentekompensasjon – investeringer i skole og

svømmeanlegg og uttalelsen om engangstilskudd til kommunalt vedlikehold på Sørlandet og

Vestlandet.

Det er ikke endringer i eksemplene under SA 3802. 

3. Ulike kategorier av uttalelser

Revisor kan levere tjenester som gir grunnlag for uttalelse, rapport eller beretning etter følgende 

standarder: 

 Internasjonale standarder for revisjon av historisk finansiell informasjon

ISA 800 – Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk

med spesielle formål 

ISA 805 – Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke 

elementer, kontoer eller poster i en regnskapsoppstilling 

ISA 810 – Uttalelser om sammenfattede regnskaper 

 Internasjonale standarder for forenklet revisorkontroll

ISRE 2400 – Oppdrag som gjelder forenklet revisorkontroll av regnskaper

ISRE 2410 – Forenklet revisorkontroll av delårsregnskaper, utført av foretakets valgte revisor 

 Internasjonale standarder for attestasjonsoppdrag

ISAE 3000 – Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av

historisk økonomisk informasjon 

ISAE 3402 – Attestasjonsuttalelser om kontroller hos en serviceorganisasjon 

ISAE 3410 – Attestasjonsoppdrag om klimagassrapporter 

ISAE 3420 – Attestasjonsuttalelser om sammenstilling av proforma finansiell informasjon i et 

prospekt 

 Norske standarder for attestasjonsoppdrag

SA 3801 – Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter

SA 3802 – Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen 



NKRFs Revisjonskomite – Informasjonsskriv 6/2020  Side 3 

 Internasjonale standarder for beslektede tjenester

ISRS 4400 – Avtalte kontrollhandlinger

Informasjonsskrivet og eksempelsamlingen omtaler særlig seks typer uttalelser. Disse kan betegnes 

revisors «verktøykasse» og grupperes som vist i tabell 1. 

Type oppdrag Standard Sikkerhet Uttalelse/rapport 

Attestasjonsoppdrag 

Historisk finansiell informasjon 
– fullstendig regnskap (spesielt
formål)

ISA 800 Betryggende Revisjonsberetning 

Historisk finansiell informasjon 
– deler av regnskap/oppstilling

ISA 805 Betryggende Revisjonsberetning 

Historisk finansiell informasjon ISRE 2400 Moderat 
Uttalelse 

(negativ bekreftelse) 

Ikke-finansiell informasjon ISAE 3000 
Betryggende eller 

moderat 
Attestasjonsuttalelse 

Beslektede tjenester 

Avtalte kontrollhandlinger ISRS 4400 
Ingen, utover de 

avtalte kontrollene 
Rapport 

Bekreftelser 

Kontroll av og rapportering om 
grunnlaget for skatter og 
avgifter 

SA 3801 Høy 
Signatur på 

næringsoppgave/ 
«kontrolloppstilling» 

Uttalelser og redegjørelser 
etter selskapslovgivningen  

SA 3802 Høy (garanti) Bekreftelse (kort form) 

Tabell 1 Revisors "verktøykasse" 

Det følger en kort omtale av de ulike standardene i det følgende. Det er oppdragsgiver, dvs. den som 

bestiller attestasjon fra revisor, som må definere oppdragets innhold og dermed type uttalelse. Revisor 

må være oppmerksom på hva som faktisk etterspørres og legge den relevante standarden til grunn og 

gjennomføre handlinger deretter. Det er viktig at vilkårene for oppdraget er avklart, både for revisor 

selv, for oppdragsgiver og for kommunen. Dersom vilkårene ikke klart kommer frem av en 

lov/forskrift, tilskuddsvilkår, bestilling e.l. anbefales det å utarbeide et mer detaljert engasjementsbrev. 

Normalt er det kun krav om å anvende standardene på vesentlige forhold. Hva som er vesentlig må 

vurderes i forhold til den informasjonen som skal bekreftes. Der oppdragsgiver ikke har beskrevet 

hvilke kontrollhandlinger som skal utføres, blir det desto viktigere å opplyse om disse. Dette bidrar til 

en felles forståelse for hva revisor uttaler seg om, og hvilke grunnlag uttalelsene bygger på.  

3.1.  Revisjon av historisk finansiell informasjon – ISA 800-serien 

Dersom oppdraget gjelder revisjon av historisk finansiell informasjon med spesielt formål, skal den 

aktuelle standarden i ISA 800-serien legges til grunn.  Revisor må da planlegge og gjennomføre 

revisjonshandlinger for å kunne uttale seg med betryggende sikkerhet. Slike oppdrag er derfor normalt 

mer omfattende enn avtalte kontrollhandlinger. Det kan imidlertid være mulig å bygge på 

revisjonshandlinger utført som en del av den ordinære revisjonen. 

ISA 800 gjelder revisjon av et fullstendig regnskap etter rammeverk med spesielt formål, mens ISA 

805 gjelder revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger, spesifikke elementer e.l. i en 

regnskapstilling. Eksempel på oppdrag etter ISA 800 er revisjon av beboer- og pasientregnskap, mens 



NKRFs Revisjonskomite – Informasjonsskriv 6/2020  Side 4 

attestasjon momskompensasjonskravet og ulike prosjektregnskap er eksempel på oppdrag etter ISA 

805. 

Merk at standardene i ISA 800-serien tar for seg spesielle hensyn ved denne type oppdrag. De øvrige 

ISA-ene (200-720) gjelder i tillegg ved oppdrag etter ISA 800-serien. 

3.2.  Forenklet revisorkontroll – ISRE 2400 

Forenklet revisorkontroll etter ISRE 2400 er et attestasjonsoppdrag som skal gi moderat sikkerhet. 

Revisors handlinger er i hovedsak begrenset til forespørsler og analytiske kontrollhandlinger og gir 

derfor kun moderat sikkerhet. Revisor gir uttrykk for dette i form av en negativ bekreftelse og bruker 

en formulering i konklusjonen om at «…vi ikke er blitt oppmerksomme på noe som gir oss grunn til å 

tro at regnskapsoppstillingen ikke i det alt vesentlige gir en dekkende fremstilling…» 

Denne type bekreftelser er mindre kostnadskrevende enn for eksempel revisjonsberetning. Forenklet 

revisorkontroll kan være hensiktsmessig der oppdragsgiver ønsker en viss kontroll og bekreftelse, men 

ikke trenger en revisjonsberetning. 

3.3.  Attestasjonsoppdrag – ISAE 3000 

Gjelder oppdraget ikke-finansiell informasjon, vil det være attestasjonsstandardene i ISAE 3000-serien 

som er aktuelle. I eksempelsamlingen er bl.a. uttalelsene knyttet til finansforvaltningsreglement og -

rutiner basert på ISAE 3000. 

Attestasjonsoppdrag kan enten gi betryggende sikkerhet eller moderat sikkerhet. Merk at uttalelsene i 

eksempelsamlingen er basert på at revisor uttaler seg med betryggende sikkerhet.  

Det er ikke lagt inn eksempel på uttalelse om forenklet etterlevelseskontroll av økonomiforvaltningen 

etter kommunelovens § 24-9, siden det for denne vil komme en egen standard – RSK 301 Forenklet 

etterlevelseskontroll. Dette er eksempel på en uttalelse som skal avgis med moderat sikkerhet. 

Komiteen oppfordrer medlemmene til å bruke uttalelsen i standarden for kontrollen og uttalelsen som 

skal avgis innen 30. juni 2020. Se også eget informasjonsskriv om dette, Infoskriv 1/2020 

3.4.  Avtalte kontrollhandlinger – ISRS 4400 

ISRS 4400 – Avtalte kontrollhandlinger er lagt til grunn for de fleste uttalelsene, med mindre det er gitt 

andre føringer i grunnlaget for de ulike uttalelsene. Oppdrag etter ISRS 4400 faller utenfor 

revisjonsbegrepet og er uttalelser som avgis på grunnlag av kontrollhandlinger avtalt med 

oppdragsgiver (mottaker). Rapporteringen fra revisor betegnes derfor som «rapport». Uttrykk som 

«bekreftelse», «attestasjon» e.l. skal ikke anvendes.  

Siden uttalelsene ikke er basert på revisjon må revisor etter standardenes krav presisere at uttalelsene 

ikke gir revisjonsmessig sikkerhet for at informasjonen ikke inneholder vesentlige feil. Uttalelsen gir 

sikkerhet for de utførte kontrollene, men ikke utover dette. 

Som nevnt er det oppdragsgiver som skal definere innholdet i revisors kontrollhandlinger. For flere av 

uttalelsene har komiteen forsøkt å gi eksempler på hensiktsmessige kontrollhandlinger. I noen av 

uttalelsene vises formålet med kontrollene mer enn de konkrete kontrollhandlinger. I slike tilfeller må 

uttalelsen suppleres med en kort beskrivelse av de kontrollhandlingene som faktisk er avtalt eller som 

er lagt til grunn for uttalelsen.  

Enkelte oppdragsgivere krever at revisor signerer på et nærmere angitt skjema. Slike skjemaer 

tilfredsstiller ikke nødvendigvis kravene til revisors rapport etter ISRS 4400 punkt 18. 

Revisjonskomiteen anbefaler at revisor i slike tilfeller utarbeider en egen rapport som legges ved 

skjemaet, eventuelt tilføyer de nødvendige opplysninger i skjemaet. 
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3.5.  SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlaget for skatter og avgifter 

SA 3801 fastsetter normer og gir veiledning for revisors oppgaver ved kontroll av en virksomhets 

rapportering av grunnlag for beregning av skatter og avgifter. Standarden er under oppdatering, men 

det vil ikke foreligge ny versjon av standarden med kraft for årsoppgjøret 2016. Komiteen har derfor 

valgt å ta inn en liten omtale av bruken av standarden og hvilke oppgaver revisor kan stå overfor. 

I kommuner og fylkeskommuner vil det som hovedregel være kontrolloppstillingen som attesteres av 

kommunens revisor. Etter skatteforvaltningsforskriften § 7-2-11 skal den opplysningspliktige sammen 

med sin skattemelding legge ved en kontrolloppstilling over bokførte og innberettede beløp knyttet til 

lønnsopplysninger mv. Kontrolloppstillingen skal signeres av revisor. I følge opplysninger på altinn.no 

skal offentlige etater og skattefrie institusjoner levere skjemaet til skattekontoret innen 31. mai året 

etter inntektsåret.   

Skattedirektoratet oppdaterte i desember 2016 sin melding om revisors signering av næringsoppgave 

og kontrolloppstilling over bokførte og innberettede lønnsopplysninger mv. Oppdateringen var i 

hovedsak korrigeringer av utdaterte henvisninger og justeringer som følge av innføring av 

skatteforvaltnings-loven og a-ordningen. Meldingen har ikke materielle endringer, slik at SA3801 ikke 

ble justert. Det er imidlertid viktig å være klar over at vi som revisor kun attesterer på kommunens 

egen innberetning av egne ansatte (RF-1022). Det betyr etter komiteens oppfatning, at det ligger et 

annet presisjonsnivå på våre kontroller av kommunes øvrige typer innberetninger, som for eksempel 

sosialhjelp, foreldrebetaling, innberetning av selvstendige næringsdrivende mv.  

Underskrift på næringsoppgaven er også en relevant oppgave for revisor i flere kommuner og 

fylkeskommuner, blant annet grunnet aktivitet i andre kommuner eller f.eks. pga. næringsavfall 

gjennom kommunen. Oppgaven bunner i skatteforvaltningsforskriften § 8-2-6 og § 8-9-4 som krever 

at revisor i revisjonspliktige foretak skal underskrive virksomhetens næringsoppgave.  

3.6.  SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen 

SA 3802 fastsetter normer og gir veiledning for revisors oppgaver ved utarbeidelse av lovbestemte 

redegjørelser, andre uttalelser til aksjeeierne og avgivelse av lovbestemte bekreftelser til 

Foretaksregisteret, for allmennaksjeselskaper (ASA), aksjeselskaper (AS) og andre foretaksformer 

hvor det er krav til uttalelser eller bekreftelser fra revisor. SA 3802-1 gjelder aksjeselskaper og 

allmennaksjeselskaper, mens SA 3802-2 gjelder andre foretaksformer, herunder interkommunale 

selskap (IKS). 

Bekreftelser til Foretaksregisteret skal gjennomgående gis med høy sikkerhet (garanti). Uttalelsene gis 

i kort form og revisor benytter ordlyden «vi bekrefter at», jf. SA 3802 punkt 7. 

Kommunale- og fylkeskommunale foretak skal registreres i Foretaksregisteret. Revisor må avgi 

erklæring om at revisor påtar seg oppdraget som revisor, jf. foretaksregisterloven § 4–4 bokstav d. 

I interkommunale selskaper er det ikke innskuddsplikt utover det som følger av selskapsavtalen. I 

tillegg til villighetserklæring skal revisor, i henhold til foretaksregisterloven § 4–4 bokstav e, bekrefte 

riktigheten av opplysninger om innbetalt kapital. I eksempelsamlingen er det tatt inn eksempler på 

bekreftelser av innskutt kapital i henholdsvis penger og annet enn penger. 

4. Generelle forhold

4.1.  Personvernregler

Som følge av personvernforordningen i EU, er det innført personvernregler med virkning fra mai 

2018. Dokumentasjon revisor innhenter som en del av et revisjons-/attestasjonsoppdrag kan være 

omfattet av regelverket, og må derfor behandles og oppbevares på en forsvarlig måte. NKRF arbeider 

http://www.skatteetaten.no/no/Radgiver/Rettskilder/Skattedirektoratets-meldinger/revisors-plikter/
http://www.skatteetaten.no/no/Radgiver/Rettskilder/Skattedirektoratets-meldinger/revisors-plikter/
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med en bransjenorm og vil komme med nærmere informasjon om hvordan revisorer skal forholde seg 

til regelverket når ulike forhold er avklart blant annet med Datatilsynet..  

4.2. Øremerkede tilskudd til kommunesektoren 

En ekspertgruppe leverte i desember 2017 en områdegjennomgang av øremerkede tilskudd til 

kommunesektoren1. Ekspertgruppens mandat var å få oversikt over dagens tilskuddsordninger rettet 

mot kommunesektoren for så å identifisere utfordringer og forbedringsområder. 

Ekspertgruppen anbefalinger er i korte trekk: 

 Antall tilskuddsordninger bør kraftig reduseres gjennom innlemming og sammenslåing av

tilskudd.

 Det bør etableres mekanismer for bedre koordinering av innsats på sektordepartementenes

ulike ansvarsområder.

 Søknads- og rapporteringskrav bør i størst mulig grad standardiseres og forenkles, og

foreliggende data bør gjenbrukes.

 Effektiviserings- og forbedringsmuligheter ved økt digitalisering bør realiseres.

I forenkling av søknads- og rapporteringskrav ligger også at ekspertgruppen tar til orde for å redusere 

kravene til revisorbekreftelser. 

5. Nærmere om enkelte uttalelser/rapporter

Barnehagetilskudd 

I KS/PBLs veileder til forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager anbefales at 

kommunenes tilskuddsberegning kontrolleres av revisor. Forslag til slik rapport er beholdt 

eksempelsamlingen. Det vises til informasjonsskriv 05/2013 (revidert mars 2016) for nærmere 

informasjon. Revisjonskomiteen anbefaler at det utarbeides eget engasjementsbrev for slike oppdrag. 

Vi gjør for øvrig oppmerksom på at KS/PBLs veileder ble oppdatert i mars 2018 og 

beregningsmodellen i juni 2019. Oppdateringen får ikke betydning utformingen av revisors rapport. 

Psykisk utviklingshemmede 

Rapportering av psykisk utviklingshemmede foretas via Altinn. Revisor skal også attestere i Altinn. 

Det er ikke mulighet til å legge til vedlegg, slik at revisors rapport etter ISRS 4400, sammen 

med signert skjema for revisorattestasjon (vedlegg 2 til IS-3/2020), som tidligere skal 

oppbevares i kommunen for eventuelt senere bruk. Revisjonskomiteen anbefaler å sende 

rapporten til Helsedirektoratet dersom det er kommentarer i rapporten opp mot de utførte 

kontrollhandlinger.. Det vises til Helsedirektoratets rundskriv IS-3/2020 for nærmere informasjon. 

 Til kontrollpunkt 1c kan det bemerkes at hvis stadfesting fra lege/psykolog uttrykker tvil må vi som 

revisor følge det opp. 

Tilskuddsordning for særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester i kommunene 

Rapportering i tilknytning til tilskuddsordningen for særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester 

foretas via Altinn. Revisors rapport legges ved som vedlegg i Altinn. Det vises til Helsedirektoratets 

rundskriv IS-4/2020 for nærmere informasjon.  

I rundskriv IS-4/2020 er det gjort enkelte presiseringer, som kan oppfattes som reelle innstramminger. 

Dette gjelder i hovedsak følgende forhold: 

1 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/omradegjennomgang-av-oremerkede-tilskudd-til-

kommunesektoren/id2582460/  

https://www.ks.no/fagomrader/barn-og-unge/barnehage/veileder-for-beregning-av-tilskudd-til-private-barnehager/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/omradegjennomgang-av-oremerkede-tilskudd-til-kommunesektoren/id2582460/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/omradegjennomgang-av-oremerkede-tilskudd-til-kommunesektoren/id2582460/
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 Det er presisert at revisor skal kontrollere at det er utførte timer som skal legges til grunn, og

ikke vedtatte timer, jf. punkt 4 i revisors uttalelse. Revisjonskomiteen oppfatter at dersom

kommunen ikke kan legge frem registrert timeforbruk eller annen dokumentasjon som

sannsynliggjør at dette er utførte timer, f.eks. i form av arbeids- og turnuslister eller en

skriftlig bekreftese fra kommunen, må revisor ta opp dette i sin uttalelse.

 I punkt 10 er øremerkede statstilskudd utløst av tjenestemottaker tatt ut, og man står igjen med

kontroll av egenbetaling.

Kontrollomfanget er noe redusert da det nå stilles krav om kontroll med minimum 40 individkrav, mot 

tidligere 50. For kommuner med mer enn 40 tjenestemottakere skal halvparten av utvalget gjøres 

tilfeldig. For de resterende skal det fokuseres på tjenestemottakere som har et høyt antall timer og 

tjenestemottakere som er langt over innslagspunktet. 

Revisors kontroll gjennomføres som avtalte kontrollhandlinger i samsvar med ISRS 4400. Det 

innebærer at revisor utfører de kontrollhandlingene som fremgår av brev til revisor og rapporterer på 

resultatet av disse. Revisjonskomiteen vil understreke at selv om brevet til revisor kan tyde på noe 

annet, tar ikke revisor stilling til refusjonskravet som helhet.  

Hvis revisor har kommentarer eller finner feil skal dette tas opp med kommunene. Det refusjonskrav 

og skjema for revisjonsuttalelse som sendes Helsedirektoratet innen 1. april 2020 skal være avstemt og 

likelydende. Hvis kommunen ikke etterkommer revisors merknader skal revisor sende særskilt 

melding om dette til e-post ressurskrevendetjeneste@helsedir.no med beskrivelse av hva forholdet 

gjelder. Revisjonskomiteen anbefaler at revisors rapport etter ISRS 4400 legges ved denne e-posten. 

Innrapporteringsskjema og skjema for revisjonsuttalelse skal da ikke sendes inn. Helsedirektoratet vil 

ta særskilt kontakt med kommunen og revisor i slike tilfeller. 

Helsedirektoratets skjema for revisoruttalelse dekker etter revisjonskomiteens vurdering ikke kravene 

til rapport etter ISRS 4400. En fullstendig rapport anbefales derfor lagt ved skjemaet fra 

Helsedirektoratet. 

Prosjektregnskap 

I den grad oppdragsgiver gir uttrykk for at det faktisk er revisjon som kreves, må revisor gjennomføre 

sitt oppdrag i samsvar med ISA-ene. Dette er særlig relevant ved revisjon av prosjektregnskaper. Det 

generelle eksempelet på revisjonsberetning til prosjektregnskap basert på ISA 805 – ”Særlige hensyn 

ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke elementer, kontoer eller poster i en 

regnskapsoppstilling” (eksempel 4) er derfor beholdt. 

I dette eksempelet vises til at prosjektregnskapet er utarbeidet i samsvar med «note 1». 

Erfaringsmessig er det få prosjektregnskaper som har en slik note som beskriver grunnlaget for 

regnskapsavleggelse og de prinsipper som er lagt til grunn for prosjektregnskapet. Revisjonskomiteen 

anbefaler at det i slike tilfeller i stedet henvises til aktuelt grunnlag for regnskapsavleggelsen i form av 

regelverk, tilskuddsbrev e.l., slik det f.eks. er gjort i eksempel 7. 

6. Avslutning

En oversikt over de ulike uttalelsene/rapportene som er tatt inn i eksempelsamlingen er gitt i vedlegg 

nedenfor. 

Eventuelle spørsmål og kommentarer, samt innspill til uttalelser som ikke er dekket eller er 

overflødige, kan rettes til leder av revisjonskomiteen. 

Med hilsen 

mailto:ressurskrevendetjeneste@helsedir.no
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NKRFs revisjonskomité 

Unn Helen Aarvold 

leder (sign.) 

Vedlegg:    

Oversikt over uttalelsene/rapportene i eksempelsamlingen 

Maler for uttalelser og rapporter i kommunal sektor 
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Vedlegg: Oversikt over uttalelsene/rapportene i eksempelsamlingen 
Nedenfor følger en oversikt over de ulike rapportene/uttalelsene som er tatt inn i eksempelsamlingen. 

Nr Navn på uttalelse Adressat/mottaker Grunnlag Type uttalelse 

Oppdrag etter ISA 800 – Særlige hensyn ved revisjon av regnskapet utarbeidet i samsvar med rammeverk med 
spesielle formål 

1 Beboer- og 
pasientregnskap 

ABC Sykehjem Helse- og omsorgstjenesteloven § 
12-4 og forskrift om kontantytelser 
fra folketrygden.  

Revisjonsberetning til 
eget regnskap 

Oppdrag etter ISA 805 – Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke 
elementer, kontoer eller poster i en regnskapsoppstilling 

2 Stiftelsen Dam Stiftelsen Dam www.dam.no Revisjonsberetning til 
enkeltstående 
oppstilling 

3 Kompensasjon for 
merverdiavgift 

Kommunen/ 
Skattekontoret 

Momskompensasjonsloven § 8 Revisjonsberetning til 
enkeltstående 
oppstilling 

4 Prosjektregnskap Tilskuddsgiver/ 
prosjekteier 

Revisjonsberetning til 
enkeltstående 
oppstilling 

5 Interkommunalt 
samarbeid uten eget 
særregnskap 

Styret i samarbeidet Revisjonsberetning til 
enkeltstående 
oppstilling 

6 Tilskudd til rekruttering 
av fastleger til 
kommunene 

Helsedirektoratet Revisjonsberetning til 
enkeltstående 
oppstilling 

7 Tilskudd til utvikling av 
helhetlig tilbud til 
foreldre/foresatte med 
krevende 
omsorgsoppgaver 

Helsedirektoratet Revisjonsberetning til 
enkeltstående 
oppstilling 

8 Fellesnemnd for 
kommunesammenslåing 

Fellesnemnda/ny 
kommune 

Revisjonsberetning til 
enkeltstående 
oppstilling 

9 Rentekompensasjon 
kirker 

Husbanken Forskrift om rentekompensasjon for 
kirker 

Revisjonsberetning til 
enkeltstående 
oppstilling 

Oppdrag etter ISAE 3000 – Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk 
finansiell informasjon 

10 Attestasjonsuttalelse om 
finansforvaltning 

Kommunestyret Forskrift om garantier og finans- og 
gjeldsforvaltning § 7 

 Attestasjonsrapport 

11 Attestasjonsuttalelse om 
rutiner for 
finansforvaltningen 

Kommunestyret Forskrift om garantier og finans- og 
gjeldsforvaltning § 7 

 Attestasjonsrapport 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30?q=helse%20og%20omsorg
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2014-02-14-137
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2014-02-14-137
http://www.extrastiftelsen.no/
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-12-12-108
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2014-09-01-1139
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2014-09-01-1139
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-11-18-1520
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-11-18-1520
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-11-18-1520
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-11-18-1520
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Nr Navn på uttalelse Adressat/mottaker Grunnlag Type uttalelse 

12 Attestasjonsuttalelse om 
rutiner for frivillig 
offentlig forvaltning av 
enkeltpersoners 
økonomi 

NAV kontoret Landsdekkende veiledningsrutiner 
for frivillig forvaltning og avtale med 
bruker 

Attestasjonsrapport 

Oppdrag etter ISRE 2400 – Forenklet revisorkontroll av regnskap 

13 Prosjektregnskap 
investering - forenklet 
revisorkontroll 

Kommunen Forenklet 
revisorkontroll 

Oppdrag etter ISRS 4400 – Avtalte kontrollhandlinger 

14 Prosjektregnskap 
investering - avtalte 
kontrollhandlinger 

Kommunen Avtalt kontrollhandling 

15 Spillemiddelregnskap Fylkeskommunen Kulturdepartementet V-0732 – 
Bestemmelser om tilskudd til anlegg 
og fysisk aktivitet 

Avtalt kontrollhandling 

16 Den kulturelle 
skolesekken 

Fylkeskommunen St. meld. Nr. 38 (2002-2003) Den 
kulturelle skolesekken og St. meld. 
Nr. 8 (2007-2008) ”Kulturell 
skulesekk for framtida”. Se ellers 
www.denkulturelleskolesekken.no 
for nærmere informasjon om 
ordningen. 

Avtalt kontrollhandling 

17 Oppgjør øvingslærere i 
grunnskolen 

Høgskolen i ABC Rundskriv F-04-05 fra Utdannings- 
og forskningsdepartementet. 

Avtalt kontrollhandling 

18 Refusjon ytelser statlige 
mottak 

Utlendingsdirektoratet Rundskriv RS 2008-044V7 fra UDI Avtalt kontrollhandling 

19 Refusjon utgifter til 
barnevern 

Bufetat Retningslinjer til lov om 
barneverntjenester fra Barne- og 
likestillingsdepartementet 

Avtalt kontrollhandling 

20 Psykisk 
utviklingshemmede 

Kommunen/Helsedirek
toratet 

Årlig rundskriv fra Helsedirektoratet 
– IS-3/2020

Avtalt kontrollhandling 

21 Tilskuddsordningen for 
særlig ressurskrevende 
helse- og sosialtjenester 
i kommunene 

Helsedirektoratet Årlig rundskriv fra Helsedirektoratet 
– IS-4/2020

Avtalt kontrollhandling 

22 Merverdiavgiftskompens
asjon for frivillige 
organisasjoner 

Lotteri- og 
stiftelsestilsynet 

Forskrift om 
merverdiavgiftskompensasjon for 
frivillige organisasjoner 

Avtalt kontrollhandling 

23 Tilskudd til ikke-
kommunale barnehager 

Kommunen Forskrift om tildeling av tilskudd til 
private barnehager 
Veileder for beregning av tilskudd til 
private barnehager (KS/PBL) 

Avtalt kontrollhandling 

24 Opptak av lån Kommunens långivere Avtalt kontrollhandling 

https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Samarbeid/For+kommunen/Nyttig+a+vite/_attachment/99491?_download=true&_ts=14101d2feb8
https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Samarbeid/For+kommunen/Nyttig+a+vite/_attachment/99491?_download=true&_ts=14101d2feb8
https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Samarbeid/For+kommunen/Nyttig+a+vite/_attachment/99491?_download=true&_ts=14101d2feb8
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/bestemmelser-om-tilskudd-til-anlegg-for-idrett-og-fysisk-aktivitet---2019-v-0732-b/id2667319/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/bestemmelser-om-tilskudd-til-anlegg-for-idrett-og-fysisk-aktivitet---2019-v-0732-b/id2667319/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/bestemmelser-om-tilskudd-til-anlegg-for-idrett-og-fysisk-aktivitet---2019-v-0732-b/id2667319/
http://www.denkulturelleskolesekken.no/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv-f-04-05/id109530/
https://www.udiregelverk.no/no/rettskilder/udi-rundskriv/rs-2008-044/rs-2008-044v7/
https://www.helsedirektoratet.no/rundskriv/opplegg-for-registrering-av-antall-personer-med-psykisk-utviklingshemming-i-kommunene
https://helsedirektoratet.no/tilskudd/serlig-ressurskrevende-helse-og-omsorgstjenester
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-04-15-386
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-04-15-386
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-04-15-386
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-10-09-1166
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-10-09-1166
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Nr Navn på uttalelse Adressat/mottaker Grunnlag Type uttalelse 

Oppdrag etter SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen 

25 Villighetserklæring med 
bekreftelse av mottatt 
kapitalinnskudd i penger 

Foretaksregisteret Foretaksregisterloven § 4-4 Bekreftelse 

26 Villighetserklæring med 
bekreftelse av mottatt 
kapitalinnskudd i annet 
enn penger 

Foretaksregisteret Foretaksregisterloven § 4-4 Bekreftelse 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1985-06-21-78?q=foretaksregisterloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1985-06-21-78?q=foretaksregisterloven


SUNNDAL KOMMUNE 
Kontrollutvalget 

Saksmappe:  
Arkiv:  
Saksbehandler: 
Dato:  
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216 
Sveinung Talberg 
12.03.20120 

Saksframlegg 

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 
PS 13/20 Kontrollutvalget 29.04.2020 

PRESENTASJON ÅRSOPPGJØRSREVISJON 2019 – SUNNDAL KOMMUNE 

Sekretariatets innstilling 

Kontrollutvalget tar revisjonens rapport fra årsoppgjøret 2019 til orientering.  

Kontrollutvalget ber revisjonen om å melde tilbake til kontrollutvalget om forbedringspunkt og 
merknader i rapporten blir fulgt opp av kommunedirektøren. 

Saksopplysninger 

I henhold til lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 23-2 skal kontrollutvalget 
påse at: 
a) kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte.
b) det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med gjeldende
bestemmelser og vedtak.

Med hjemmel i kommuneloven har Kommunal- og moderniseringsdepartementet fastsatt forskrift 
om kontrollutvalg og revisjon i kommuner og fylkeskommuner (kontrollutvalgsforskriften) hvor 
kontrollutvalgets oppgaver ved regnskapsrevisjon fremkommer i § 3. 
Kontrollutvalget skal holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet og påse at: 
a) kommunens årsregnskaper blir revidert på en betryggende måte.
b) regnskapsrevisjonen utføres i samsvar med lov, forskrift og kontrollutvalgets instrukser og avtaler
med revisor.
c) regnskapsrevisjonen blir utført av revisorer som oppfyller kravene i kapittel 2 og 3.

Kontrollutvalget skal uttale seg til kommunestyret om årsregnskapene og årsberetningene før 
formannskapet innstiller til vedtak. 

Kontrollutvalget har fått følgende orienteringer fra oppdragsansvarlig regnskapsrevisor: 
• Kommunikasjons-/revisjonsplan 2019 i kontrollutvalget i Sunndal sitt møte 16.09.2019, sak

PS 34/19.
• Interimrapport regnskapsrevisjon – revisjonsåret 2019 i kontrollutvalget i Sunndal sitt møte

13.02.2020, sak PS 04/20.

Etter oppdragsavtalen som er inngått mellom kontrollutvalget i Sunndal kommune og Møre og 
Romsdal Revisjon IKS, skal revisjonen også rapportere tilbake til kontrollutvalget etter utført 
årsoppgjørsrevisjon. 



Revisjonen har avgitt en rapport til kontrollutvalgssekretariatet som oppsummerer 
årsoppgjørsrevisjonen i Sunndal.  Denne vil bli presentert i møtet 29.04.2020, da 
oppsummeringsmøte mellom revisjonen og administrasjonen ennå ikke er avholdt.  Ut fra det som er 
mottatt fra revisjonen vil en komme med kommentarer til dette under «Vurderinger» nedenfor.   

VURDERING  
Revisjonen har nå avsluttet sin revisjon av årsregnskapet til Sunndal kommune for regnskapsåret 
2019.  Revisjonen har avgitt en revisjonsberetning datert 20.04.2020 uten forbehold. Revisjonen har 
gjennom sitt revisjonsarbeid likevel observert forbedringsforhold, men som ikke har innvirkning på 
forbehold i revisjonsberetningen. Revisjonen vil i møtet orientere om utført revisjonsarbeid og 
summere opp forbedringspunkt og merknader.  

Kontrollutvalget viser til rapporten og følgende merknader: 

Etter revisjonen sitt syn så kan kommunen være tjent med å gi ytterligere informasjon i årsmeldingen 
om vurdering av økonomien på ett overordnet nivå med utgangspunkt de obligatoriske 
regnskapsskjema.  Dette vil gjøre det lettere for politikere og andre å forstå virksomheten. Det vil 
gjøre det lettere å forstå avvik mellom regnskap og budsjett, samt utvikling over tid, også fremover. 

Kommunen bør ha rutine på at fakturert og bokført inntekt stemmer med fakturagrunnlag som er 
utarbeidet av den enkelte avdeling. 

Revisjonen vil anbefale kommunen å vurdere rutiner for beregning av refusjon for særlig 
ressurskrevende tjenester, herunder for å få utarbeidet kravet innen frister som fremgår av 
rundskrivet fra Helsedirektoratet. 

Revisjonen anbefaler at det gjøres avstemming mellom regnskap og lønnssystemet gjennom året. 
Det gjøres avstemming mellom regnskap og lønnssystemet i forbindelse med årsoppgjøret. I denne 
perioden har man ofte ikke tilstrekkelig kapasitet til å finne årsaker til avvik, særlig knyttet til 
innberetning. 

Reserverte bevilgninger på lønnsområdet bør budsjetteres på samme konto som utgiften 
føres.  Revisjonen anbefaler at man vurderer praksis for bokføring av premieavvik og bruk av 
premiefond slik at det ikke oppstår unødvendige avvik mellom de ulike postene i regnskapsskjema 
1B. 

Noen enheter følger ikke godt nok opp at riktig merverdiavgiftskode benyttes. Dette avdekkes ved 
revisjonens kontroll av merverdiavgiftskompensasjonen. Økonomiavdelingen gir beskjed til 
aktuelle enheter om slike funn av feil. Det gjenstår fortsatt å sikre gode rutiner for ikke å kreve 
merverdiavgift av vanlige boliger. 

Når det gjelder investeringsregnskapet så har kommunen bokført 10 års engangs leie for «Newton 
rom» og aktivert dette som driftsmiddel.  Dette bør omklassifisertes til fordring.  Utbetaling av andel 
tilskudd er aktivert som driftsmiddel, bør føres som reduksjon av finansiert med tilskudd. 

Det bør foretas en gjennomgang av bundne driftsfond for å vurdere om det reelt sett foreligger 
forpliktelser til alle disse. Spesielt konti som har stått urørt i flere år må vurderes. 

Revisjonen for 2019 viser som for tidligere år at regnskapet i stor grad er løpende riktig bokført. 



Kommunen har forbedret sine budsjetteringsrutiner mht. innvandrertjenesten. Forbeholdet i fjorårets 
revisjonsberetning er derfor tatt vekk i årets beretning. 

Revisjonen har avgitt sin beretning uten forbehold. Under «andre forhold» har en opplyst om at 
regnskapet er avlagt etter lovens frist. 

Kontrollutvalget ber revisjonen om å melde tilbake til kontrollutvalget om forbedringspunkt og 
merknader i rapporten blir fulgt opp av kommunedirektøren. 

Sveinung Talberg 
Rådgiver 
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ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2019 – SUNNDAL KOMMUNE 

Sekretariatets forslag til uttalelse 

Årsregnskapet 2019 
Kontrollutvalget har i møte 29.04.2020, sak PS 14/20 behandlet Sunndal kommunes årsregnskap for 
2019 i tråd med kommuneloven § 14-6, forskrift om kontrollutvalg og revisjon i kommuner og 
fylkeskommuner av 17.06.2019 § 3, 2.ledd og forskrift om årsregnskap og årsberetning for 
kommuner og fylkeskommuner av 15.12.2000. 

Grunnlaget for behandlingen har vært kommunens årsregnskap for 2019 fra kommunedirektør, 
kommunedirektørens årsberetning for 2019, presentasjon av årsoppgjørsrevisjon 2019 i sak PS 14/20 
og revisor sin beretning datert 15.04.2019. I tillegg har revisjonen og kommunedirektør supplert 
utvalget med muntlig informasjon om aktuelle problemstillinger i møtet. 

Årsregnskapet inneholder de oppstillinger og noter som er Lov- og forskriftsbestemt.  
Årsregnskapet er avlagt 18.02.2020 av kommunedirektør.  Frist for å avlegge regnskapet er 
15.02.2020.  Årsregnskapet er senere korrigert og avlagt 03.04.2020 og 14.04.2020. 

Sunndal kommunes driftsregnskap for 2019 viser kr 560 572 000 til fordeling til drift, og et 
regnskapsmessig mindreforbruk på kr 1 202 000.  Netto driftsresultat er negativt med  
kr 29 843 000, som utgjør minus 3,83 % av driftsinntektene.  Teknisk beregningsutvalg (TBU) har 
definert netto driftsresultat som det viktigste nøkkeltallet for kommunenes økonomi. Netto 
driftsresultat bør ifølge TBU minimum utgjøre 1,75 % av driftsinntektene.  Dette burde da ha 
utgjort kr 13 642 00.  Dette utgjør et negativt avvik på kr 43 485 000.  Det er budsjettert med et 
netto driftsresultat på minus kr 32 009 000.  Dette gir et positivt avvik mellom regnskap og 
budsjett på kr 2 166 000.  I 2018 var det et negativt netto driftsresultat på kr 3 610 000.  I 2017 var 
det et positivt netto driftsresultat på kr 18 445 000 og i 2016 kr 24 216 000.  På 4 år har netto 
driftsresultat utviklet seg negativt med kr 54 000 000.   Dette er en ugunstig situasjon der 
kommunen ikke lenger bygger egenkapital for å møte fremtidige utfordringer i drift eller 
investering. 

Både budsjett og regnskap viser negativt netto driftsresultat. Det er en indikasjon på at den 
økonomiske bæreevnen ikke er tilstede.  En må bruke av fond for å balansere driften.  Det er i 
økonomiplanen 2020-2023 budsjettert med netto bruk av disposisjonsfond på kr 108 212 000.  
Disposisjonsfondet var ved utgangen av 2019 på kr 134 935 000 som utgjør 17,3 % av 
driftsinntektene.  Disposisjonsfondet vil i slutten av økonomiplanperioden utgjøre kr 26 723 000, 
eller 3,4 % av driftsinntektene hvis det ikke tas grep for å redusere driftsutgiftene. 



Kontrollutvalget vil på denne bakgrunn uttrykke bekymring for den langsiktige økonomiske 
bæreevnen for kommunen. 

Etter revisjonens mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og god kommunal 
regnskapsskikk, med unntak av ikke gjennomførte budsjettreguleringer. 

Etter utvalgets gjennomgang av årsberetning og årsregnskap, samt revisors beretning, mener 
kontrollutvalget at årsregnskapet gir et forsvarlig uttrykk for resultatet av Sunndal kommunes 
virksomhet og for kommunen sin økonomiske stilling pr. 31.12.2019. 

Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret godkjenner årsregnskapet for Sunndal kommune for 
2019 slik det er avlagt. 

Årsberetning 2019 
Kontrollutvalget har i møte 29.04.2020, sak PS 14/20 behandlet Sunndal kommunes årsberetning for 
2019 i tråd med kommuneloven § 14-7, forskrift om kontrollutvalg og revisjon i kommuner og 
fylkeskommuner av 17.06.2019 § 3, 2.ledd og forskrift om årsregnskap og årsberetning for 
kommuner og fylkeskommuner av 15.12.2000. 

Årsberetningen er oversendt kontrollutvalget 14.04.2020 av kommunedirektør.  Fristen for å avlegge 
årsberetningen er 31.03.2020.   

Årsberetningen inneholder de moment som er regulert i kommuneloven § 14-7, bortsett fra bokstav 
d) om etikk, bokstav e) om likestilling og bokstav f) om aktivitetsplikt etter likestillings- og
diskrimineringsloven § 26 samt § 31-3 b) om redegjørelse for tiltak som er iverksatt og tiltak som
planlegges iverksatt for å sikre betryggende kontroll med virksomheten.  Årsberetningen mangler en
redegjørelse på 5 av 8 punkt.

Kontrollutvalget sier seg enig i revisor sine betraktninger i rapporten fra oppsummering av 
årsoppgjøret 2019, presentert i sak PS 13/20 om at kommunedirektøren i sin årsberetning kunne gitt 
ytterligere informasjon om vurdering av økonomien på et overordnet nivå med utgangspunkt i de 
obligatoriske regnskapsskjemaene.  Dette vil gjøre det enklere for andre å forstå virksomheten, avvik 
mellom regnskap og budsjett samt utvikling av økonomiske forhold over tid. 

Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret godkjenner årsberetningen for Sunndal kommune for 
2019 slik den er avlagt. 

Saksopplysninger 

Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og 
fylkeskommuner mv. av 07.06.2019 § 11-2 bestemmer at årsregnskapet for 2019 skal avlegges og 
vedtas i 2020 i samsvar med reglene i forskrift 15. desember 2000 nr. 1424 om årsregnskap og 
årsberetning. (gamle forskrifter). 

I § 10 slås det fast at årsregnskapet årsberetningen skal vedtas av kommunestyret selv senest seks 
måneder etter regnskapsårets slutt.  Årsregnskapet skal være avlagt innen 15.februar i året etter 
regnskapsåret.  Administrasjonssjefen utarbeider årsberetningen, og fremmer denne for det organ 
kommunestyret bestemmer.  Årsberetningen skal avgis uten ugrunnet opphold og senest innen 
31.mars året etter det året beretningen gjelder for.  Årsberetningen skal oversendes til
kontrollutvalget før kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskapet.



Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) av 21.06.2019 §§ 24-5, 24-6 og 
24-7 omhandler revisjonens innhold ved regnskapsrevisjon.  § 24-8 bestemmer at regnskapsrevisor
skal avgi en revisjonsberetning til kommunestyret senest 15. april. Det skal sendes kopi til
kontrollutvalget, til formannskapet og til kommunedirektøren.

I henhold til lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) av 21.06.2019 § 23-2 skal 
kontrollutvalget påse at: 
a) kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte.
b) det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med gjeldende
bestemmelser og vedtak.

Med hjemmel i kommuneloven av 21.06.2019 har Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
fastsatt forskrift om kontrollutvalg og revisjon i kommuner og fylkeskommuner 
(kontrollutvalgsforskriften) hvor kontrollutvalgets oppgaver ved regnskapsrevisjon fremkommer i 
§ 3:
Kontrollutvalget skal holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet og påse at:
a) kommunens årsregnskaper blir revidert på en betryggende måte.
b) regnskapsrevisjonen utføres i samsvar med lov, forskrift og kontrollutvalgets instrukser og avtaler
med revisor.
c) regnskapsrevisjonen blir utført av revisorer som oppfyller kravene i kapittel 2 og 3.

Kontrollutvalget skal uttale seg til kommunestyret om årsregnskapene og årsberetningene før 
formannskapet innstiller til vedtak. 

Kommuneloven §§ 14-6, 14-7 og 31-3 omhandler for øvrig bestemmelser om årsregnskap og 
årsberetning og kontrollutvalget har orientert sin uttalelse i henhold til dette. 

Vedlagt saken følger: 
 Årsregnskap 2019 for Sunndal kommune, datert 18.02.2020/.03.04.2020
 Årsberetning 2019 for Sunndal kommune, mottatt 14.04.2020
 Uavhengig revisors beretning, datert 20.04.2020.

VURDERING 

Årsregnskapet 2019 
Kontrollutvalget har i møte 29.04.2020, sak PS 14/20 behandlet Sunndal kommunes årsregnskap for 
2019 i tråd med kommuneloven § 14-6, forskrift om kontrollutvalg og revisjon i kommuner og 
fylkeskommuner av 17.06.2019 § 3, 2.ledd og forskrift om årsregnskap og årsberetning for 
kommuner og fylkeskommuner av 15.12.2000. 

Grunnlaget for behandlingen har vært kommunens årsregnskap for 2019 fra kommunedirektør, 
kommunedirektørens årsberetning for 2019, presentasjon av årsoppgjørsrevisjon 2019 i sak PS 14/20 
og revisor sin beretning datert 15.04.2019. I tillegg har revisjonen og kommunedirektør supplert 
utvalget med muntlig informasjon om aktuelle problemstillinger i møtet. 

Årsregnskapet inneholder de oppstillinger og noter som er Lov- og forskriftsbestemt.  
Årsregnskapet er avlagt 18.02.2020 av kommunedirektør.  Frist for å avlegge regnskapet er 
15.02.2020.  Årsregnskapet er senere korrigert og avlagt 03.04.2020 og 14.04.2020. 



Sunndal kommunes driftsregnskap for 2019 viser kr 560 572 000 til fordeling til drift, og et 
regnskapsmessig mindreforbruk på kr 1 202 000.  Netto driftsresultat er negativt med  
kr 29 843 000, som utgjør minus 3,83 % av driftsinntektene.  Teknisk beregningsutvalg (TBU) har 
definert netto driftsresultat som det viktigste nøkkeltallet for kommunenes økonomi. Netto 
driftsresultat bør ifølge TBU minimum utgjøre 1,75 % av driftsinntektene.  Dette burde da ha 
utgjort kr 13 642 00.  Dette utgjør et negativt avvik på kr 43 485 000.  Det er budsjettert med et 
netto driftsresultat på minus kr 32 009 000.  Dette gir et positivt avvik mellom regnskap og 
budsjett på kr 2 166 000.  I 2018 var det et negativt netto driftsresultat på kr 3 610 000.  I 2017 var 
det et positivt netto driftsresultat på kr 18 445 000 og i 2016 kr 24 216 000.  På 4 år har netto 
driftsresultat utviklet seg negativt med kr 54 000 000.   Dette er en ugunstig situasjon der 
kommunen ikke lenger bygger egenkapital for å møte fremtidige utfordringer i drift eller 
investering. 

Både budsjett og regnskap viser negativt netto driftsresultat. Det er en indikasjon på at den 
økonomiske bæreevnen ikke er tilstede.  En må bruke av fond for å balansere driften.  Det er i 
økonomiplanen 2020-2023 budsjettert med netto bruk av disposisjonsfond på kr 108 212 000.  
Disposisjonsfondet var ved utgangen av 2019 på kr 134 935 000.  Disposisjonsfondet var ved 
utgangen av 2019 på kr 134 935 000 som utgjør 17,3 % av driftsinntektene.  Disposisjonsfondet 
vil i slutten av økonomiplanperioden utgjøre kr 26 723 000, eller 3,4 % av driftsinntektene hvis 
det ikke tas grep for å redusere driftsutgiftene. 

Kontrollutvalget vil på denne bakgrunn uttrykke bekymring for den langsiktige økonomiske 
bæreevnen for kommunen. 

Etter revisjonens mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og god kommunal 
regnskapsskikk, med unntak av ikke gjennomførte budsjettreguleringer. 

Etter utvalgets gjennomgang av årsberetning og årsregnskap, samt revisors beretning, mener 
kontrollutvalget at årsregnskapet gir et forsvarlig uttrykk for resultatet av Sunndal kommunes 
virksomhet og for kommunen sin økonomiske stilling pr. 31.12.2019. 

Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret godkjenner årsregnskapet for Sunndal kommune for 
2019 slik det er avlagt. 

Kontrollutvalget er bekymret for utviklingen i netto driftsresultat i budsjett og regnskap. 
Når det både i budsjett og regnskap viser et negativt tall i netto driftsresultat, er det en indikasjon 
på at den økonomiske bæreevnen ikke er tilstede.  En har ikke midler til å dekke renter og avdrag.  
En må bruke av fond for å balansere driften.  Det er i økonomiplanen 2020-2023 budsjettert med 
netto bruk av disposisjonsfond på kr 108 212 000.  Disposisjonsfondet var ved utgangen av 2019 
på kr 134 935 000.  Disposisjonsfondet vil i slutten av økonomiplanperioden utgjøre kr 
26 723 000, eller 3,4 % av driftsinntektene hvis det ikke tas grep for å redusere driftsutgiftene. 

Sunndal kommunes brutto lånegjeld utgjør kr 600 342 000 pr. 31.12.2019.  Korrigert for ubrukte 
lånemidler og utlån utgjør kommunens netto lånegjeld kr 520 714 000.  Dette tilsvarer 66,8 % av 
driftsinntektene.  Kommunens lånegjeld er under landsgjennomsnittet som er på  
75 % av driftsinntektene, men viser en økende tendens.  Dette er bekymringsfullt når en ser at 
kommunen har negativt netto driftsresultat og må bruke av disposisjonsfondet for å balansere drifta.  
En har ikke midler i drifta til å møte økende renter og avdrag.  En bør ta i betraktning at en del av 



lånegjelden er selvfinansierende da den er knyttet til betalingsområder og kompensasjonsområder 
som bla. VAR.   

Noen nøkkeltall: 

Netto driftsresultat i prosent 
av brutto driftsinntekter 

2019 2018 2017 Fylkesmannens og TBU sitt 
måltall 

Sunndal kommune -3,8 -0,4 2,1 Minimum 1,75 % 

Dette nøkkeltallet viser andelen av driftsinntektene som ikke er brukt i driften. Tallene viser at kommunen har et 
resultat i 2019 som ligger langt under Fylkesmannen og TBU sitt måltall på 1,75 %. 

Disposisjonsfond  i prosent 
av brutto driftsinntekter 

2019 2018 2017 Fylkesmannens måltall 

Sunndal kommune 17,3 17,8 16,0 Minimum 4 % 

Kommunen trenger et disposisjonsfond av en viss størrelse for å møte uforutsette utgifter og svikt i de frie inntektene.   
Disposisjonsfondet er av tilfredsstillende størrelse, men kontrollutvalget er bekymret for kommunens økonomiske 
bæreevne i økonomiplanperioden der det er budsjettert med vesentlig økt bruk.   

* Netto lånegjeld i prosent av
brutto driftsinntekter for
kommunekonsern

2019 2018 2017 Fylkesmannens måltall 

Sunndal kommune 66,8 64,8 60,0 50 % 

* Netto lånegjeld er sum langsiktige lån korrigert for ubrukte lånemidler og utlån.

Dette nøkkeltallet sier noe om kommunens fordeling mellom gjeld og egenkapital.  
Kommunens lånegjeld er under landsgjennomsnittet som er på 75 % av driftsinntektene, men stigende. 

Årsberetning 2019 
Kontrollutvalget har i møte 29.04.2020, sak PS 14/20 behandlet Sunndal kommunes årsberetning for 
2019 i tråd med kommuneloven § 14-7, forskrift om kontrollutvalg og revisjon i kommuner og 
fylkeskommuner av 17.06.2019 § 3, 2.ledd og forskrift om årsregnskap og årsberetning for 
kommuner og fylkeskommuner av 15.12.2000. 

Årsberetningen er oversendt kontrollutvalget 14.04.2020 av kommunedirektør.  Fristen for å avlegge 
årsberetningen er 31.03.2020.   

Årsberetningen inneholder de moment som er regulert i kommuneloven § 14-7, bortsett fra bokstav 
d) om etikk, bokstav e) om likestilling og bokstav f) om aktivitetsplikt etter likestillings- og
diskrimineringsloven § 26 samt § 31-3 b) om redegjørelse for tiltak som er iverksatt og tiltak som
planlegges iverksatt for å sikre betryggende kontroll med virksomheten.  Årsberetningen mangler en
redegjørelse på 5 av 8 punkt.



Kontrollutvalget sier seg enig i revisor sine betraktninger i rapporten fra oppsummering av 
årsoppgjøret 2019, presentert i sak PS 13/20 om at kommunedirektøren i sin årsberetning kunne gitt 
ytterligere informasjon om vurdering av økonomien på et overordnet nivå med utgangspunkt i de 
obligatoriske regnskapsskjemaene.  Dette vil gjøre det enklere for andre å forstå virksomheten, avvik 
mellom regnskap og budsjett samt utvikling av økonomiske forhold over tid. 

Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret godkjenner årsberetningen for Sunndal kommune for 
2019 slik den er avlagt. 

Sekretariatet mener det ikke har framkommet forhold som må omtales spesielt i kontrollutvalgets 
uttalelse. Dersom gjennomgangen i møtet ikke frembringer nye opplysninger, kan det gis en 
uttalelse på bakgrunn av sekretariatets forslag, med eventuelle endringer gjort i møtet. 

Sveinung Talberg 
Rådgiver 
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1.0 Innledning 

Sunndal kommune fører sine regnskaper etter forskrift om årsregnskap og 
årsberetning i henhold til kommuneloven.  

Dokumentet er todelt, der del A utgjør regnskapet med noter og del B vurderinger 
knyttet til regnskapet. 

Regnskapet blir rapporter til KOSTRA, (kommune-stat-rapportering). Intern kontoplan 
er inndelt etter rammer og har budsjettansvar pr. tjenesteområde. Rammene er netto 
rammer. Det vil si at sum inntekter og sum utgifter gir en netto ramme. Netto rammer 
fordelt på tjenesteområder blir vedtatt av kommunestyret. 
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2.0 Driftsregnskapet 

2.1 Regnskapsskjema 1A 

Generelt: Regnskapsskjema 1A for Sunndal kommune omfatter alle transaksjoner 
som gjelder skatt på inntekt og formue, rammetilskudd, andre statlige overføringer, 
eiendomsskatt og andre direkte eller indirekte skatter. Tilsvarende gjelder for 
transaksjonene på finansområdet og avsetninger til og bruk av fond. Dette medfører 
at noen regnskapsposter blir ført i skjema 1B i tillegg til skjema 1A. For å eliminere 
effektene av dette, er det lagt inn en ekstra linje i skjema 1B som heter «korrigert 
sum». Denne posten er spesifisert i note 17. 

Regnskapsskjema 1A - drift  Regnskap 2019 
 Reg. budsjett 

2019 

 Oppr.budsjett 

2019 
 Regnskap 2018 

Skatt på inntekt og formue 193 964 190 054 186 854 190 774 

Ordinært rammetilskudd 227 780 229 392 229 392 216 282 

Skatt på eiendom 73 850 73 835 72 335 76 682 

Andre direkte eller indirekte skatter 17 182 16 608 16 608 16 129 

Andre generelle statstilskudd 37 991 40 400 37 400 55 680 

Sum frie disponible inntekter 550 766 550 289 542 589 555 546 

Renteinntekter og utbytte 11 734 10 520 10 520 10 489 

Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) - - - - 

Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 9 533 10 320 10 320 7 964 

Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) - - - - 

Avdrag på lån 23 441 23 000 23 000 23 317 

Netto finansinnt./utg. 21 239-   22 800-   22 800-   20 792-   

Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk - - - - 

Til ubundne avsetninger 25 478 25 478 - 36 665 

Til bundne avsetninger 12 434 3 017 17 9 199 

Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk 25 478 25 478 - 36 839 

Bruk av ubundne avsetninger 29 036 28 135 23 771 23 760 

Bruk av bundne avsetninger 14 443 6 891 6 891 14 353 

Netto avsetninger 31 045 32 009 30 645 29 088 

Overført til investeringsregnskapet - - - - 

Til fordeling drift 560 572 559 498 550 434 563 842 

Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 559 370 559 498 550 434 538 365 

Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 1 202 - - 25 477 
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2.2 Regnskapsskjema 1B – tjenesteområdenes netto rammer 

Tabellen viser at det for 2019 er fordelt kr 571,9 mill. på staber og tjenesteområder. 
Den kraftige økningen fra 2018 skyldes først og fremst at integreringstilskuddet nå 
blir inntektsført på sentralt område, og ikke i tjenesten.  

Tjenesteområde/stabsområde 

Tall i hele tusen

Regnskap 

2019

Reg.budsjett 

2019

Opprinnelig 

budsjett 

2019

Regnskap 

2018

10 Kommunedirektøren 9 409            8 577              18 939           10 276          

11 Økonomiavdelingen 5 240            5 893              6 404             6 638            

12 Personalavdelingen 10 233          9 474              8 384             6 991            

13 Politisk virksomhet 6 870            6 507              5 852             5 567            

14 Service- og informasjonsavdelingen 13 064          17 357           19 442           14 909          

15 Innvandrertjenesten 39 163          34 979           500-  14 669-  

18 Konsesjonskraftinntekter 6 000-  6 000-  6 000-  6 000-  

20 Grunnskoletjenesten 99 996          98 841           96 017           95 046 

21 Barnehagetjenesten 56 593          53 753           51 650           52 097 

30 Helse-og barnevernstjenesten 32 815          31 668           29 441           27 492 

31 NAV 13 632          13 613           12 830           15 030 

32 Pleie-og omsorgstjenesten 208 585       201 570         187 653        194 939       

40 Plan, miljø- og næringstjenesten 10 543          8 071              7 915             7 755            

50 Kulturtjenesten 19 223          17 895           17 021           18 248          

60 Kommunalteknisk tjeneste 16 626          19 536           19 006           20 522          

70 Eiendomstjenesten 35 926          34 070           33 006           29 395          

Sum fordelt til tjenestene 571 918       555 804         507 060        484 236       

Korrigert sum spesifisert i note 17 12 548-  3 694              43 374           54 129          

Korrigert sum fordelt til tjenestene 559 370       559 498         550 434        538 365       
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2.3 Økonomisk oversikt drift 

Fordeling mellom inntekts- og utgiftsposter, uavhengig av tjenesteområde 

Økonomisk oversikt - drift 
Tall i  hele tusen 

 Regnskap 

2019 

 Reg. budsjett 

2019 

 Opprinnelig 

budsjett 2019 

 Regnskap 

2018 

Brukerbetalinger 31 610            30 543            31 164            30 517            

Andre salgs- og leieinntekter 64 387            67 846            67 846            65 830            

Overføringer med krav ti l  motytelse 132 769         133 843         129 098         146 002         

Rammetilskudd 227 780         229 392         229 392         216 282         

Andre statlige overføringer 37 991            40 400            37 400            55 680            

Andre overføringer 26 - - 1 

Skatt på inntekt og formue 193 964         190 054         186 854         190 774         

Eiendomsskatt 73 850            73 835            72 335            76 682            

Andre direkte og indirekte skatter 17 182            16 608            16 608            16 129            

Sum driftsinntekter 779 558         782 520         770 696         797 896         

Lønnsutgifter 454 181         440 781         436 505         453 601         

Sosiale utgifter 105 169         107 204         111 942         105 435         

Kjøp av varer og tj som inngår i  tj.produksjon 142 668         138 044         136 707         149 044         

Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 57 624            54 162            50 791            46 226            

Overføringer 67 053            77 417            91 357            59 009            

Avskrivninger 32 186            32 259            32 259            36 259            

Fordelte utgifter 38 534-  27 662-  55 020-  32 601-  

Sum driftsutgifter 820 347         822 206         804 541         816 973 

Brutto driftsresultat 40 789-  39 686-  33 845-  19 078-  

Renteinntekter og utbytte 11 734            10 520            10 520            10 489            

Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) - - - - 

Mottatte avdrag på utlån - - - - 

Sum eksterne finansinntekter 11 734            10 520            10 520            10 489            

Renteutgifter og låneomkostninger 9 533              10 320            10 320            7 964              

Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) - - - - 

Avdrag på lån 23 441            23 000            23 000            23 317            

Utlån - - - - 

Sum eksterne finansutgifter 32 973            33 320            33 320            31 281            

Resultat eksterne finanstransaksjoner 21 239-  22 800-  22 800-  20 792-  

Motpost avskrivninger 32 186            30 477            26 000            36 259 

Netto driftsresultat 29 843-  32 009-  30 645-  3 610-  

Interne finanstransaksjoner

Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk 25 478            25 478            - 36 839            

Bruk av disposisjonsfond 29 036            28 135            23 771            23 760            

Bruk av bundne fond 14 443            6 891              6 891              14 353            

Sum bruk av avsetninger 68 957            60 504            30 662            74 952            

Overført ti l  investeringsregnskapet - - - - 

Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk - - - - 

Avsatt ti l  disposisjonsfond 25 478            25 478            - 36 665            

Avsatt ti l  bundne fond 12 434            3 017              17 9 199              

Sum avsetninger 37 912            28 495            17 45 864            

Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 1 202              - - 25 478            
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3.0 Investeringsregnskapet 
 

3.1 Regnskapsskjema 2A  
 

 
 

 
Kommunens investeringer føres adskilt fra løpende driftsoppgaver. Investeringer i 
eiendommer og anlegg, samt kjøp og salg av disse, føres under 
investeringsregnskapet. Likeledes føres låneopptak samt kostnader og inntekter i 
forbindelse med videreformidling av husbanklån under investeringsregnskapet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regnskapsskjema 2A - investering    Tall 

i hele tusen

 Regnskap 

2019 

 Reg. 

budsjett 

2019 

 Opprinnelig 

budsjett 

2019 

 Regnskap 

2018 

Investeringer i anleggsmidler 52 228         57 523         65 350           45 901         

Utlån og forskutteringer 2 792            5 000            5 000             2 478            

Kjøp av aksjer og andeler 2 724            3 443            3 000             2 526            

Avdrag på lån 3 143            4 000            4 000             2 898            

Dekning av tidligere års udekket -                -                -                 -                

Avsetninger -                -                -                 4 292            

Årets finansieringsbehov 60 887         69 966         77 350           58 094         

Finansiert slik:

Bruk av lånemidler 27 509         44 009         55 680           35 349         

Inntekter fra salg av anleggsmidler 6 285            -                -                 272               

Tilskudd til investeringer -                -                -                 285               

Kompensasjon for merverdiavgift 7 948            18 074         14 670           7 351            

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 11 223         -                -                 6 196            

Andre inntekter 38                 -                -                 1 682            

Sum ekstern finansiering 53 004         62 083         70 350           51 134         

Overført fra driftsregnskapet -                -                -                 -                

Bruk av tidligere års udisponert -                -                -                 -                

Bruk av avsetninger 7 883            7 883            7 000             6 960            

Sum finansiering 60 887         69 966         77 350           58 094         

Udekket/udisponert 0  0  0  0  
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3.2 Regnskapsskjema 2B – Oversikt over investeringsprosjekt 

Prosjekt
Regnskap 

2019

Korr bud 

2019

Budsjett 

2019

1000 EDB-investeringer 1 169 0 0

1080 IKT Orkide, investeringer 0 1 000 1 000

2040 Newton-rom 4 414 0 0

3202 Velferdsteknologi i Pleie og omsorgstjenesten 0 4 125 0

3204 Elektronisk medisineringsstøtte 45 0 0

4070 Litltorget 735 0 0

5000 Sunndal kulturhus 671 1 609 0

5220 Sande stadion  ” Letthus på hjul” 173 140 0

5560 Div.parkering - parkeringsplass 4 112 1 300 500

6000 Driftsavdelingen - fornying maskinpark 1 923 1 000 1 000

6020 Vegnavnskilting 455 500 0

6090 Kommunale veger - Bygging/utbedring 3 634 3 000 3 000

6130 Ny pumpeledning, Driva bru -Håsen pumpestasjon 0 88 0

6140 Rassikring 0 928 500

6250 Trafikksikkerhetsplan 50 500 500

6290 Husholdningsavfall - ny ordning 0 124 0

6330 LED-gatelys 3 000 0 0

6341 LED gatelys 0 3 000 3 000

6450 Levika boligfelt 385 247 0

6530 Innkjøp VA-bil 548 0 0

6540 Nye VA-ledninger Oldervegen 1 433 0 0

6550 Sunndal Vannverk - brønner Villabyøran 767 900 0

6570 Ålvundeid/Ålvundfjord vannverk - nye brønner 0 100 0

6580 Diverse overvannsprosjekter 652 549 0

6590 Elveforbygging 0 1 000 0

6680 Renovering av spillvannsledning Auragata 0 1 352 0

6720 GS-veg langs fv. 311 89 0 0

6740 Innløsning festet areal OVF -87 0 0

6750 Utomhusarbeider ved Løykja skole 763 0 0

6800 Investering VA 0 3 750 3 750

6870 Vannforsyning til Smiset 2 384 2 000 0

7010 Enøk diverse bygg 0 400 400

7030 Oppgradering kommunale bygg -884 4 355 2 000

7040 Stortuva barnehage 17 673 21 253 16 000

7080 Kjøp av kommunale boliger 1 652 2 000 2 000

7140 Holssand barnehage byggetrinn 2 608 15 000 0

7250 Nybygg Pleie og omsrog 0 500 500

7330 Tilbygg brannstasjon 390 391 0

7460 Kjøp av utstyr 176 200 200

7570 Sunndal pensjonistsenter, planlegg.oppgr. 576 58 0

7600 Diverse ENØK 54 0 0

7641 Apejungel, Sande skole 1 280 0 0

7700 Lege og helsesenter 373 1 054 16 000

7740 Barnehage Hoelsand 0 -14 900 15 000

7861 EPC fase 3 302 0 0

7870 Barnevernet ombygging 113 0 0

7900 Lekeapparat skole og barnehage 115 0 0

7995 Tredal skole - ny ventilasjon 2 486 0 0

9200 Videreformidlingslån 5 935 9 000 9 000

9300 Egenkapitaltilskudd KLP 2 255 3 000 3 000

9900 Finansiering investeringer 469 443 0

Sum alle prosjekt 60 887 69 966 77 350
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3.3 Økonomisk oversikt investering 
 

 
 
 

Økonomisk oversikt - investering                    
Tall i hele tusen

 Regnskap 

2019 

 Reg. 

budsjett 

2019 

 Opprinnelig 

budsjett 

2019 

 Regnskap 2018 

Inntekter

Salg av driftsmidler og fast eiendom 6 191            -                -                 272                      

Andre salgsinntekter 38                 -                -                 1 682                   

Overføringer med krav til motytelse 5 828            -                -                 2 533                   

Kompensasjon for merverdiavgift 7 948            18 074         14 670           7 351                   

Statlige overføringer -                -                -                 285                      

Andre overføringer -                -                -                 -                       

Renteinntekter og utbytte -                -                -                 -                       

Sum inntekter 20 004         18 074         14 670           12 122                

Utgifter -                -                -                 -                       

Lønnsutgifter -                -                -                 658                      

Sosiale utgifter -                -                -                 187                      

Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 37 415         52 868         64 850           35 529                

Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 6 489            -                -                 2 019                   

Overføringer 8 323            4 655            500                 7 508                   

Renteutgifter og omkostninger -                -                -                 -                       

Fordelte utgifter -                -                -                 -                       

Sum utgifter 52 228         57 523         65 350           45 901                

Finanstransaksjoner -                -                -                 -                       

Avdrag på lån 3 143            4 000            4 000             2 898                   

Utlån 2 792            5 000            5 000             2 478                   

Kjøp av aksjer og andeler 2 724            3 443            3 000             2 526                   

Dekning av tidligere års udekket -                -                -                 -                       

Avsatt til ubundne investeringsfond -                -                -                 -                       

Avsatt til bundne investeringsfond -                -                -                 4 292                   

Sum finansieringstransaksjoner 8 659            12 443         12 000           12 193                

Finansieringsbehov 40 882         51 892         62 680           45 972                

Dekket slik:

Bruk av lån 27 509         44 009         55 680           35 349                

Salg av aksjer og andeler 94                 -                -                 -                       

Mottatte avdrag på utlån 5 396            -                -                 3 663                   

Overført fra driftsregnskapet -                -                -                 -                       

Bruk av tidligere års udisponert -                -                -                 -                       

Bruk av disposisjonsfond 3 883            3 883            3 000             4 100                   

Bruk av bundne driftsfond -                -                -                 2 860                   

Bruk av ubundne investeringsfond 4 000            4 000            4 000             -                       

Bruk av bundne investeringsfond -                -                -                 -                       

Sum finansiering 40 882         51 892         62 680           45 972                

Udekket/udisponert 0  0  0  0  
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4.0 Balanseregnskap 
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5.0 Noter 
 
 

 
Sunndal Energi KF er på tidspunktet for regnskapsavleggelse omdannet til aksjeselskap med 
virkning fra regnskapsåret 2020.   

     

 

Regnskapsprinsipper og  vurderingsregler

Organisering av kommunens virksomhet (regnskapsenheter)

Type virksomhet Type enhet

Kontor-

/vertskommune

Enheter som avlegger særregnskap

Sunndal Energi KF Kraftselskap Kommunalt foretak Sunndal

Andre rettssubjekter

Nordmøre interkom. renovasjon. Renovasjon IKS Kristiansund

Interkommunalt Barnevern Barnevern Vertskommunesamarbeid Sunndal

PPT for Tinvoll, Nesset og Sunndal PPT Interkommunalt samarbeid Sunndal

IKT Orkide IKT samarbeid Vertskommunesamarbeid Sunndal

Krisesenter for Molde og omeng Krisesenter IKS Molde

Kontrollutvalgsekretariat Kontrollutvalg Interkommunalt samarbeid Molde

Møre og Romsdal Revisjon Revisjon IKS Kristiansund

Skatteoppkrever Oppdal/Sunndal Skatteoppkrever Vertskommunesamarbeid Sunndal

Interkom. arkiv for Møre og Romsdal Arkiv IKS Ålesund

Kristiansund og Nordmøre Havn Havnevirksomhet IKS Kristiansund

Kommuneregnskapet er finansielt orientert, og skal vise alle økonomiske midler som er tilgjengelige i året, og 

anvendelsen av disse. Inntekter og utgifter skal tidsmessig plasseres i det året som følger av anordningsprinsippet. 

Anordningsprinsippet betyr at alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i løpet av året som vedrører 

kommunens virksomhet skal fremgå av drifts- eller investeringsregnskapet i året enten de er betalt eller ikke.

Regnskapet er avlagt i henhold til god kommunal regnskapsskikk, herunder kommunale regnskapsstandarder (KRS) 

utgitt av Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS).

Ved lånefinansiering av investeringer er ikke renteutgiftene lagt til anskaffelseskost i samsvar med anbefalt løsning i 

KRS nr. 2.

Den samlede virksomheten til kommunen er i hovedsak organisert innenfor kommunens ordinære organisasjon, men 

noe virksomhet lagt til enheter som avlegger eget særregnskap eller andre rettssubjekter. 

Sunndal Energi KF  avlegger selvstendige regnskaper som ikke inngår i kommunens drifts- og investeringsregnskap. 

Særregnskapene behandles av Sunndal kommunestyre. 
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 Note 1 Endring i arbeidskapital 

Note 2 Antall årsverk og ytelser til ledende personer og revisor 

Antall årsverk i kommunene i regnskapsåret var på ca 680. 
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Note 3 Pensjoner
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Note 4 Anleggsmidler 

Driftsmidler 2019

Anleggs-     

maskiner  

inventar   

utstyr mv

Brannbiler,t

ekniske 

anlegg

Boliger, 

skoler,  

veier mv

Adm.byg

g, 

sykehje

m  

mv

Tomter  Sum 

Akkumulert anskaffelseskost pr. 01.01.2019 55 190 78 740 593 304 181 230 16 016 924 480

Akkumulerte/reverserte nedskrivinger

Tilgang i året 15 001 5 227 31 536 1 451 0 53 215

Avgang i året 0

Delsalg i året 5 304 706 6 010

Akkumulert anskaffelseskost pr. 31.12.2019 70 191 83 967 619 536 182 681 15 310 971 685

Akkumulerte avskrivninger pr 01.01.2018 17 263 11 358 62 044 19 932 0 110 597

Årets ordinære avskrivninger 6 000 3 848 17 451 4 887 32 186

Akkumulerte ordinære avskrivinger pr. 31.12.19 23 263 15 206 79 495 24 819 0 142 783

Bokført verdi 31.12.19 46 928 68 761 540 041 157 862 15 310 828 902

Kostpris ved tilgang i året 15 001 5 227 31 536 1 451 0 53 215

Kostpris ved avgang i året -5 304 -706 -6 010

Årets ordinære avskrivninger -6 000 -3 848 -17 451 -4 887 -32 186

Sum endring kapitalkonto 9 001 1 379 8 781 -3 436 -706 15 019
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Note 5   Aksjer og andeler i varig eie 
 

 
 
AS = Akjseselskap                              BA = Andelslag med begrensa ansvar 

IKS = Interkommunalt selskap            SA = Samvirkeforetak 

KF = Kommunalt foretak                     BL = Boligbyggelag 

 

"1) Møre og Romsdal Revisjon var tidligere organisert som et IKS, men er nå under etablering som SA. 

Ved årsskiftet var kr 105 000 i kapital innbetalt i begge selskapene og er ført på samme konto i balansen.  

Kapitalen i IKS'et vil bli tilbakebetalt ved oppløsning i 2020. 

Sunndal Energi var tidligere et KF, men er nå under omdanning til AS. Stiftelsesdato 12.12.2019. 

Innbetalt aksjekapital er kr 30 000. "     

     

Alle aksjepostene er av strategisk art, med hovedfokus på næringsutvikling i vårt nærområde. Aksjene er 

bokført til anskaffelseskost i tråd med Kommunal regnskapsstandard nr.1 – Klassifisering av 

anleggsmidler, omløpsmidler, langsiktig og kortsiktig gjeld. Den samme standarden setter i punkt 3.4.2 et   

Balansekonto       Selskapets navn
Organisasjons-

nummer

Eierandel i 

selskapet

Balanseført 

verdi 

31.12.2019

Balanseført 

verdi 

31.12.2018

     221200001 Trollheim AS 991 323 848 5,66 % 750 000                750 000             

     221200002 Bibiloteksentralen SA 910 568 183 2 100                     2 100                 

     221200003 Kommunekraft AS 866 818 452 1 andel 1 000                     1 000                 

     221200004 Muritunet AS 961 721 652 <0,1% 3 000                     3 000                 

     221200005 Sunndal Alpinsenter AS 930 214 914 96,00 % 671 100                671 100             

     221200006 Sunndal Næringsselskap AS 945 526 270 50,49 % 130 000                130 000             

     221200007 Trollheimslab AS 986 725 202 6,00 % -                         10 000               

     221200008 Varde AS 918 337 679 1,97 % 2 500                     2 500                 

     221200009 Todalsfjordprosjektet AS 946 532 347 28,88 % 200 000                200 000             

     221200010 Aursjøvegen AS 979 124 139 41,67 % 617 000                617 000             

     221200011 NIR IKS (Nordmøre interkomm. renovasjonsselskap) 971 143 436 11,90 % 1 679 590             1 679 590         

     221200012 Kommunenes Hus AS 935 087 759 1 200                     1 200                 

     221200013 Sunndalsøra Samfunnshus BA 971 574 321 334 000                334 000             

     221200014 Akvainvest Møre og Romsdal AS 991 498 281 94,64 % 2 798 505             2 798 505         

     221200015 Sunndal Næringseiendom  AS 979 872 704 35,92 % 7 264 000             7 264 000         

     221200016 Samspleis AS 887 493 952 10,99 % 1 000                     1 000                 

     221200018 Bølgen Invest AS 986 606 890 0,70 % 25 000                   25 000               

     221200019 Visit Nordmøre og Romsdal AS 986 702 628 2,40 % 27 000                   27 000               

     221200020 Kristiansund og Nordmøre Næringsforum AS 931 564 374 0,35 % 1 000                     1 000                 

     221200023 Sunndal Parkering AS 911 749 211 50,00 % 5 000 000             5 000 000         

     221200024 Contrast Adventure AS 992 104 465 15,55 % 307 053                307 053             

     221200025 Møretorsk AS 992 841 575 21,85 % -                         29 970               

     221200026 Møre og Romsdal Revisjon SA/IKS  1) 917 802 149 210 000                105 000             

     221200027 Nordmøre og Romsdal Brann og redning IKS 823 730 012 284 240                -                     

     221200028 Helseinnovasjonssenteret AS 923 766 553 50 000                   -                     

     221200029 Sunndal Energi AS/KF  1) 924 330 678 100,00 % 30 000                   -                     

     221200100 Hovsvegen BL 950 896 620 720 000                720 000             

     221200101 Kvartal XXIV BL 948 115 999 1 020 900             1 020 900         

     221200102 Murgårdene BL 950 967 498 320 000                320 000             
     221200103 Presthagen BL 953 369 478 320 000                320 000             

     221200104 Kvartal XV BL 850 023 182 909 000                909 000             
     221200105 Tredalsvegen BL 951 103 950 170 192                170 192             
     221200106 Villabyøran BL 968 067 303 250 500                250 500             

     221200107 Sandetunet BL 947 339 117 573 293                573 293             

     221200108 Elvavegen BL - leil 17 950 816 228 81 016                   81 016               

     221200109 Mogrenda BL -  leil 10 971 158 859 20 000                   20 000               

     221200110 Sjølseng BL leil 28 974 689 375 80 100                   80 100               

     221200111 Stiftelsen Vilabyøran ungdomsboliger 860 164 922 15 000                   15 000               

     221200112 Stiftelsen Øksendal utleieboliger 965 002 812 50 500                   50 500               

     221200113 Drivatunet borettslag 980 897 605 1 681 100             1 681 100         

     221200114 Sydøra borettslag 983 222 293 1 179 997             1 179 997         

     221550001 Egenkapitalinnskudd KLP 938 708 606 27 505 880           25 250 879       

Sum aksjer, andeler m.v 55 286 766      52 602 495   
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forbud mot å omklassifisere anleggsmidler til omløpsmidler.  Det er derfor ikke mulig å omklassifisere 

noen av disse aksjene til omløpsmidler, og de kan dermed heller ikke bokføres til markedsverdi. 

Vi har i dag ingen aksjer med grunnlag i finansiell forvaltning. 

Andre forhold: 

Sunndalsøra Samfunnshus AL: 
Det er aktivert påkostninger i kommunens regnskap på Sunndalsøra Samfunnshus AL, de siste 
årene. 
Kommunen har finansiert påkostningene – i tråd med avtalen mellom Sunndalsøra 
Samfunnshus Al og kommunen. Kommunen har vedtatt budsjettdekning på påkostningene, uten 
at det er vurdert å sikre dette med pant i eiendommen. 
Avtalen er klar på at investeringer/påkostninger skal godkjennes av Sunndalsøra Samfunnshus 
Al. Det er ikke gjort. Aktiveringen av påkostningene burde ha skjedd i regnskapet til 
Sunndalsøra Samfunnshus Al og ikke i regnskapet til kommunen. I kommunens regnskaps 
burde beløpene vært ført som «utlån til andre». 
Det er en prosess i Sunndalsøra Samfunnshus Al som gjelder omdanning av selskapsform og 
hva som skal skje videre med selskapet. 

Note 6 Salg/ nedskriving av aksjer 

1) Møretorsk AS er oppløst 13.12.2019 og vår andel av gjenværende midler er
utbetalt til kommunen.

2) Trollheimslab AS er også avvikla i 2019, og ble slettet i
Brønnøysundsregistrene 18.11.2019.
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Note 7   Langsiktig gjeld 

Sammensetningen av langsiktig gjeld er ihht. til Sunndal Kommunes vedtatte finansreglement. 

Fordeling av langsiktig gjeld: 31.12.2019 31.12.2018

Gjeldsbrevslån/banklån 124 013 940 534 463 636

Obligasjonslån 0 0

Sertifikatlån 407 008 336 0

Husbanklån 69 319 291 71 551 172

Finansielle leieavtaler 0 0

Sum bokført langsiktig gjeld 600 341 567 606 014 808

Langsiktig gjeld i særregnskap

Sunndal Energi KF 41 302 840 45 989 866

Sum bokført langsiktig gjeld i særregnskap 41 302 840 45 989 866

Kommunens samlede eksterne lånegjeld 641 644 407 652 004 674

Langs.gjeld Gj.sn.

Fordeling av langsiktig gjeld etter rentebetingelser31.12.2019 rente

Langsiktig gjeld med fast rente :

Langsiktig gjeld med flytende rente : 600 341 567 1,83 %

Kr 22 055 000 er bokført som avdrag i 2019, men ikke innbetalt før i januar 2020.

Står oppført i balansen som kortsiktig gjeld pr 31.12.2019



Sunndal kommune  Årsregnskap 2019      Side 17 

Note 8 Avdrag på lån 

Det er ikke bokført avsetninger eller relealiserte tap på utlån eller forskotteringer i 2019 

Avdrag på lån til investeringer i varige driftsmidler

(i tusen kr )

Forholdet mellom betalte avdrag om minimumsavdrag 2019 2018

Utgiftsførte avdrag i driftsregnskapet 23 441 23 317

Beregnet minimumsavdrag 22 055 21 542

Avvik 1 386 1 775

Budsjettert minimumsavdrag 23 000 23 245

Avdrag på lån til videre utlån og forskotteringer - investeringsregnskapet

2019 2018

Mottatte avdrag på startlån 5 396 3 663

Utgiftsførte avdrag i investeringsregnskapet 3 143 2 898

Avsetning til/bruk av avdragsfond 0 4 292

Saldo avdragsfond 31.12. 10 464 10 464

Budsjettert avdrag 4 000 5 000

Kommunen beregner minste tillatte avdrag jf. kommuneloven (koml) § 50 nr. 7, ved å

beregne minste tillatte avdrag på lån etter en forenklet formel. Avskrivningene beregnes som sum langsiktig 

gjeld dividert på sum anleggsmidler (jf. koml § 50 nr. 1 og 2) mulitplisert med årets avskrivninger i 

driftsregnskapet. Denne forenklede formelen gir et minstekrav til avdrag som tilsvarer avskrivninger 

(kapitalslitet) på lånefinansierte anleggsmidler. 
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Note 9   Kommunens garantiansvar 

Note 10   Andre vesentlige forpliktelser 

Kommunen har ingen andre vesentlige forpliktelser. 

Note 11 Finansielle eiendeler og forpliktelser til virkelig verdi 

Sunndal kommune har ingen markedsbaserte finansielle omløpsmidler. 

Utløper

Gitt overfor - navn 2019 2018 dato

Trollheim Vekst AS 5 250 26 250 13.02.2020

Trollheim Vekst AS 5 142 888 5 678 598      30.12.2031

Kristiansund og Nordmøre Havn IKS 666 000        702 000         08.02.2038

Sum garantiansvar 5 814 138 6 406 848      

Beløp pr. 31.12.

Kommunen har ikke mottatt varsel fra långiver som gjelder krav i garantier.
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Note 12 Avsetning og bruk av fond 

Samlede avsetninger og bruk av avsetninger i året 2019 2018

Beholdning 01.01 186 501 268         181 418 084       

Bruk av avsetninger 51 361 739 45 072 761         

Til avsetning senere år 37 912 144 50 155 944         

Netto avsetninger -13 449 595 5 083 184 

Beholdning 31.12 173 051 673         186 501 268       

Disposisjonsfond

Beholdning 01.01 142 375 629         133 570 782       

Bruk av fondet i driftsregnskapet 29 035 987 23 759 922         

Bruk av fondet i investeringsregnskapet 3 883 000 4 100 000 

Avsetninger til fondet 25 477 930 36 664 769         

Beholdning 31.12 134 934 572         142 375 629       

Bundne driftsfond

Beholdning 01.01 18 413 121 26 427 093         

Bruk av fondene i driftsregnskapet 14 442 752 14 352 839         

Bruk av fondene i investeringsregnskapet - 2 860 000 

Avsetninger til fondene 12 434 214 9 198 867 

Beholdning 31.12 16 404 583 18 413 121         

Ubundne investeringsfond

Beholdning 01.01 15 248 663 15 248 663         

Bruk av fondene i investeringsregnskapet 4 000 000 - 

Avsetninger til fondene - - 

Beholdning 31.12 11 248 663 15 248 663         

Bundne investeringsfond

Beholdning 01.01 10 463 853 6 171 545 

Bruk av fondene i investeringsregnskapet - - 

Avsetninger til fondene - 4 292 308 

Beholdning 31.12 10 463 853 10 463 853         

Negative avsetninger vises med - (minus) foran.
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Note 13  Endringer i regnskapsprinsipp og regnskapsmessig merforbruk 

Note 14 Kapitalkonto 

Konto for endring av regnskapsprinsipp

Konto for endring av regnskapsprinsipp 31.12.2019 31.12.2018

Endring av regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift) 1 517 526 1 517 526

Endring av regnskapsprinsipp som påvirker AK (investering) 0 0

Sum 1 517 526 1 517 526

Endringer i regnskapsprinsipper gjort i år: Utgift Inntekt

0 0

Virkning av endringer i regnskapsprinsipp føres mot egne egenkapitalkontoer for endring av 

regnskapsprinsipp. Positiv saldo på disse kontoene kan ikke disponeres og negativ saldo skal 

ikke dekkes inn.

Sum endringer i regnskapsprinsipp i år

Endringene i prinsipp dreier seg om nye regler rundt føring av feriepenger i 1992, momskompensasjon i 1999, 

materiallager og påløpte renter i 2001, og ressurskrevende brukere i 2007.
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Note 15 Fordringer og gjeld til kommunale foretak, samarbeid 
  og samkommune jf. kommuneloven § 27, kap. 5B og kap. 11 

Gjelder ansvarlig lån 

Lånet ble innført i balanseregnskapet først i 2019 og da ført direkte mot Kapitalkonto. 

Note 16  Selvkostområder  

Regnskapet er avlagt på grunnlag av de foreløpige kalkyletallene for 2019 som var slik: 

31.12. 2019 31.12. 2018

Kommunal virksomhet - navn: Fordringer Gjeld Fordringer Gjeld

Langsiktige poster

Sunndal Energi KF 24 000 000kr   -kr   24 000 000kr   -kr   

Sum langsiktige poster 24 000 000kr  -kr   24 000 000kr  -kr  

Resultat 2019 Balansen 2019

Inntekter Kostnader Over(+)/ 

underskud

d (-)

Årets 

deknings-

grad i % 1)

Vedtatt 

deknings-

grad i %

Avsetn(+)/ 

bruk av (-) 

deknings-

gradsfond

Deknings-

gradsfond/ 

fremførbart 

underskud

d pr. 31.12 
2)

Renovasjon 12 187 222 12 483 860 -296 638 97,6 % 100,0 % -1 929 097

Slam 674 667 787 934 -113 267 85,6 % 100,0 % -113 267 111 311

Vann 8 227 605 10 000 679 -1 773 074 82,3 % 100,0 % -1 773 074 2 097 748

Avløp 6 994 524 7 474 037 -479 513 93,6 % 100,0 % -28 895 -455 468

Feiing 1 695 646 1 797 979 -102 333 94,3 % 100,0 % -102 333 88 681

1) Årets dekningsgrad før ev.avsetning/bruk av dekningsgradsfond.

2) Dekningsgradsfondene er bundne driftsfond. Disse kan kun benyttes til dekning av framtidige

driftsutgifter på tilhørende selvkostområde. Dekningsgradsfond må benyttes innen en 3-5 års periode.

På områder med pålagt selvkost (renovasjon), eller hvor kommunestyret forut for inntektsåret har fattet

prinsippvedtak om egenbetaling ut fra selvkost, kan kommunen ha fremførbart underskudd.
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Dette er den endelige etterkalkylen som er basert på endelig regnskap for 2019. Den er tatt med her for å vise 
de korrekte tallene for selvkost. Selvkostfondene blir korrigert for dette resultatet i 2020-regnskapet. 

Note 17 Spesifikasjon av vesentlige poster og transaksjoner 

Inntekter fra kraftutbygging i 1000 kr 

Konsesjonsavgift  3 323 

Konsesjonskraft  6 000 

Naturressursskatt    13 859 

Eiendomsskatt kraftverk 

Sum   23 182 
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Note 18 Skattepliktig aktivitet knyttet til håndtering av næringsavfall 

Aktiviteten gjelder i det alt vesentlige innsamling fra kommunal tjenesteproduksjon under 
betegnelsen næring og omhandler skole, barnehage, institusjoner og administrasjonsbygg 
med videre. Håndteringen av dette har skjedd i regi av Sunndal kommune ved bruk av eget 
utstyr og ansatte. For 2019 var inntektene på kr 3 029 380. Utgiftene er stipulert til samme 
beløp. 
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Note 19 Usikre forpliktelser, betingede eiendeler og hendelser etter 
balansedagen 

Sunndal kommune har ikke mottatt informasjon om hendelser etter balansedagen som vil ha 
innvirkning på regnskapet. 

Note 20 Spesifikasjon av fondene i balansen 

Note 21 Investeringsprosjekter 
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Om årsmeldinga 
Årsmeldinga er kommunedirektørens presentasjon av kommunens offisielle regnskap og rapport for 

kommunestyret. Årsmeldinga fungerer i tillegg som et informasjonsdokument for kommunens 

innbyggere, næringsliv og andre lesere gjennom beskrivelse av de kommunale tjenester og resultater 

og begivenheter i 2019.  

Årsmeldinga skal likevel være kortfattet og enkel å lese, og inneholder derfor ikke alle detaljer. 

Dersom du ønsker å gå nærmere inn i tjenestenes drift for eksempel, henvises det til egne 

underliggende årsmeldinger pr. enhet. Disse er behandlet i utvalgene i forkant av behandlingen av 

den overordna årsmeldinga.  Vi mener likevel at dette dokumentet gir god oversikt over kommunens 

virksomhet, både når det gjelder overordnede styringssystemer, tjenestebeskrivelser i enhetene, 

ressursbruk og resultater. 

Årsmelding for 2019 er nettbasert, og trykkes ikke opp. 
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ÅRSKAVALKADE 
 

Januar  

Torsdag 17. mars inviterte SuSu-programmet til karrieredagen 

SuSu:Arena i Sunndal sportshall for elever fra Sunndal og Surnadal. Over 

700 elever var innom sportshallen denne dagen. På programmet var 

kulturinnslag fra kulturskolene, standbesøk og bedriftspresentasjoner. 

 

Februar  

Kulturhusets foaje har fått et etterlengtet ansiktsløft med nye møbler 

og design. Det har ikke vært gjort noe med rommet siden 1992, så 

kulturtjenesten har lenge hatt planer om å fornye lokalene. Foajeen 

ble innviet med kulturkafe i begynnelsen av februar.  

Mars 

Sunndal kommune inviterte til møte «Ung i Sunndal 2019 – bekymring og 

felles innstas». Bakgrunnen var ulike hendelser og eksempel på uheldig 

adferd i ungdomsmiljøene. Foresatte og andre interesserte fylte Hovshall, 

og fikk nyttig informasjon fra ulike sider av arbeidet med ungdom. Møtet 

ble utgangspunktet for en rekke ulike tiltak mot ungdom i 2019. 

 

April  

Bli med hjem: Nordmøre og Romsdal gikk sammen om å arrangere 

en stor jobbmesse i Oslo. Sunndal kommune deltok på felles stand 

med alle kommunene i regionen. De ca 600 deltakerne som var 

innom messa kunne besøke rundt 50 bedrifter, og fikk også høre Jo 

Nesbø og Frode Alnæs i skjønn forening. 

 

Mai  

 
I mai var det igjen duket for Barnas verdensdager på og rundt 

Øratorget, et samarbeid mellom kulturtjenesten, innvandrertjenesten, 

grunnskoletjenesten og barnehagetjenesten. På programmet stod 

«sunndalsskolene synger», workshops på kulturhuset og biblioteket og 

ulike aktiviteter på Øratorget.  

 

Juni  

 
20. juni var det offisiell åpning av Newtonrommet i Sunndal, 

med gjester fra fjern og nær.  Gjestene var invitert inn til 

presentasjoner, omvisning, taler og avduking av 

sponsorveggen. Elever fra 7. trinn var med for å demonstrere 

ulike aktiviteter inne i rommet.  
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Juli 

40 ungdommer ble tilbudt 4 uker sommerjobb i kommunen 

sommeren 2019. Her er første pulje klar for å sette i gang, etter 

informasjonsmøte første dag. 

 

August  

Nettverk Nordmøre arrangerte «Nordmørsløftet 2019», en 

fagdag for alle ansatte i barnehager og skoler på Nordmøre, som 

går av stabelen i august hvert år. Dette er en del av en langsiktig 

utviklingsarbeid på Nordmøre, hvor det er fokus på å se 

barnehage og skole som en del av resten av resten av 

samfunnet.  

 

September  

Den nye barnehagen på Ålvundeid ble tatt i bruk i mai, og 3. 

september var det klart for offisiell åpning av den nye flotte 

barnehagen. På åpninga var det snorklipping, taler og 

gaveoverrekkelser, og barnehagebarn underholdt med sang. 

 

Oktober  

Det nye kommunestyret i Sunndal ble konstituert 2. 

oktober. Miljøpartiet de Grønne stilte liste for første 

gang i Sunndal, og fikk en representant inn i 

kommunestyret. Senere i måneden ble det 

gjennomført flere dager med folkevalgtopplæring. 

 

 

November  

Innvandrertjenesten og Sunndal helsetun har samarbeidet om 

tiltaket besøksbaby. Beboerne synes det er kjekt å få besøk, og 

spesielt barn får mange til å lyse opp. Tiltaket kom i gang i løpet av 

høsten, og det er gjennomført mange koselige besøk på flere av 

avdelingene på helsetunet. 

 

Desember  

 
Siden 2016 har en del av julegaven til ansatte i Sunndal kommune 

gått til et godt formål for barn og unge. I 2019 valgte ansatte og 

tillitsvalgte å gi julegaven til Sunndal Ungdomskorps. Gaven ble 

overrakt før jul av tillitsvalgte, sammen med personalsjefen og 

kommunedirektøren. 
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ORDFØRERENS KOMMENTAR  
 

2019 var siste året i kommunestyreperioden som tok til 2015. Det var 

også et valgår som skulle gi Sunndal nye nabokommuner som følge av 

kommunereformen. Fra nyttår 2020 skulle Nesset bli del av Molde, Halsa 

bli del av Heim i Trøndelag, og Eide og Fræna slås sammen til Hustadvika. 

Gamle samarbeid mellom gode nabokommuner ble oppløst samtidig som 

nye lovverk krevde nye samarbeidsformer. 

I 2019 jobbet derfor Sunndal aktivt med å få på plass nye tjeneste-

samarbeid. Dette satte stort preg på det politiske arbeidet i første halvår. 

Det ble etablert PPT-samarbeid med Tingvoll, felles barnevern med 

Surnadal, Rindal og Tingvoll, felles legevakt med kommunene i Romsdal, 

felles brann- og redningstjeneste med kommuner i Nordmøre og Romsdal, og et nytt 

renovasjonsselskap sammen med kommuner på Nordmøre og i Trøndelag. All endring er vanskelig, 

men ved målrettet arbeid fikk Sunndal på plass gode, robuste og nødvendige tjenestesamarbeid som 

vil stå seg for framtida. 

Som siste år i en kommunestyreperiode, ble 2019 også preget av at viktige prosjekter for 

kommunestyret ble fullført. Oppussingen av Sunndal pensjonistsenter ble ferdig. Nye Ålvundeid 

barnehage ble endelig tatt i bruk. Sist men ikke minst ble Newton Sunndal høytidelig åpnet. Dette er 

spennende og teknologisk velutstyrte undervisningslokaler for praktisk undervisning i naturfag, 

matematikk og teknologi. Lokalene er lokalisert hos Hydro, men blir drevet av kommunen og er 

realisert i samarbeid mellom kommunen, fylkeskommunen, lokalt næringsliv, lokale fagforeninger og 

bankene. Newton Sunndal ble en stor samfunnsdugnad. Jeg er overbevist om at engasjerte og 

utforskende barn vil gjøre en forskjell for Sunndal i framtida. 

Kommunevalget satte naturlig nok preg på 2019, og ble et tidsskille for folkevalgte og det politiske 

arbeidet i Sunndal. Forberedelser til og gjennomføring av valg krever alltid mye av lokalpolitikerne, 

og spesielt av Valgstyret. Valget ga et nytt politisk flertall i kommunestyret. Før valget var 

Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti, Høyre, Venstre og 

Kristelig Folkeparti representert i kommunestyret. Disse sju partiene ble også representert i 

kommunestyret etter valget, og i tillegg ble Miljøpartiet de Grønne representert. Det nye 

kommunestyret valgte undertegnede som ordfører for perioden 2019-2023, med Lusie Gjersvoll som 

varaordfører. 

Fra og med konstitueringen av det nye kommunestyret i oktober, trådte ny kommunelov i kraft. Med 

den kom nye krav til politisk arbeid, og arbeidsdelingen mellom folkevalgte organer og 

administrasjonen i kommunene ble endret. Det politiske arbeidet høsten 2019 ble derfor preget av 

folkevalgtopplæring, og av at folkevalgte i kommunestyret og politiske utvalg ble kjent med 

hverandre og fant sin arbeidsform. 

Sunndal kommunes inntekter er under press. Dette satte naturlig nok sitt preg på budsjettarbeidet 

høsten 2019. Svekket økonomi krever omstilling. For å kunne bidra aktivt til det nødvendige 

omstillingsarbeidet, ønsket det nye kommunestyret mer detaljerte grunnlagsdokumenter og en 

budsjettprosess om tilrettelegger bedre for politisk styring og politiske prioriteringer. Dette vil det ble 

arbeidet videre med i 2020. 
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KOMMUNEDIREKTØRS KOMMENTAR  
 

Omstilling, endring og utvikling 

Året startet med nyåpning av folkebiblioteket etter omlegging til 

et mer brukervennlig bibliotek, omorganisering i 

biblioteklokalene og etablering av to selvbetjente utlånsroboter. 

Ble etterfulgt av mange omstillings- og utviklingsarbeid i 

kommunen - både organisatoriske og teknologiske. For å sikre 

god utvikling i våre tjenester som bærekraftig møter endringer i 

samfunnet, i rammer og behov, må vi kontinuerlig utføre 

forbedringsarbeid og omstilling. 

Pleie- og omsorgstjenesten har gjort et omfattende arbeid med 

omstilling til hjemmebasert omsorg i tråd med kvalitetsreformen 

Leve hele livet, for en trygg og aktiv alderdom. De har jobbet med 

hverdagsmestring i hjemmetjenesten, Hva er viktig for deg, med mål om mer effektiv ressursbruk og 

bedre og riktigere tjenester til rett tid. Tjenesten har hatt fokus på velferdsteknologi, eksempler er 

robotselen Selma og digitale hjelpemidler som eLås, trygghetsalarm og medisindispenser, og har tatt 

i bruk kjente metoder og verktøy for forbedringsarbeid.  

Frisklivssentralen har flyttet base til Helsehuset og har utvidet tilbud om kurs og veiledning i 

samarbeid med flere tjenester. Helsestasjonen har satset på kompetanseheving gjennom to 

omfattende kursrekker for å se barn- og støtte foreldre i deres foreldrerolle – på en ny måte. 

Kunnskap og utvikling gir større trygghet i jobben. 

Barnehage- og grunnskoletjenestene har hatt nytt «stormøte» for oppvekst Sunndal, for å sette tiltak 

til fokusområdene digital kompetanse, læring, nærhet til lokalsamfunnet og livsmestring. 

Samskapingsprosesser er nye former å jobbe med utvikling av planer og tjenester på i Sunndal 

kommune. Formålet er at innholdet i tjenestene vi tilbyr skal speile samfunnet og omvendt og 

metodene kan godt brukes i utvikling også på andre tjenesteområder. 

Siste uka i oktober var kulturtjenesten på besøk i kretsene Ålvundeid, Gjøra og Øksendal for å 

presentere seg og få innspill på ønsker, et «oppsøkende forbedringsarbeid». Planavdelingen deltok 

samtidig med informasjon om kulturminneplanen og ønsket innspill til denne. Arbeidet videreføres i 

andre kretser i 2020. 

Endringer i kommunestruktur fikk direkte konsekvenser for interkommunale samarbeid om 

barnevernstjeneste og pedagogisk- psykologisk tjeneste. Mange ansatte har lagt ned mye tid og 

arbeid i å organisere nye samarbeid på disse to områdene.  

Sunndal går inn i et nytt barnevernssamarbeid med Surnadal, Rindal og Tingvoll, med Surnadal som 

vertskommune fra nyttår. Det skal fortsatt være en lokal base med kontor på Sunndalsøra, relativt 

uendret i størrelse, og leder i det tidligere samarbeidet mellom Sunndal, Tingvoll og Nesset er ansatt 

som leder i det nye barnevernssamarbeidet og skal dele tiden sin mellom Surnadal og Sunndal. 

PP-tjenesten blir kommunal gjennom et samarbeid med Tingvoll, med Sunndal som vertskommune. 

Basen vil være på Sunndalsøra, men de ansatte skal i større grad være ute i den enkelte skole og 

barnehage både i Sunndal og Tingvoll. Avtalen med fylkeskommunen om kjøp av pp- tjenester for 

videregående skoler i Sunndal og Tingvoll er overtatt av Sunndal kommune og inngår i den nye 

tjenestens arbeid. 
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Sunndal kommune går inn i legevaktsamarbeidet der Molde er vertskommune, og det etableres 

videolegevakt ved Sunndal Helsetun, samt i Rauma, Aukra og Midsund. 

Tre interkommunale selskap for renovasjon slår seg sammen til miljøselskapet ReMidt IKS ved nyttår, 

hvor Sunndal inngår som en av 17 kommuner, og blir det åttende største renovasjonsselskapet i 

Norge etter innbyggertall. Endringer som tenkes innført i 2020 med konsekvens for Sunndal, er 

innføring av matavfallsinnsamling og lørdagsåpen miljøstasjon. ReMidt IKS vil fakturere 

renovasjonsgebyret, som ikke lenger blir en del av faktura for kommunale avgifter fra Sunndal 

kommune. 

Sunndal går inn i et samarbeid med Tingvoll, Gjemnes, Rauma, Aukra og Molde om brannvern 

gjennom det nye selskapet Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS, med hovedadministrasjon i 

Molde og kontorplasser i Sunndal og Rauma. Samarbeidet vil gi større fagmiljø på beredskap, 

brannforebygging og feiing og tilsyn med fyringsanlegg, og vil gi innbyggerne større trygghet og gode 

tjenester. Lokal beredskap opprettholdes som i dag og vil enkelte steder styrkes, det vil igjen 

etableres et beredskapspunkt på Gjøra med lokale hjelpemannskap og feiervesenet utvides med en 

feier. 

Samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstakere har også omfattet endringsarbeid med blant annet 

omorganisering av vernetjenesten, ny form på psykososial vernerunde i samarbeid med 

bedriftshelsetjenesten, sykefraværsprosjekt i samarbeid mellom flere avdelinger, NAV og 

bedriftshelsetjenesten, arbeidsmiljødager med Ståle Einarsen for alle ansatte, heltidsprosjektet og 

mellomlederopplæring sammen med verneombud og tillitsvalgte. 

 

Digitalisering 

Forbedringsarbeid innenfor det digitale området har gitt endringer både for ansatte og innbyggere. 

Kommunen har deltatt i fellesprosjekt om ny helseplattform, gjennomført skjemapilot i pleie- og 

omsorgstjenesten og e-signatur har vært under utprøving. Forbedringstavler i PLO, gir felles fokus på 

drift- og på kvalitets- og forbedringsarbeid på arbeidsplassen gjennom visualisering av mål og tiltak. 

Kommunen har innført den digitale læringsplattformen KS-læring, hvor det første kurset for alle 

ansatte om GDPR (personvern) er gjennomført. 

Ansatte har også merket endringer gjennom ny ansatteportal, lønnsslipp på Min side, sikker 

innlogging på e-post og ny versjon av kvalitetssystemet Compilo hvor en også kan få tilgang via 

mobiltelefon. Sak- og arkivsystemet er byttet ut, og det har vært en stor jobb å avvikle det gamle 

systemet og etablere et nytt.  

Barnehagen har innført nytt fagsystem og barnehagesøknader er integrert i systemet og 

grunnskoletjenesten fikk integrert en app for foreldre i sitt fagsystem i 2019 og ny elektronisk søknad 

for SFO. 

eByggesak er i drift som fagsystem for byggesak og skal effektivisere byggesaksbehandllingen 

gjennom forbedret prosess-støtte, enklere innhenting av data og sannsynligvis i 2020 også 

integrasjoner med søknadssystem og mer automatisering. 

Innbyggerne har fått tilgang til Min side med tilgang til egen informasjon for å forbedre og forenkle 

digital kontakt og informasjon, hjelpetjenesten kommuneKari, nytt rekrutteringssystem, selvbetjente 

utlånsautomater på biblioteket og innblikk i hva som skjer i kommunen gjennom månedlig 

nyhetsbrev på hjemmesidene. Sunndal kommune er blitt en del av og tar i bruk Tilskuddsportalen, et 
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verktøy med oversikt over tilskuddsordninger som tilbys norske organisasjoner, og hvor det kan 

søkes etter støtteordninger og tilskudd i mange ulike kategorier. Gamle eiendomsarkiv er 

digitaliserte og kan søkes opp på kommunens hjemmesider. Arkivet er scannet og integrert med 

kartløsninger og gir innbyggerne blant annet tilgang til gamle byggesaker og status på byggesaker. 

Samarbeid for-og-om barn og unge 

Fokus på framtida, og å sikre gode oppvekstmiljø er et viktig element i arbeidet med bærekraft. Det 

er derfor gledelig å vise til mange gode prosjekt og godt arbeid som gjøres av og for barn og unge, og 

hvordan tjenestene samskaper i dette arbeidet. 

På bakgrunn av tett samarbeid mellom flere tjenester ble det i mars holdt folkemøte «Ung i Sunndal 

2019 – bekymring og felles innsats» med fullsatt sal. I etterkant er det etablert Kveldskråker, 

samarbeid mellom politi og helsestasjon om frivillige ruskontrakter, gjennomført foredrag og 

kveldsmøte med Simen Almås «Tilbake til livet».  

Senere arrangerte andre tjenester åpent møte med Armand Vestad om hvordan han tok tilbake 

kontrollen over livet sitt. 

MOT har hatt et aktivt år, hvor Natt-MOT-mai var ett av flere høydepunkt, noe både næringsliv og 

lokalmiljøet støttet sterkt opp om. 

Newtonrommet ble åpnet med brask og bram, først for barnehagebarn og elever med besøk av 

Andreas Wahl og senere offisiell åpning i forbindelse med Sunndalskonferansen. Ordinær drift av 

Newtonrommet startet ved barnehage- og skoleårets begynnelse i august. 

Ålvundeid barnehage ble offisielt åpnet med flott bygg og uteområde. 

Det er arrangert Barnas verdensdag og barnas juledag i samarbeid mellom flere tjenester samt 

Fylkeskulturkonferansen om unge sin rett til kultur. 

På bakgrunn av dette og øvrige arbeid for barn og unge, ble kommunen nominert til prisen som årets 

ungdomskommune. 

Organisasjon 

Fraværsstatistikk for 2019 viser 7,4%, en gledelig reduksjon fra 8,7% i 2018, men høyere enn målet 

på 6%. Organisasjonen har jobbet aktivt med arbeidsmiljø og sykefravær. Det er gjennomført felles 

skolering av mellomledere, tillitsvalgte og verneombud. I september ble det arrangert 

arbeidsmiljødager for alle ansatte, tillitsvalgte, verneombud og politikere. På programmet var Ståle 

Einarsen med temaet «Håndtering av konflikter og trakassering i arbeidslivet». 

Tre avdelinger ved helsetunet startet et sykefraværsprosjekt sammen med bedriftshelsetjenesten og 

NAV, har hovedfokus på å skape bedre dialog og tillitsforhold mellom leder og ansatt under fravær, 

og med ønske om å skape et bedre arbeidsmiljø. 

Det er gjort endringer i vernetjenesten ved å opprette flere verneområder, nye verneombud er valgt 

og det er gjennomført skolering av verneombud.  

Økonomi 

Sunndal kommune har en betydelig økonomisk utfordring. På få år har kommunen gått fra å være en 

høyinntektskommune til å middels inntekter sammenlignet med andre kommuner av tilsvarende 

størrelse. Driftsinntektene våre har falt med ca 18 mill. kr fra 2018 og hele 56 mill. kr fra 2017, noe 

som er et vesentlig fall bare på to år. Samtidig er omstilling krevende og tar tid. Dette har medført at 
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vi ikke har klart å tilpasse utgiftsnivået til de reduserte inntektene. Siden i fjor har driftsutgiftene våre 

kun blitt redusert med ca 2 mill. kr og ca 13 mill. kr samlet siden 2017.  

Denne utviklingen har medført at vi har måttet benytte tidligere års overskudd og avsatte inntekter 

til å dekke opp merforbruket i 2019, noe som i stor grad har vært i henhold til plan og budsjett. Netto 

driftsresultat i 2019 er negativt med ca 30 mill kr. Dette tydeliggjør kommunens store økonomiske 

utfordring i årene som kommer. Nasjonal målsetting er å ha et Netto driftsresultat på i snitt 1,75% av 

driftsinntektene for å ha en bærekraftig økonomi og mulighet til å bevare verdien som er 

kommunens eiendeler. I 2019 endte dette opp på -3,8%. Dette synliggjør at det må til en betydelig 

innsats fra hele organisasjonen for å kunne tilpasse driften til et varig svekket inntektsnivå. 

Valg 

I forbindelse med kommune- og fylkestingsvalget i 2019, ble det også avviklet folkeavstemminger om 

målform i skolekretsene Ålvundfjord og Løykja. Det var mulig å forhåndsstemme fra 1.juni, og det var 

svært mange som benyttet denne muligheten. 

Det ble gjennomført folkevalgtopplæring med både for representanter i kommunestyret og politiske 

utvalg, og noe sammen med administrasjonen. 

 

Tusen takk til alle medarbeidere i Sunndal kommune som har lagt ned en stor innsats til beste for 

våre innbyggere. Tusen takk til de folkevalgte som legger ned mye tid for å styre Sunndal kommune 

inn i framtiden. 2019 var et aktivt år med god tjenesteutvikling. 

 

Sunndalsøra 30.03.20 

Randi Dyrnes 
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DEN POLITISKE VIRKSOMHETEN 
 

 

Sunndal kommunestyre, konstituert 02.10.19 

 

Kommunestyret er det øverste besluttende organet i kommunen. Formannskapet, oppvekst- og 

omsorgsutvalget og teknikk-, miljø- og kulturutvalget er likeverdige utvalg med vedtaksmyndighet og 

innstillingsrett til kommunestyret, alle med 11 representanter. Kontrollutvalget forestår det løpende 

tilsyn med den kommunale forvaltning. 

Politisk organisering, figur: 

 

  



12 
 
 

Politisk sammensetning før og etter valget 2019:  

 

 

Resultater og begivenheter i 2019 

Kommunestyre- og fylkestingsvalget ble avholdt 9. september. Antallet stemmekretser ble før valget 

redusert fra 8 til 6, og det ble for første gang tatt i bruk elektronisk manntall. Valgdeltakelsen var på 

69 prosent i Sunndal, mot 61 prosent på landsbasis. Det ble avgitt totalt 1127 godkjente 

forhåndsstemmer og 2082 godkjente valgtingsstemmer. Miljøpartiet de Grønne stilte liste for første 

gang i Sunndal kommune, og fikk inn en representant i kommunestyret. Det nye kommunestyret ble 

konstituert 2. oktober.   

Folkeavstemminger om målform: samtidig som kommunestyre- og fylkestingsvalget ble det 

gjennomført rådgivende folkeavstemminger om målform i Løykja og Ålvundfjord skolekrets. 

Resultatet ble flertall for bokmål i Løykja krets (53%), og for nynorsk i Ålvundfjord krets (58,6%). 

Resultatene ble senere behandlet i kommunestyret.  

Kommunereform og omstrukturering av interkommunale samarbeid har preget regionen også i 

2019. Flere av våre nabokommuner har gått inn i nye kommuner og dermed også nye samarbeid. 

Sunndal kommune har i løpet av året fått på plass nye samarbeid innenfor barnevern og PPT. Det er 

etablert to nye interkommunale selskaper som Sunndal kommune har gått inn i, Nordmøre og 

Romsdal Brann og Redning IKS, og renovasjonsselskapet ReMidt IKS.  

Vigsler: Borgerlige vigsler ble overført fra tingretten til kommunene i 2018. Ordfører, varaordfører, 

kommunedirektør og ass.kommunedirektør er gitt vigselsmyndighet. Det ble gjennomført 4 vigsler i 

2019. 

Møter og behandlede saker 

Interpellasjoner: Interpellasjoner er forespørsel fra en folkevalgt til ordføreren som gjelder 

prinsipielle spørsmål, krever et omfattende svar og gir muligheten for debatt og vedtak. Det var 

fremmet 8 interpellasjoner i 2019 (7 i 2018).  

Åpne spørsmål til kommunestyret: Alle som er bosatt i Sunndal kommune kan på vegne av seg selv 

eller andre innbyggere stille spørsmål i kommunestyret. Det ble ikke fremmet noen åpne spørsmål i 

2019.  

Kommune-TV: kommunestyrets møter har fra våren 2017 vært overført på nett. I tillegg til direkte 

overføring av pågående møte ligger også opptak av tidligere avholdte kommunestyremøter ute på 

kommunens hjemmeside. Tiltaket gir økt innsikt i saksbehandling og den politiske aktiviteten i 

Sunndal og bidrar således til en styrking av lokaldemokrati. Overføringene av møtene i 2019, inkl 

folkevalgtopplæring, hadde et gjennomsnitt på 139 seere pr. sending.  

Ap

FrP

H

KrF

MdG

Sp

SV

V
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Antall behandlede saker: 

Kommunestyret og utvalg Antall 

medl. 

Leder (parti)  

før/etter valget  

Antall 

møter 

Antall saker 

 2018 2019 

Kommunestyret 27 Ståle Refstie (Ap) 8 123 108 

Formannskapet 11 Ståle Refstie (Ap) 8 116 79 

Oppvekst- og 

omsorgsutvalget 

11 Edgar Gundersen (Ap) 

/ Janne Merete 

Rimstad Seljebø (Ap) 

5 44 29 

Teknikk-, miljø- og 

kulturutvalget 

11 Bjørn Røkkum (Ap) 5 89 71 

Valgstyret 

(=Formannskapet) 

11 Ståle Refstie (Ap) 7 2 19 

Sunndal ungdomsråd 7 Hedda Haugen 2 14 6 

Eldrerådet 7 Jan Silseth /  

Arne Drøpping 

4 10 7 

Rådet for mennesker med 

nedsatt funksjonsevne 

6 Stig R. Andreassen 

(FrP) / Hilde Blikås 

4 7 7 

Kontrollutvalget 5 Trond Hansen Riise (V) 

/ Halvard G. Hagen 

(Sp) 

6 39 49 

Administrasjonsutvalget 10 Jonny Meland (Ap) 6 18 12 

Arbeidsmiljøutvalget 10 Gerda Sporsem Lervik 5 6 8 

SUM   60 468 395 

 

Antall politiske møter eks Adm/Amu har vært noe lavere i 2019 sammenlignet med året før. 2019 var 

valgår, noe som medfører noen færre møteuker, men flere møter i valgstyret. Antall saker går ned 

for alle utvalg bortsett fra valgstyret og kontrollutvalget.  

Nøkkeltall : 

Antall politiske møter: 49 

Antall politiske saker: 375 

Antall interpellasjoner: 8 

Kostnader ved politiske utvalg inkl. eldreråd og SUR: 3,6 mill. kroner 

kostnad ved gjennomføring av valg: 400 000 
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ADMINISTRASJON 
 

Sunndal kommune sin administrasjon er organisert i 3 stabsavdelinger og 10 tjenester.  

Kommunen har over 800 ansatte i om lag 670 årsverk. 

 

Bilde: Ledergruppa 

 

Antall årsverk i Sunndal kommune pr. tjeneste og stab  

Pleie og omsorgstjenesten  251 

Grunnskoletjenesten   142 

Barnehagetjenesten     99 

Eiendomstjenesten     42 

Helse- og barnevernstjenesten    33 

Innvandrertjenesten     21 

Kommunalteknisk tjeneste    31 

Kulturtjenesten      21 

Kommunedirektør inkludert staber   25 

Plan-, miljø- og næringstjenesten     9 

NAV Sosial       15 

 

 

Sykefravær 5 siste år 

2015 6,8 

  2016 6,6 

  2017 6,8 

  2018 8,7 

  2019 7,4 
 

Sunndal kommune har et samlet sykefravær 

for 2019 pår 7,4 %, en reduksjon fra 8,7 % i 

2018, men høyere enn målet på 6%. 

Organisasjonen har i 2019 jobbet aktivt med 

arbeidsmiljø og sykefravær. 
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Miljø og samfunnsansvar: Kommunen legger opp til miljøvennlig drift gjennom klimanettverk 

Nordmøre og energikommune. Sunndal rådhus har vært miljøfyrtårnsertifisert siden 2012, men gikk i 

2019 ut av ordningen og går over til klimaregnskap gjennom klimanettverk Nordmøre. Klimaregnskap 

skal nyttes som styringsverktøy i forbedringsprosesser som gjelder klimagassutslipp i hele 

kommunen. Klimaregnskap for 2019 blir publisert våren 2020. 

Likestilling: Kommunen har ingen særskilt plan for likestilling knyttet til kjønn, etnisitet og 

funksjonsevne, men dette er forhold som det er fokus på ved ansettelse. Som IA-bedrift er det også 

særskilt fokus på to sistnevnte faktorer. Universell utforming av bygg og uteområder står sentralt i 

alle byggeprosjekt i kommunen.  

Etikk: Sunndal kommune har egne etiske retningslinjer vedtatt av kommunestyret i 2007. Etiske 

retningslinjer, inkludert rutiner for varsling, er en del av det nye kvalitetssikringssystemet.  

Intern kontroll: Alle tjenester har system for internkontroll. Compilo er vårt helhetlige 

kvalitetssikringssystem.  I 2019 ble det meldt 1 555 avvik mot 1 024. Sak om bruk av Compilo og avvik 

totalt og pr. tjeneste/stab legges årlig fram for administrasjonsutvalget og en grundigere 

gjennomgang av HMS-avvik legges fram for arbeidsmiljøutvalget. Compilo omhandler også risiko- og 

sårbarhetsanalyser (ROS). I 2019 ble 6 ROS-analyser gjennomført mot 4 året før. Totalt er det nå 64 

ROS-analyser som er gjennomført i kommunen. Avvik og ROS-analyser er viktige kilder til 

forbedringer i kommunen og er også en del av vårt beredskapsarbeid.  Kommunens helhetlige ROS-

analyse skal revideres i 2020 og legges fram for kommunestyret. 

Heltidskultur: Lokale retningslinjer for heltidskultur i Sunndal kommune ble vedtatt i juni 2019. 

Retningslinjene skal være et styringsredskap på veien mot målet om en heltidskultur. 

 

Aktuelle nøkkeltall  

7,4 % av totale netto driftsutgifter til administrasjon og styring 

Ca 670 årsverk totalt 

21 lærlinger i 2019 

40 ungdommer (16-19 år) gjennomførte 4 ukers sommerjobb 
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PLANVERK OG STYRING 
 

Kommunal planstrategi skal utarbeides en gang hvert fjerde år, og gir en vurdering av kommunens 

planbehov. Planstrategi for Sunndal kommune 2016-2020 ble sist rullert i 2016.  

Alle planer i Sunndal kommune er tilgjengelig på kommunens hjemmeside. 

 

Figuren viser sammenhenger mellom overordna planverk, og årlig budsjett og rapportering i Sunndal 

kommune:

 

 

Kommuneplanen 
Kommuneplanen er kommunens overordna strategiske styringsdokument, vedtatt av 

kommunestyret, og inneholder mål og retningsvalg for kommunens utvikling. Kommuneplanen 

utarbeides for en lengre periode og revideres hvert fjerde år. Den skal ivareta både kommunale, 

regionale og nasjonale mål og interesser. 

Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel.  
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Samfunnsdelen konkretiserer mål, strategier og ønsket utvikling for Sunndalssamfunnet og 

kommuneorganisasjonen de kommende år. Samfunnsdelen ble sist rullert i 2014. Arbeid med 

rullering av samfunnsdelen ble startet opp i 2018, og skal sluttføres i 2020. 

Arealdelen viser sammenhengen mellom fremtidig samfunnsutvikling og arealbruk, hvor avveiing 

mellom vern og utbygging er viktig. Planen er juridisk bindende. Prosess med rullering av arealplanen 

har pågått siden 2017, og ny plan ble vedtatt i februar 2019.   

Kommuneplanens arealdel for Sunndal består etter det av følgende tre planer:   

 Kommuneplan for Sunndal – arealdelen, vedtatt 06.02.19  

 Kommunedelplan for Sunndalsøra 2015-2025, vedtatt 02.09.2015 

 Kommunedelplan for sjøområdene i Sunndal kommune, vedtatt 13.06.2018  

 

Tema- og sektorplaner 
Temaplaner er planer for bestemte tjenester, tema eller sektorer. Kommunen står fritt til å velge hva 

det er hensiktsmessig å lage temaplan for, og dette angis gjerne i kommuneplanens handlingsdel. 

I 2019 er følgende tema- og sektorplaner utarbeidet eller rullert:  

- Strategi for reiselivssatsing i Sunndal 2019-2022  

- Kartlegging av friluftsområder, temakart  

Sunndal kommune ble i 2019 med i et interkommunal plansamarbeid på Nordmøre. Det er her 

utarbeidet et felles utfordringsbilde for hele Nordmøre.  

 

Årsplan og budsjett 
Kommunestyret vedtar årlig budsjett for kommende år og økonomiplan for en fireårsperiode. 

Budsjett og økonomiplan er basert på tjenestenes årsplaner og forslag til satsninger. Årsplanene er 

forankret i overordnede mål i kommuneplanen.  

Administrasjonen presenterer tjenestenes og stabenes utfordringer og behov i budsjettkonferanse 

med kommunestyret i oktober. Kommunedirektøren fremmer sitt forslag til budsjett for 

kommunestyret i november. Kommunestyret vedtar ramme i oktober og endelig budsjett i 

desember. Budsjettet inneholder da satsninger og bestillinger fra politisk hold til administrasjonen. 

Rapport og regnskap 
Tjenestene rapporterer pr. tertial til kommunestyret i henhold til vedtatte årsplaner med budsjett.  

Tjenestenes årsrapporter behandles i utvalgene i mars/april.  

Kommunens årsmelding er basert på tjenestenes årsrapporter, og sammen med regnskap behandles 

denne i kommunestyret i april/mai. 
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KOMMUNENS HOVEDMÅL  
 

Kommuneplanen har satt mål for ønsket samfunnsutvikling og viser hvordan 

kommuneorganisasjonen skal bidra til dette. Mål og strategier ble sist revidert i 2014. 

 

Hovedmål 2014 – 2020 

 
1. En attraktiv og mangfoldig kommune med 7.400 innbyggere innen 2020 

2. En robust kommune for fremtiden 

3. Et vekstkraftig og inkluderende arbeidsliv med 4.000 arbeidsplasser innen 2020 

4. Effektiv og miljøvennlig energibruk 

5. God infrastruktur, bedre og tryggere veger 

6. Bærekraftig forvaltning av natur og verneområder 

7. God helse og livskvalitet for alle 

8. Sunn kommuneøkonomi – kompetent og attraktiv arbeidsplass 

9. En dyktig og effektiv beredskapsorganisasjon  

 

Måloppnåelse 
 

Hovedmål 1 - En attraktiv og mangfoldig kommune med 7.400 innbyggere innen 2020 
 

Befolkningsutvikling: Sunndal hadde 7 036 innbyggere pr. 31.12.2019. Dette er en nedgang på 70 

personer (rundt 1 %) i løpet av året. Dette er noe høyere enn de senere år :  - 13 personer i 2018 og – 

7 personer i 2017. I perioden 2015 – 2019 har det vært en nedgang på 124 personer (1,7 %) i Sunndal 

kommune. Figurene under viser utviklingen de siste 5 år (til venstre) og utvikling pr 10-år fra og med 

1960.  

  

 

I 2019 ble det født 66 barn, 70 personer døde, 177 personer flyttet inn (hvorav 39 fra utlandet) og 

243 personer flyttet ut. I sum er det både netto utflytting (- 66) og negativt fødselsoverskudd (- 4) 

som er forklaringen på befolkningsnedgangen i 2019. 
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Sunndal opplever at folketallet går svakt ned. Fremtidsprognoser spår at befolkningstallet blir ganske 

stabilt. Det forespeiles imidlertid en endring i sammensetningen i befolkningen ved at andelen barn 

og unge i befolkningen går ned, samtidig som andelen eldre i befolkningen øker.  

Slike svingninger i befolkningssammensetningen skaper utfordringer for offentlige tjenester som 

barnehage og skole, og kan derfor være en risiko i forhold til å opprettholde tilbudene, spesielt i 

kretsene. Det kan også få store konsekvenser for helse- og pleie- og omsorgstjenestene i kommunen. 

Det blir betraktelig færre i yrkesaktiv alder. Fokus på arbeidsmiljø og god tilrettelegging for seniorer 

blir enda viktigere. 

Hovedmål 2 - En robust kommune for fremtiden  
 

Kommunebarometeret er en sammenligning av norske 

kommuner med utgangspunkt i 151 ulike mål for 

tjenestekvalitet, finans og kostnadsnivå. Sunndal har som 

mål å være blant de 25 % beste her, dvs en plassering blant 

de 106 beste av 422 kommuner. Basert på nøkkeltallene 

alene ble dette målet nådd: Sunndal kom her på 62. plass. 

Dette er et svært godt resultat. Justert for inntektsnivå er 

Sunndal på 156. plass. Figuren til venstre viser resultatene 

pr. tjenesteområde. Fargene er de som brukes i 

Kommunebarometeret. 

Interkommunale samarbeid: Sunndal har i 2019 fulgt opp vedtatte strategiske vurderinger av veivalg 

når det gjelder regionstruktur og samarbeid. Flere samarbeid er endret og nye på plass, slik som 

innenfor barnevern og PPT. Både innenfor brann og renovasjon er nye interkommunale selskaper 

etablert i 2019, der Sunndal kommune er med.  

 Hovedmål 3 - Et vekstkraftig og inkluderende arbeidsliv med 4.000 arbeidsplasser innen 2020 

 
Høy arbeidsplassdekning – svak nedgang i antall arbeidsplasser: Det var 3.746 arbeidsplasser i 

Sunndal pr. 2018 (dvs. antall sysselsatte personer med arbeidssted her). Dette er en økning på 105 

sysselsatte personer (2,9 prosent) i perioden 2014 – 2018.    

 Arbeidsplassdekning er antall arbeidsplasser i prosent av antall arbeidstakere bosatt i kommunen. 

Balanse gir en arbeidsplassdekning på 100. Sunndal har en arbeidsplassdekning på 108 pr 2018. Vi er 

1 av 9 kommuner i fylket som har flere arbeidsplasser enn arbeidstakere.  
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Mange arbeidsplasser gir høy innpendling. Pr. 4. kvartal 2018 var det 720 personer som pendlet inn 

til Sunndal (19 % av alle sysselsatte) og 443 personer som pendlet ut av kommunen (13 % av alle 

bosatte). Innpendlingen er størst fra Nesset (202 personer), Tingvoll (102) og Surnadal (88).  

Oppsummert for planperioden når vi ikke målet om 4000 arbeidsplasser.  

Samarbeid om næringsutvikling: Samarbeidet med Surnadal kommune om næringsutvikling (SuSu-

programmet), ble videreført i fire nye år fra 2018. Programmet har tiltak innen bedriftsutvikling, 

rekruttering og nettverk, og arbeider for en felles bo- og arbeidsmarkedsregion og fergefri 

forbindelse. Arbeidet med satsingen «næringsvennlig kommune», som skal gjennomføres innenfor 

SuSu-samarbeidet, startet opp i 2019.  

Hovedmål 4 - Effektiv og miljøvennlig energibruk 

 
Redusert energibruk i kommunale bygg: I forbindelse med et energispareprosjekt skal 

energiforbruket i 22 kommunale bygg reduseres. Forbruket måles opp mot referanseårene 2010-

2012. Energiforbruket har gått ned sett i forhold til referanseårene, og forbruket i 2019 på 8,7 GWh 

var innenfor målsettingen på 9,2 GWh.  

Miljøvennlig energibruk: Det er et mål å bruke fjernvarme som oppvarming av kommunale bygg. Pr 

2019 varmes ca 45 000 kvadratmeter av totalt 50 000 kvadratmeter kommunale bygg i sentrum opp 

med fjernvarme (90 %).  

Klimaregnskap: Sunndal kommune vedtok i 2019 å ta i bruk klimaregnskap for kommunens 

virksomhet. Klimaregnskapet viser det samlede utslipp av klimagasser for kommunens virksomhet. 

Regnskapet er basert på innrapporterte forbrukstall for alle sektorer, satt opp i henhold til 

Greenhouse Gas Protocol Initiative (GHG-protokollen). Dette er en internasjonal standard for 

beregning av klimagassutslipp. Alle utslipp av klimagasser regnes om til CO₂-ekvivalenter og oppgis i 

tonn CO₂. Summen av alle utslipp kalles organisasjonens fotavtrykk. Klimaregnskapet er med på å 

vise forbedringspotensialet til Sunndal kommunes virksomhet. Sunndal kommune vil publisere 

klimaregnskap for regnskapsåret 2019 i løpet av våren 2020. 

 

Hovedmål 5 - God infrastruktur, bedre og tryggere veier 
 

Ferjefri forbindelse på Indre Nordmøre: Statens vegvesen har i 2019 jobbet med bl.a. 

grunnundersøkelser i Ålvundfjorden og raskartlegging på både Sunndal og Surnadalssiden av 

Todalsfjorden som et ledd i utarbeidelsen av kommunedelplanen. Forslag til kommunedelplan blir 

lagt frem for vedtak i kommunen i 2020.   

Bedre og tryggere veier:  

Bedring av standarden på rv70 pågår:   

- I august 2019 åpnet den nye traseen mellom Tingvoll og Meisingset for å bedre 

trafikksikkerheten og framkommeligheten langs rv. 70. Det jobbes godt politisk for å få 

bevilget midler for å utbedre strekningen Meisingset - Ålvundfossen.   

- Reguleringsplanen for Elverhøy bru er ferdig, og veiprosjektet er spilt inn til rulleringen av 

Nasjonal transportplan.   

Det jobbes inn mot Statens vegvesen for å få på plass finansieringen av ny rundkjøring ved fv. 62 

Håsøran. Reguleringsplan for prosjektet er ferdig.   
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Lokale trafikksikkerhetstiltak som er ferdig regulerte/står på trafikksikkerhetsplanen, men som 

mangler finansiering, er utvidelse av "fortau" på brua ved Grytnes på fv. 62, og komplettering av 

gang- og sykkelveg langs fv. 6136 Litldalsvegen mellom Pollgata og Tredalsvegen.  

Hovedmål 6 - Bærekraftig forvaltning av natur og verneområder 

 
Reetablere Driva som laks- og sjøørretelv:  Drivaregionen er Driva, Usma, Litjdalselva og 

Batnfjordselva. I begynnelsen av 2019 startet en ny lokal koordinator i fast stilling hos Sunndal 

kommune og stillingen finansieres av Miljødirektoratet. Arbeidsoppgavene er blant annet oppfølging 

av bevaringsarbeidet i de fire elvene, informasjons- og kommunikasjonsarbeid, kontakt med berørte 

partnere lokalt, samt være et lokalt bindeledd for de involverte etatene med ansvar i prosjektet 

(Miljødirektoratet, Veterinærinstituttet, Mattilsynet og Fylkesmannen i Møre og Romsdal). Stillingen 

løser også en del andre oppgaver for Sunndal kommune innenfor miljø- og naturforvaltning, 

eksempelvis vannforvaltningsarbeidet.  

 

Hovedmål 7 - God helse og livskvalitet for alle 
 

Forebyggende folkehelsearbeid: Godt folkehelsearbeid forutsetter oversikt over befolkningens helse 

og sykdomsforhold, og hvilke samfunnsforhold som påvirker befolkningens helse, positivt og 

negativt. For å få til en felles dreining i retning av mer og bedre folkehelsearbeid, er det nødvendig å 

få et felles, godt kunnskapsgrunnlag. Gjennom hele 2019 har det vært arbeidet med Sunndal 

kommune sitt kunnskapsgrunnlag, «Folkehelsa i Sunndal». Dette er en oversiktsrapport som baserer 

seg på sentrale tall og statistikker sett i sammenheng med lokal kunnskap. Oversiktsrapporten 

ferdigstilles og publiseres våren 2020.   

Ungdomsarbeid gjennom samarbeid mellom tjenester: I tillegg til områder som skolehelsetjeneste 

og de helsemessige tilbudene, er det også viktig og godt arbeid som er gjort i kulturtjenesten, 

grunnskoletjenesten og andre tjenester for å bidra til et trygt og stimulerende ungdomsmiljø. MOT er 

et livsmestringsprogram i skolen som har som mål å utvikle robust ungdom som inkluderer ALLE. Alle 

trinnene ved Sunndal ungdomsskole er med. I følge ungdommen er resultatene gode. Satsingen 

inneholder også programmet "Skolen som samfunnsbygger". I 2019 var det ekstra fokus på noen 

utfordringer i ungdomsmiljøene, og møtet «Ung i Sunndal 2019 – bekymring og felles innstas» 

mobiliserte foreldre, kommunens tjenester og andre interesserte, og ble utgangspunktet for en rekke 

ulike tiltak mot ungdom gjennom året. 

Forebygging og mestring i helse- og omsorgstjenesten: med utgangspunkt i Leve hele livet reformen 

legges det til rette for at folk kan være mest mulig selvstendig og bo hjemme så lenge som mulig. Det 

er innført hverdagsmestring som et tankesett i hjemmesykepleien og psykisk helse. I første halvdel av 

2019 var det flere tjenestemottakere som fikk innvilget mestringsvedtak, men det har vært vanskelig 

å finne aktuelle kandidater i siste halvdel av året.  En vil ikke oppnå full effekt før alle parter har felles 

forståelse for målsettingen med mestringsvedtak. Tjenesten må kontinuerlig ha fokus på 

informasjon/veiledning til tjenestemottakerne. 21 tjenestemottakere fikk tilbud om 

hverdagsrehabilitering i 2019. Helhetlige pasientforløp (HPH) ble iverksatt. HPH er en metode for 

kvalitetssikring av helsetjenester ved hjelp av faste spørreskjemaer, og som blant annet skal 

forhindre at pasienter blir sendt for tidlig hjem fra sykehus og/eller reinnleggelser. Bruk av 

velferdsteknologi kan gi mange nye muligheter for aktivitet og deltagelse. Det kan gi mennesker økt 

mulighet til å mestre eget liv og helse, og bidra til at man kan bo lenger i eget hjem til tross for 

nedsatt funksjonsnedsettelse. Bruk av teknologi kan også bidra til å forebygge eller utsette 
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institusjonsinnleggelse. Ulike velferdsteknologiske løsninger er innført som for eksempel sensorer 

(døralarm, falldetektor, sengematte) og elektronisk medisindispenser. 

Hovedmål 8 - Sunn kommuneøkonomi – kompetent og attraktiv arbeidsplass 
 

En relativt sunn kommuneøkonomi – Sunndal kommune hadde et negativt netto driftsresultat på -

3,8 % i 2019 mot -0,4 % i 2018. Kommunens likviditet er relativt god, lånegjelden er lavere enn 

landssnittet og disposisjonsfondet høyere enn landssnittet. En betydelig reduksjon i inntektene de 

siste årene vil kreve omstilling og kostnadsreduksjoner den nærmeste tiden. Men kommunen har 

fortsatt oppsparte midler å tære på slik at en har tid til å tilpasse seg de nye økonomiske 

rammebetingelsene. 

      Sunndal 
2018 

Sunndal 
2019 

Kostra-  
gr. 11   

2019 

Landet 
u/Oslo  

2019 

Økonomi          
Arbeidskapital i prosent av brutto driftsinntekter   23,5%  17,0% 17,1 % 20,6 % 

Frie inntekter per innbygger (kr)  59 099  61 911  59 704  57 211  

Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbygger (kr) 99 872  99 353  81 039  71 105  

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter  -0,4%  -3,8%            -0,1%                 1,4 % 

Netto lånegjeld i kroner per innbygger (kr) 72 975  74 203  88 366  78 955 

Skatt på inntekt og formue, andel av brutto driftsinntekter 25,5%  26,6%  27,6%  34,1%  

Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter  17,9 %  17,3%  7,9%  10,9%  

Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter  64,8 %  66,9%  90,7%  89,4%  

 

Kompetent og attraktiv arbeidsplass: For å kunne yte kommunens tjenester på en best mulig måte, 

er det kontinuerlig fokus på å tiltrekke seg nødvendig kompetanse og utvikle eksisterende 

kompetanse i kommunen. Videre er godt arbeidsmiljø avgjørende for prestasjoner på jobb, og 

Sunndal kommune har et tett samarbeid med vernetjenesten og bedriftshelsetjenesten med fokus på 

dette. Kommunen har også nådd sitt mål om å stille minimum 21 praksisplasser til disposisjon for 

lærlinger, og at alle ungdommer (16 – 19 år) får et tilbud om sommerarbeid i kommunen. 

 

Hovedmål 9 - En dyktig og effektiv beredskapsorganisasjon   
 

Kommunens kriseledelse holder jevnlige møter. Det årlige møtet i beredskapsrådet (nytt organ 

etablert i 2017) er også blitt avholdt og ble avsluttet med besøk i FIG-gruppens nye lokalisering i 

Sunndal brannstasjon. Sunndal har også deltatt i den nasjonale kampanjen knyttet til egenberedskap 

i regi av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). 

I forbindelse med revidering av kommuneplanens samfunnsdel har det vært en gjennomgang av 

samfunnssikkerhet og beredskap i Sunndal og forslag til målsettinger og strategier er utarbeidet. 

Dette arbeidet sluttføres i 2020. 

I november 2019 hadde Sunndal tilsyn innen beredskap. Vi fikk ett avvik og noen kommentarer som 

alle blir fulgt opp i 2020. 
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KOMMUNENS TJENESTER OG STABER 
På de følgende sidene gis en oversikt over virksomheten i hver tjeneste og stab i 2019. 

 

Kommunedirektøren 
 

Dette jobber vi med  

Kommunedirektøren er øverste leder for administrasjonen i Sunndal kommune. Kommunedirektøren 

skal sørge for at kommunen drives i samsvar med lover, forskrifter og politiske vedtak. 

Kommunedirektøren har det overordna ansvaret for kommunens utviklingsarbeid, og er delaktig i 

ulike tverrfaglige prosjekter. Kommunedirektøren er ansvarlig for kommunens plansystem med 

årsplaner, tertialrapporter og årsmeldinger. I tillegg ligger ansvar for folkehelse/Distriktsmedisinsk 

senter og beredskap, samt internkontroll og lederutvikling hos kommunedirektøren. 

Kommunedirektøren har også det overordna ansvaret for kommuneøkonomien og budsjettstyring. 

 

Regnskap: 

Kommunedirektøren  

  Regnskap og budsjett  Bemanning  

  
Regnskap  

Rev.  
budsjett  

Forbruk %  Årsverk  Ansatte  
Andel 
heltid  

%  

Andel 
kvinner  

%  

2018  10,3 mill.  10,3 mill.  100  3  3  100  100  

2019  9,4 mill.  8,6 mill.  110  2*  2  100  100  
*et årsverk overført til service- og informasjonsavdelingen fra og med 2019 
 

Politisk virksomhet  

  
Regnskap  

Rev.  
budsjett  

Forbruk %  

2018  5,6 mill.  4,9 mill.  112  

2019  6,9 mill.  6,5 mill.  106  

  
Kommentar regnskap: Kommunedirektøren har hatt løpende budsjettkontroll men likevel et forbruk 

over budsjett både for kommunedirektøren og politisk virksomhet. For kommunedirektøren er det er 

merforbruk på 800 tusen kroner.  Når det gjelder politisk virksomhet, ble det i 2019 vedtatt nye 

godtgjøringer for folkevalgte, som medførte en økning i kostnadene fra året før. Kostnadene ligger 

også høyere enn landssnittet.   

Noen begivenheter i 2019 

Region/samarbeid: Sunndal har i 2019 fulgt opp vedtatte strategiske vurderinger av veivalg når det 

gjelder regionstruktur og samarbeid. Flere nye samarbeid er på plass, slik som barnevernssamarbeid 

og PPT. Både innenfor brann og renovasjon er nye interkommunale selskaper etablert, der Sunndal 

kommune er med.  

Næringsutvikling: Samarbeidet med Surnadal kommune om næringsutvikling (SuSu-programmet), ble 

videreført i fire nye år fra 2018. Programmet har tiltak innen bedriftsutvikling, rekruttering og 

nettverk, og arbeider for en felles arbeidsmarkedsregion og for realisering av Todalsfjordprosjektet. 

Arbeidet med satsingen «næringsvennlig kommune», som skal gjennomføres innenfor SuSu-
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samarbeidet, startet opp i 2019. Det ble samtidig startet en debatt om hvordan arbeidet med 

næringsarbeid skal organiseres. 

Internkontroll: I 2019 ble det meldt 1 155 avvik mot 1 024 avvik året før. Sak om bruk av Compilo og 

avvik totalt og pr. tjeneste/stab legges årlig fram for administrasjonsutvalget og en grundigere 

gjennomgang av HMS-avvik legges fram for arbeidsmiljøutvalget. Compilo omhandler også risiko- og 

sårbarhetsanalyser (ROS). I 2019 ble 6 ROS-analyser gjennomført mot 4 året før. Totalt er det nå 

64ROS-analyser som er gjennomført i kommunen. Avvik og ROS-analyser er viktige kilder til 

forbedringer i kommunen og er også en del av vårt beredskapsarbeid.  Kommunens helhetlige ROS-

analyse skal revideres i 2020 og legges fram for kommunestyret som ble valgt i 2019.    

Organisasjon: Gjennomgang av kommunens organisering av pleie og omsorg og helse og barnevern 

ble gjennomført i 2019, med ny organisering på plass fra 1.1.20. Arbeidet med LEAN som verktøy inn 

i det kontinuerlige forbedringsarbeidet har fortsatt innenfor flere fagområder, først og fremst i pleie- 

og omsorgstjenesten. Tjenesten har gjennomført et større LEAN-prosjekt som har resultert i nye 

verktøy og arbeidsmetoder i forbedringsarbeidet. 

Rapport mål og tiltak 

Mål  Tiltak  Rapport  Status  

Utgiftene til adm. på nivå 
med k.gruppe 12 (ca kr. 
6.000 pr. innb.)  

Gjennomgang av kommunens 
adm. kostnader (Funksjon 120) 
sammen-lignet med andre 
kommuner  

Ekstern analyse er 
gjennomført og viser feil 
bruk av funksjon 120. Dette 
er rettet opp i 2019.  

  
     

En robust kommune for 
fremtiden – være blant de 
150 beste kommunene på 
Kommunebarometeret  

Strategisk arbeid i forhold til 
vedtatt endringer i kommune- og 
regionstruktur fra og med 2020    

Gjennomført, og ny 
organisering av PPT og 
barnevern vedtatt  

  
 

Analyse av faktorene som inngår 
i Kommunebarometeret og 
vurdere målsettinger i forhold til 
dette  

Resultater 2019 gjennomgått 
i administrasjonen og lagt 
fram politisk  

  
  
 

En attraktiv og   
mangfoldig kommune med 
7 400 innbyggere  
innen 2020    

Samarbeid med lokalt næringsliv 
og med Surnadal kommune: 
SUSU-programmet og prosjekt 
«Næringsvennlig kommune»  

Gjennomføres som planlagt    

Rasjonell administrativ 
organisering og effektiv 
drift  

Sluttføre gjennomgang av 
kommunens organisering 
av pleie og omsorg og helse og 
barnevern  

Er gjennomført   

Gjennomføre Lean-prosjekter på 
flere fagfelt    

Gjennomføres aktivt i pleie- 
og omsorgs-tjenesten  

  
 

Innføre flere digitale løsninger 
internt i administrasjonen og 
eksternt vis-a-vis innbyggere, 
næringsliv og andre  

Flere tiltak er gjen-
nomført bl.a. nytt 
saksbehandlingssystem 
(P360) og eByggesak  

 

 

Viktige oppgaver framover  

 Godt samarbeid mellom administrasjon og politikere  

 Strategisk tilnærming til ny kommune- og regionstruktur 
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Service- og informasjonsavdelingen 
 

Dette jobber vi med 

Service- og informasjonsavdelingen omfatter servicekontoret, informasjon, IKT, politisk sekretariat og 

arkiv. Vi skal yte god service og informasjon om kommunens tjenester og den politiske virksomheten 

på vår hjemmeside.  Sammen jobber vi mot målet om en døgnåpen kommune med enkle og 

selvbetjente løsninger for våre innbyggere, næringsliv, politikere og ansatte. 

Hovedmål 2019 

 Profesjonelt og godt samordnet informasjonsarbeid 

 Sikker og effektiv digital kommunikasjon 
 

Regnskap 

  Regnskap og budsjett  Bemanning  

  
Regnskap  

Rev. 
budsjett  

Forbruk %  Årsverk  Ansatte  
Andel 
heltid  

%  

Andel 
kvinner  

%  

2018  14,9 mill.  15,0 mill.  100  10,4  11*  94,5  91  

2019  13,1 mill.  17,4 mill.  75  11,9  13*  94,5  91  
*et åv overført fra kommunedirektøren fra og med 2019. i tillegg har avdelingen 1 lærling samt 1 varig 

tilrettelagt 60% stilling 

Kommentar regnskap 

Service- og informasjonsavdelingen har hatt et mindreforbruk på over 4 mill. kroner som 

hovedsakelig skyldes ubrukte bevilgninger til digitaliseringstiltak og sykefravær. I tillegg er avsatte 

midler til ordning av eldre arkiv forskjøvet til 2020, og det er generelt nedgang i utgifter til 

sentralbord og porto som følge av nye digitale løsninger.   

Noen begivenheter i 2019 

Åpningstidene ved servicekontoret ble endret til kl. 10-14 fra 01.01.2019. Samtidig ble bl.a. 

billettsalget til kino og kulturarrangement flyttet til kulturhuset. Sentralbord er betjent fra kl. 09-15. 

Ellers holder rådhuset åpent som tidligere.  

Nytt sak-/arkivsystem, Public 360 fra Tieto, ble tatt i bruk 24.06.2019. Innføring, opplæring og daglig 

drift har preget store deler av året, det vil fortsette videre inn i 2020. Nytt system gir nye muligheter, 

men krever også nye måter å jobbe på.   

Digitalisering har vært og vil fortsatt være satsningsområde. Vi har hatt fokus på å ta i bruk digitale 

verktøy som bidrar til økt selvbetjening og som kan forbedre og forenkle arbeidsoppgaver, samtidig 

som personvern og informasjonssikkerhet ivaretas. Eksempler på dette er innføring av MinSide, der 

innbyggere kan logge på og finne tilpassede tjenester, chatte-roboten Kommune-Kari på 

hjemmesida, og fortsatt opplæring og bruk av Office365 i organisasjonen, med bl.a Teams for intern 

kommunikasjon, og ansattportal som en felles informasjonsplattform.   

Valg: 9.september var det kommunestyre- og fylkestingsvalg, i Sunndal ble det samtidig avholdt valg 

om målform ved Løykja og Ålvundfjord skoler. Service- og informasjonsavdelingen var ansvarlig for 

valggjennomføringen, både med forarbeid, i forhåndsstemmeperioden, på valgdagen og etterarbeid.   
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Ny personvernforordning – GDPR ble lovbestemt innført i alle norske kommuner fra juli 2018 og gir 

føringer for hvordan personopplysninger skal behandles. Arbeidet med gjennomføring av prosjektet 

ligger til vår avdeling og en del av arbeidet er i samarbeid med IKTOrkidé. I tillegg deltar vi i et 

prosjekt ledet av IKA Møre og Romsdal hvor det er ansatt 2 personvernombud som også vi/våre 

innbyggere har tilgang til. Kontaktinformasjon er lagt ut på kommunenes hjemmeside. 

Rapport mål og tiltak 

Mål  Tiltak  Rapport  Status  

God og 
sikker saksbehandling  

Innføre nytt sak-/arkivsystem  Public 360 fra Tieto ble tatt i bruk 
24.06.2019.  

  
 

Opprydding og avlevering av 
eldre arkivmateriale  

Arkivmateriale er levert 
Interkommunalt arkiv for Møre og 
Romsdal IKS (IKAMR) for ordning og 
deponering.  

 
 

God og sikker 
valggjennomføring 
med mål om minst 
67% valgdeltakelse  

Ta i bruk elektronisk 
folkeregister  

Elektronisk manntall ble tatt i bruk 
med gode resultater. Valgdeltakelsen 
ble 69%.  

  
 

Folkevalgtopplæring lokalt i 
samarbeid med KS  

Folkevalgtopplæringen bestod av en 
lokal del og del fra KS sitt 
folkevalgtprogram, og ble 
gjennomført høsten 2019. Program, 
presentasjoner og opptak ligger 
tilgjengelig på kommunens nettsider.  

  
  
 

  
Sikre personvernet  
  

Følge opp og innføre nye 
prosedyrer og rutiner i 
henhold til nye 
personvernregler (GDPR)  

Fortsatt under arbeid. Alle prosedyrer 
er ferdig. Protokoller for elektroniske 
fellessystem er gjennomført. Gjenstår 
en del protokoller for fagsystem og 
for manuelle registre.    

  
 

Elektronisk 
selvbetjening og e-
dialog med 
innbyggerne  
  
  

Min Side – prosjekt i 
samarbeid med IKT ORKide  

Min Side for innbyggere, med 
pålogging med ID-porten ble lansert i 
mars, med oversikt over kommunale 
fakturaer og mulighet til å be om 
betalingsutsettelse. I løpet av året ble 
også lønnslipp for ansatte tilgjengelig 
på MinSide. Det jobbes kontinuerlig 
med nye tjenester for innbyggere og 
ansatte inn i løsningen.  

  
 
  

Bookingløsninger på web  Bookingløsning er teknisk tilgjengelig, 
det er imidlertid nødvendig med 
prosesser i organisasjonen før en 
innfører dette. Dette arbeidet er ikke 
kommet i gang.  

 

 

Viktige oppgaver framover 

 Profesjonelt og godt samordnet informasjonsarbeid 

 Sikker og effektiv digital kommunikasjon 

 GDPR og informasjonssikkerhet 

 Tilsyn fra arkivverket 
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Økonomiavdelingen 
 

Dette jobber vi med 

Vi jobber mot et overordnet mål om god økonomistyring og regnskapsrapportering i Sunndal 

kommune. Dette gjør vi ved å gi hjelp og støtte internt slik at økonomistyringen blir god i hver enkelt 

stab og tjeneste. 

Økonomiavdelingen har ansvar for lønnsutbetalinger, regnskap, fakturering og innkreving av 

kommunale avgifter, eiendomsskattekontoret - i tillegg skatteoppkrever for Sunndal og Oppdal 

kommuner. 

Støttefunksjonen for innkjøp er tillagt økonomiavdelingen. En viktig del av dette arbeidet er 

kvalitetssikring av innkjøpsprosesser og å forankring av innkjøpsreglementet i organisasjonen, i tillegg 

til internkontroll på området.  

 

Hovedmål 2019 

 Økt digitalisering 

 

Regnskap 

  Regnskap og budsjett  Bemanning  

  Regnskap  
Rev. 

budsjett  
Forbruk %  Årsverk  Ansatte  

Andel 
heltid   

%  

Andel 
kvinner   

%  

2018  6,6 mill.   7,2 mill   92  8,8  9  100  88  

2019  5,2 mill.   5,9 mill   89  6,3*  7  70  85  
*Tre av de faste stillingene har stått helt eller delvis vakant gjennom året og med ulike løsninger for vikariater. Samlet har 
avdelingen hatt en redusert ressurs på 1-1,5 årsverk i 2019.  

 

Kommentar regnskap 

Regnskapet viser at tjenesten samlet ligger under budsjett. Dette skyldes hovedsakelig vakanser.   
 

Noen begivenheter i 2019 

Fra 1. januar ble to stillinger knyttet til lønn flyttet til Personalavdelingen.  

I statsbudsjettet for 2019 ble det vedtatt at skatteoppkrever-funksjonen skal overføres til 

Skatteetaten fra 01.06.2020. Dette omfatter 1,5 årsverk.   

Ut over dette har omfanget av vakanser og vikariater vært krevende for avdelingen. 
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Rapport mål og tiltak 

 

  
  
Mål  

  
  
Tiltak  

  
  
Rapport  

  
  

Digitalisering   Ta i bruk digitale løsninger etter 
hvert som de blir tilgjengelige via 
IKT Orkidè. Dette omfatter 
mellom annet at vi tar i bruk 
«digital dialog» med innbyggerne, 
som gjelder søknad om 
betalingsutsettelse. Dette 
kommer i tillegg til eksisterende 
løsning.   
Nye løsninger i VISMA har en 
kostnadsside.  
  

 «Digital dialog» er tatt i 
bruk, gjennom «Mine sider».  
 Ingen nye løsninger gjort 
tilgjengelig via IKT Orkide.  
 Ledergodkjenning av 
lønn før utbetaling tatt i bruk  
 E-Bilag er delvis tatt i 
bruk  
 Utvidet bruk av profiler i 
fakturabehandling.  
 Forberedelser for bruk av 
bestilling ved bruk av 
strekkoder er igangsatt  

  
 

Faglig utvikling  Organisere arbeidet på en slik 
måte at flere får ta del i en faglig 
utvikling  

Vakanser har medført stor 
omfordeling av arbeidsoppgaver. 
Dette har medført at flere har 
blitt involvert i nye prosesser, og 
med det oppbygging av ny 
kompetanse.  

 

  
LEAN  

Ny hovedtaksering av 
eiendomskattetaksering er tema 
for LEAN  

Arbeidet med 
LEAN/Eiendomsskatt ikke 
gjennomført.  

 

 

Avvikskommentarer  

På grunn av høyt fravær i avdelingen, har det vær mer fokus på løse kortsiktige utfordringer og daglig 

drift, og mindre på digitalisering enn planlagt. Vi er likevel fornøyd med resultatet for 2019 da endret 

oppgavefordeling har medført en faglig utvikling blant ansatte. Dette har videre gitt de ansatte større 

eierskap til oppgavene og større forståelse for sammenhenger innen økonomiarbeidet og egne 

oppgaver. 

 
Viktige oppgaver framover 

 Økt bruk av digitale plattformer. 
 Opplæring i allerede innkjøpt programvare i hele virksomheten 
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Personalavdelingen 
 

Dette jobber vi med 

Personalavdelingen har ansvar for overordnet personalforvaltning og organisasjonsutvikling. 

Avdelingen jobber hovedsakelig med rådgivning i personalspørsmål, rekruttering, tilsettingssaker og 

lønnsplassering, arbeidsmiljø og HMS, oppfølging av sykefravær, lokale lønnsforhandlinger, 

seniorpolitikk og ivaretakelse av samarbeidet mellom partene i arbeidslivet. 

Hovedmål 2019 

Bidra til at lederne i kommunen kan gjennomføre sitt personalarbeid på en faglig trygg og god måte.  

 

Regnskap 

  Regnskap og budsjett (netto)  Bemanning  

  Regnskap  
Rev. 

budsjett  
Forbruk  

%  
Årsverk  Ansatte  

Andel 
heltid   

%  

Andel 
kvinner   

%  

2018  7,0 mill.  7,2 mill.  97  3  3  100  100  

2019  10,2 mill.  9,5 mill.  107  4,5  5  100  90  

 

Kommentar regnskap 

Personalavdelingen har et merforbruk i forhold til budsjettet. Dette henger sammen med en 
reduksjon i budsjettvedtaket for 2019 på 1 MNOK i administrasjonen, som ble lagt til 
personalavdelingen. Dette skulle fordeles på flere avdelinger, men ble ikke gjennomført.   
 

Noen begivenheter i 2019 

Lederutvikling: Det er gjennomført 4 ledersamlinger med lederutvikling for kommunens ledere og 

mellomledere. Lederteamene jobber med ulike tema mellom samlingene. Det er løpende 

ledersparring gjennom året. Tillitsvalgte og verneombud har deltatt på noen av modulene der tema 

har vært relevant.  

Vernetjenesten: Det er gjort endringer i vernetjenesten ved å opprette flere verneområder, nye 

verneombud er valgt og det er gjennomført skolering av verneombud. Hovedverneombudsvervet er 

midlertidig økt til 100%.   

Helse, miljø og sikkerhet: Det er blant annet innført ny form for psykososial vernerunde i samarbeid 

med bedriftshelsetjenesten og arbeidsmiljødager med Ståle Einarsen for alle ansatte.  

Digitalisering og forenkling: Det er innført et nytt rekrutteringssystem.  

Rekruttering av unge: Kommunen har en rekke lærlinger som følges opp av opplæringsansvarlige i de 

ulike tjenestene. 40 ungdommer hadde sommerjobb hos oss. Dette er et attraktiv tilbud til ungdom.   

Fravær: Fraværsstatistikk for Sunndal kommune for 2019 viser 7,4%, en gledelig reduksjon fra 8,7% i 

2018, men høyere enn målet på 6%. Organisasjonen har jobbet aktivt med arbeidsmiljø og 

sykefravær. Det er gjennomført felles skolering av mellomledere, tillitsvalgte og verneombud. I 

september ble det arrangert arbeidsmiljødager for alle ansatte, tillitsvalgte, verneombud og 
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politikere. På programmet var Ståle Einarsen med temaet «Håndtering av konflikter og trakassering i 

arbeidslivet».  

Tre avdelinger ved helsetunet startet et sykefraværsprosjekt sammen med NAV og NAV 

arbeidslivssenter. Prosjektet har hovedfokus på å skape bedre dialog og tillitsforhold mellom leder og 

ansatt under fravær, og med ønske om å skape et bedre arbeidsmiljø. Prosjektet får positiv omtale 

både nasjonalt og regionalt 

 

Rapport mål og tiltak 

Mål  Tiltak  Rapport  Status  

Heltid  Bidra til å gjennomføre tiltak 
som følge av vedtak om lokale 
retningslinjer for heltidskultur 
høsten 2018.  

Informasjonsmøter og 
kartlegginger ble gjennomført 
før prosjektet ble utsatt. 
Arbeidet fortsetter  



 

Fullt forsvarlig 
arbeidsmiljø  

Sikre oppfølging av tiltak, 
spesielle og generelle, som følge 
av gjennomførte kartlegginger 
av psykososialt arbeidsmiljø i 
2018.  

Gjennomført. Oppfølging og 
gjennomføring av tiltak videre i 
2020.  

     
     

Trygge og tydelige 
ledere  

Gjennomføre 4 samlinger med 
lederutvikling for kommunens 
ledere og mellomledere.  

Gjennomført. Tiltaket 
videreføres.  



 

  
Styrking av 
tilstedeværelse  

Sykefravær ikke høyere enn 6%. 
Bidra til at lederne i kommunen 
kan gjennomføre 
sykefraværsoppfølging på en 
god og faglig trygg måte.  

Sykefraværet for avdelingen er 
lavt. Fraværsstatistikk for hele 
kommunen viser 7,4 som er en 
fin nedgang fra 2018. Dette er 
likevel høyere enn målet.  

     
     

Være en god 
lærebedrift  

Stille minimum 21 læreplasser 
til disposisjon.   

I henhold til plan.       

  
Forbedringsarbeid  

Gjennomføre LEAN analyser på 
avdelingens arbeidsprosesser.  

Arbeidet er påbegynt.       

  
Medbestemmelse  

Medvirkning gjennom faste 
møter med tillitsvalgte og 
tillitsvalgtes medvirkning i 
prosesser.  

Jevnlige møter mellom 
arbeidsgiver og tillitsvalgte 
gjennomføres i henhold til plan. 
Og øvrige møter mellom 
arbeidsgiver og tillitsvalgte 
gjennomføres i henhold til 
avtaleverk.  

 
     

 

Sykefravær: Fraværsstatistikk for 2018 viser 7,4 %, noe som en nedgang på 1,3% fra 2018. Det er 

likevel høyere enn målet på 6%.   

En del av sykefraværet er knyttet til langtidsfravær. Dette kan blant annet tilskrives ansatte som av 

ulike grunner har fått nedsatt funksjonsevne og som en følge av dette har blitt sykemeldt i deler av 

stillingen sin til og fra over flere år.   

Sykefravær er ofte en indikator på arbeidsmiljøet, og det jobbes nå systematisk for å sikre at alle 

ansatte har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.   
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Det jobbes aktivt for å redusere omfang og lengde av sykefraværet i kommunen. Det er tett dialog 

mellom alle ledd i kommunen, bedriftshelsetjenesten, NAV, NAV Arbeidslivssenter og legene knyttet 

til dette arbeidet. Det har spesielt vært et tett og god samarbeid mellom Helse og omsorgstjenesten, 

NAV og NAV Arbeidslivssenter som har hatt meget godt resultat og prosjektet får nasjonal og 

regional annerkjennelse. 

Viktige oppgaver framover 

 Fortsette arbeidet med tiltak i henhold til lokale retningslinjer for heltidskultur  

 Bidra til at lederne i kommunen kan gjennomføre sitt personalarbeid på en faglig trygg og 

god måte. 

 Arbeide for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø 

 Styrking av tilstedeværelse 

 Være en god lærebedrift 

  



32 
 
 

Barnehagetjenesten   
 

Dette jobber vi med 

Barnehagetjenestens oppgave er drift og utvikling av kommunens fire barnehager. Sunndal 

kommune tilbyr barnehageplass til alle som har rett til dette, men har liten kapasitet utover dette. 

Bygningsmassen er variabel, der de nye barnehagene på Ålvundeid og Holssand har god fysisk og 

pedagogisk standard. Barnehagebyggene ved Holten og Tredal er preget av alder og utdatert 

funksjonalitet. Det arbeides derfor med å erstatte disse byggene med moderne og gode pedagogiske 

løsninger samtidig som vi ønsker å sikre en bufferkapasitet med tanke på å kunne tilby løpende 

opptak ved behov.  

I Sunndal har de ansatte god utdanning og høy kompetanse. Vi ligger over landsgjennomsnittet for 

andel ansatte med barnehagelærerutdanning. Vår visjon, barnehagen – til barnets beste, innebærer 

at alt arbeid med barna skal vurderes i forhold til hva som er enkeltbarnets beste. 

 

Hovedmål 2019 

 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og 

lek, og fremme læring og danning.  

 Barnehagen skal anerkjenne barndommens egenverdi. 

 

Regnskap 

 Regnskap og budsjett (netto) Bemanning 

 Regnskap 
Rev. 

budsjett 
Forbruk  

% 
Årsverk Ansatte 

Andel 
heltid  

% 

Andel 
kvinner  

% 

2018 52,1 mill.  50,5 mill. 103,2 93 98 73 93 

2019 56,6 mill. 53,8 mill. 105 99 110 67 96 

 

Kommentar regnskap 

Barnehagetjenesten har et negativt resultat også i år. Det var budsjettert med lavere driftsutgifter i 

år, men samtidig har vi hatt flere barn og naturligvis flere ansatte. Det er også en stor andel barn 

med nedsatt funksjonsevne som har fått tildelt ekstra ressurser. Mange av disse har tett og 

omfattende oppfølging.  

Noen begivenheter i 2019 

Læringsløype: Barnehagetjenesten har arbeidet med læringsløype språk og skriving i samarbeid med 

Skrivesenteret i Stavanger og organisert gjennom Nettverk Nordmøre. Denne satsingen startet våren 

2019 og vil vare fram til høsten 2021.  

Livsmestring for barn i barnehagen: Parallelt med det fagspesifikke arbeidet, er det et kontinuerlig 

arbeid med å fremme livsmestring for barn i barnehagen, i tråd med føringer i den nye 

rammeplanen. Dette dreier seg om mange ulike veier inn mot å sikre et godt leike- og læringsmiljø 

for alle barn i barnehagen. Barnehagetjenesten har valgt å vektlegge forebyggende arbeid, i tråd med 
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anbefalinger fra ledende fagmiljø på området (blant annet Læringsmiljøsenteret). Samtidig har 

barnehagetjenesten revidert tiltaksplanen ved rapportering eller mistanke om at barn opplever 

mobbing eller utrygghet i sin barnehagehverdag.  

Måltider: Det serveres to daglige måltider ved alle barnehagene i Sunndal kommune. Det blir delt 

erfaringer på tvers av barnehagene for å sikre et sunt og likeverdig mattilbud på alle enheter. 

Måltidene handler om god og sunn ernæring, men også gode sanseopplevelser, glede over fellesskap 

og utforsking av nye matvarer, kulturer og tradisjoner. Veileder for måltid i barnehagen er lagt til 

grunn for utvikling av menyer i barnehagene. 

Daglig hvilestund: Alle barnehagebarna får nå tilbud om daglig hvilestund i barnehagen. Avhengig av 

alder og interesseområder har hvilestunden ulik form. De yngste sover oftest i løpet av 

barnehagedagen, mens de eldste får en stille stund med for eksempel lesing eller lytting til musikk. 

Barnehagedekning: Sunndal kommune har full barnehagedekning ved bruk av midlertidige lokaler 

ved Villabyen. I 2019 ble ny barnehage med 70 barnehageplasser åpna på Ålvundeid, og 

planleggingen av utvidelse på Holssand barnehage er kommet godt i gang. Målet er at lokalene ved 

Villabyen kan tas ut av drift fra august 2020. Ny sentrumsbarnehage som skal erstatte dagens Holten 

barnehage vil legges fram for politisk behandling i 2020. Barnehage- og skolebruksplan er ikke 

ferdigstilt og bør sees i sammenheng med vedtak om blant annet ny sentrumsbarnehage.  

Kompetanse: Barnehagetjenesten har arbeidet mye med å etablere profesjonelle læringsfellesskap. 

Dette handler om distribuert ledelse og større autonomi for den enkelte arbeidstaker. Dette er en 

arbeidsform basert på tilrettelegging for et profesjonelt samarbeid, frihet og ansvar for de ansatte og 

tillit er den grunnleggende bærebjelken. Tillitsmannsapparatet er sterkt involvert i prosessene (ikke 

bare informert om beslutninger). Slik sett er dette en arbeids- og organisasjonsform som bygger på 

den skandinaviske samarbeidsmodellen. Effekten av dette er ansatte som har får bedre rolle- og 

systemforståelse, kan være mer aktive i å utforme sin egen arbeidshverdag og et tjenestetilbud til 

våre brukere med jevnere kvalitet. Det er etablert utviklingsgrupper på alle enheter. Disse har deltatt 

på faste nettverkssamlinger under veiledning av NTNU og DMMH (Dronning Mauds Minne Høgskole). 

 

Rapport mål og tiltak 

Mål Tiltak Rapport Status 

Økt livsmestring for 

barnehagebarna 

Arbeide med vennskap og 

inkluderende lekemiljø i 

barnehagene. 

 

Arbeide aktivt med å tilpasse 

barnehagenes måltid i tråd med 

sentrale retningslinjer. 

 

 

Innføre systematisk tilbud om 

hvile for alle barna i barnehagen. 

Gjennomføres kontinuerlig 

– både som forebyggende 

aktiviteter og iverksetting 

av tiltak ved indikasjon. 

Vi arbeider med å få et 

likeverdig mattilbud ved 

alle barnehagene. Det er 

nå innført servering av 

frukt ved Tredal 

barnehage. 

 

Barnehagetjenesten vil 

kartlegge hvordan tilbudet 
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er utformet i de ulike 

barnehagene/avdelingene. 

Full 

barnehagedekning 

Legge frem forslag til etablering av 

nye barnehageplasser med 

bakgrunn i KS-konsulent sitt 

grunnlagsdokument til 

barnehagebruksplan. 

Forslag til tiltak og 

framdriftsplan legges fram 

for kommunestyret høsten 

2019. 

 

Kompetente 

medarbeidere 

Aktivt arbeid med ny Rammeplan 

for barnehagen i profesjonelle 

lærende nettverk. 

Barnehagetjenesten er i 

ferd med å reetablere 

nettverk. Ett nytt nettverk 

er etablert. To nettverk er 

ennå ikke i gang. 

 

Lokal innflytelse på 

barnehagenes 

utviklingsprosesser  

Partssammensatt involvering i 

samskapingsprosesser. Bruke og 

videreutvikle metodikk fra 

deltakelse i «Sammen skaper vi 

fremtiden». 

Det er gjennomført møter 

med brei involvering i 

arbeidet med å utforme 

neste års årsplan ved de 

ulike enhetene. 

 

Godt lederskap Delta i kommunalt 

lederutviklingsprogram og 

gjennom deltakelse i Nettverk 

Nordmøre sitt samarbeid med 

høgskolesektoren (ROLU). 

Gjennomført etter planen.   

Godt arbeidsmiljø Arbeid med utvikling av 

profesjonelle lærende fellesskap 

gjennom Sammen skaper vi 

framtida. 

Gjennomført etter planen.  

 

Viktige oppgaver framover 

 Ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning.  

 Arbeide for økt livsmestring for barnehagebarna 

 God språkutvikling 

 Full barnehagedekning (ivareta rettigheter og ha en bufferkapasitet for tilflyttende familier). 

 

Kostratall 

 
Sunndal 

2018 
Sunndal 

2019 
Komm.gr 11 

2019 
Norge 
2019 

Netto driftsutg. kr pr innbygger 1-5 år  158 776 190 099 167 364 163 012 

Andel barn 1-5 år med plass (%) 92,1 93,7 92,9 92,4 

Foreldrebetaling i barneh. pr. innb. 1-5 år 23 324 25 456 15 682 13 444 

Ansatte med barnehagelærerutd. (%) 46,7 49,0 44,5 41,5 
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Eiendomstjenesten  
 

Dette jobber vi med 

Eiendomstjenestens hovedoppgaver er å forvalte kommunens eksisterende bygningsmasse, samt å 

stå for gjennomføringen av nye byggeprosjekter. Kommunens bygningsmasse utgjør til sammen ca 

66 000 m2 og disse byggene rengjøres, vedlikeholdes og utvikles av oss og til beste for brukerne. Vi 

har høy og ulik fagkompetanse: renhold, snekker- og tømrer, maler, rørlegger og murer.  Og vår felles 

visjon er: Kommunens bygg - bygg å være stolt av! 

Hovedmål 2019 

 Utvikle den kommunale bygningsmassen og uteområder slik at den er tilrettelagt for en 

effektiv tjenesteproduksjon  

 Ta vare på verdien som de kommunale eiendommene representerer 

 

Regnskap  

 Regnskap og budsjett (netto) Bemanning 

 Regnskap 
Rev. 

budsjett 
Forbruk 

% 
Årsverk Ansatte 

Andel 
heltid (%) 

Andel 
kvinner 

(%) 

2018 29,4 mill. 30,0 mill. 100 41,70 50 68,0 66,0 

2019 35,9 mill. 34,0 mill. 100 42,10 51 67,0 65,0 

 

Kommentar regnskap 

Årsresultatet legges fram med et overforbruk i forhold til budsjettet på kr. 1 856 000,-. Av dette er 

700 000 kr overforbruk på pensjonsutgifter, kr 916 000,- er lønnsmidler som skulle vært ført på 

investering. Resterende 250 000 kr er overforbruk på boligforvaltning. Overforbruket på 

boligforvaltning kom som følge av at Sunndal kommune fikk avslag på søknad om tilskudd til 

tilpassing av en leilighet.  

 

Noen begivenheter i 2019 

Sunndal kommune har årlige avsetninger til drift og vedlikehold av kommunale bygg, i tillegg til 
investeringsmidler til oppgradering av kommunale bygg. Dette er en viktig satsing slik at standarden 
på den kommunale bygningsmassen ivaretas, samtidig som at den også skal tilpasses en effektiv 
tjenesteproduksjon.  
 
Noen prosjekter som ble gjennomført i 2019: 
- Ferdigstillelse av Ålvundeid barnehage 
- Ferdigstillelse av tilbygg på brannstasjonen, lokaler til FIG og Aktiv Hverdag  
- Ferdigstillelse av renoveringsarbeidet av Sunndal pensjonistsenter 
- Vedlikehold av kommunale boliger 
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Rapport mål og tiltak 

Mål Tiltak Rapport Status 

Redusere 
energiforbruket i 
kommunale bygg ihht 
energispareprosjektet 

Vaktmestere følger opp 
energiforbruk i kommunale 
bygg sammen med AF 
Energi- og miljøteknikk  

 
Energiforbruket er lavere 
enn budsjett 

 

 
Opprettholde god 
standard på 
kommunale bygg og 
uteareal i skoler og 
barnehager 
 
 

Revidere vedlikeholdsplan Påbegynt, men ikke 
ferdigstilt 

 

Prioritere gjennomføring av 
tiltak  

Virksomhetsplan behandlet 
i teknikk- miljø- og 
kulturutvalget 

 

Starte renovering av 
Sunndal lege- og 
helsesenter med oppstart 
2019 og sluttføring 2020 

Prosjektleder er engasjert, 
Prosjekt under planlegging. 
Kommunestyret behandlet i 
november sak om hvilke 
funksjoner som skal være i 
bygget, så byggestart blir 
ikke før i 2020 

 
 

Ferdigstille ny barnehage på 
Ålvundeid 2019 

Offisiell åpning 03.09.19.  

 

Viktige oppgaver framover 

 Utvikle den kommunale bygningsmassen og uteområder slik at den er tilrettelagt for en effektiv 
tjenesteproduksjon  

 Ta vare på verdien som de kommunale eiendommene representerer 
 Redusere energiforbruket i kommunale bygg i samsvar med energispareprosjektet 

 Opprettholde god standard på kommunale bygg og uteareal i skoler og barnehager 

 

 

Kostratall  

 Sunndal 
2018 

Sunndal 
2019 

K.gr. 11  
2019 

Norge 
2019 

Netto driftsutg. til eiendomsforvaltning, kr. pr. innbygger 140 326 (196) 293 314 

Dekningsgrad: Kommunale boliger pr. 1000 innbygger 24 25 23 21 

Dekningsgrad: Areal formålsbygg, m2 pr. innbygger 7 7 6 5 

Produktivitet: Energikostnader, kr. pr. m2 124 124 133 134 
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Grunnskoletjenesten  
 

Dette jobber vi med 

Grunnskoletjenesten er ansvarlig for drift av kommunens grunnskoler og skolefritidsordninger, 

logopeditjeneste og spesialundervisning for voksne. Sunndal kommune satser på barn og ungdom, 

med en god skole som fundamentet. Vårt hovedmål er å skape lærende, inkluderende og kreative 

skolemiljø der barn og unge har lyst til å lære mer.  Og vår visjon er at skolene i Sunndal kommune 

skal være – et trygt sted for læring. 

Hovedmål 2019 

 Læringsmiljøet i Sunndalsskolen fremmer helse, trivsel og læring for alle. 

 Sunndalsskolen gir elevene fremtidsrettet opplæring av høy kvalitet. 
 

Regnskap 

 Regnskap og budsjett (netto) Bemanning 

 Regnskap 
Rev. 

budsjett 
Forbruk 

% 
Årsverk Ansatte 

Andel 
heltid  

% 

Andel 
kvinner  

% 

2018 95,0 mill. 97,6 mill. 97 124 154 72 79 

2019 99,9 mill. 98,8 mill. 101 127 142 76 81 

 

Kommentar regnskap 

Regnskapet viser et merforbruk på om lag 1 mill. kroner, noe som utgjør 1 % av budsjett. 

Noen begivenheter i 2019 

Newtonrommet: Under Sunndalskonferansen i juni hadde vi offisiell åpning av Newtonrommet med 

ordfører og fabrikksjef på Hydro til stede. For barn og elever hadde vi åpning 29. mai med besøk av 

Andreas Wahl. Denne dagen var mere enn 120 barn og elever innom Newtonrommet og aktiviteter 

arrangert av Wahl på velfredshuset. Rommet er nå i full drift og vi tar imot barn fra barnehage, elever 

fra grunnskole og videregående skole. Vi tar også imot elever fra andre kommuner og lokale 

bedrifter. 

Ungdomsarbeid: I året som har gått har vi hatt ett tett samarbeid med spesielt kultur- og 

helsetjenesten rundt ungdommene i kommunen. I mars hadde vi et folkemøte angående 

bekymringsfulle endringer i ungdomskulturen. Folkemøtet ble veldig positiv mottatt i 

lokalsamfunnet, og mange tiltak kom opp i kjølevannet av møtet. Natt MOT mai, som samla nesten 

alle elevene på ungdomsskolen, var et tiltak for å holde ungdommene borte fra russefeiringa som 

starter natt til 1. mai.  I samarbeid med kulturtjenesten startet vi også opp med «Kveldskråker». Det 

er frivillige voksne som går i sentrum hver fredag for å være til hjelp og støtte for ungdommene våre. 

Samskaping: Vi har arrangert «Stormøte», og «Kveldsmøter» på alle skolene. Dette er 

samskapingsmøter med representanter fra lokalt næringsliv, politikere, foreldre, frivillige lag og 

organisasjoner, elever og ansatte. I 2019 arbeidet vi med å utarbeide tiltak til målene vi har satt. 

Utviklingsgrupper i skolene: Hver skole har etablert utviklingsgrupper, som samarbeider med rektor 

om å lede utviklingsarbeidet ved skolen. Utviklingsgruppene har fokus på utvikling av felles praksis, 
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møtes jevnlig, og består av rektor, inspektør, utviklingslærere, plasstillitsvalgt og PPT. Det har vært 

spesielt viktig å involvere PPT i utviklingsgruppene, for å løfte frem fokus på det felles systemretta 

arbeidet. 

Sunndalsskolen har organisert felles utviklingsarbeid i ulike nettverk: Utviklingslærernettverk 

språk/skriving (felles fagnettverk med barnehage), oppvekstnettverk (felles ledernettverk med 

barnehage, bestående av utviklingsgruppene i barnehage og skole), sosiallærernettverk og nettverk 

for IKT-ansvarlige og regneveiledere. Nettverkene består av ansatte fra skolene (og barnehagene), og 

arbeider på vegne av skoleledergruppa. Målet med organisering i nettverk er utvikling gjennom fokus 

på kompetanse og involvering, fremfor top-down styring. 

Nordmørsløftet er en fagdag for barnehage og skole som arrangeres årlig på Nordmøre. Tradisjonelt 

har ansatte i barnehage og skole vært delt og samlet hver for seg denne dagen. I august 2019 ble 

Nordmørsløftet for første gang arrangert som en felles fagdag for ansatte i alle barnehager og skoler 

på Nordmøre. På grunn av det store antallet samla ansatte ble flere arrangement gjennomført 

parallelt, og kommunene på Nordmøre samarbeidet i klynger om hver sine arrangement. Sunndal 

hadde ansvar for fagdagen på vegne av Sunndal og Tingvoll. Arbeid med språk/skriving og 

læringsmiljø stod i fokus, og vi hadde blant annet besøk av Forandringsfabrikken. Samla deltok 

omtrent 450 ansatte på fagdagen i Sunndal. 

I 2019 har fokuset i tillegg vært på å forberede Fagfornyelsen/LK20, som er en omfattende revidering 

av læreplanen LK06. I forbindelse med dette arbeidet har det vært arrangert en rekke felles fagdager 

for Sunndalsskolen. På disse fagdagene har lærerne arbeidet i grupper på tvers av skoler, med felles 

fokus om å utvikle praksis i tråd med de vedtatte læreplanene i LK20.   

 

Rapport mål og tiltak  

 
Mål 

 
Tiltak 

 
Rapport 

 
 

Gode læringsmiljø for 
alle 

Aktivt arbeid med forståelse av- og 
praksisendringer i tråd med-   
ny overordnet del i læreplan for 
grunnskolen. 

Har gjennomført 
skolering på årets 
fagdager. 1 i samarbeid 
med Nettverk Nordmøre 
og 1 kommunalt.  

 

Godt læringsutbytte for 
alle elever 

Elever som står i fare for å bli hengende 
etter i lesing, skriving eller regning, gis 
raskt tilbud om intensiv opplæring for å 
unngå at læringsvanskene utvikles og 
forsterkes. Intensiv opplæring skal være 
en del av den ordinære tilpassede 
opplæringa. 

Lese- og regneveiledere 
har nettverk på tvers av 
skoler og arbeider med 
temaet. 
Utviklingslærernettverk 
på tvers av barnehage og 
skole 

 

 Videreutvikle lese- og regneveilederne 
gjennom nettverk og nytte PPT mer ute 
på skolene i systemarbeid der elevene er. 

Nettverk gjennomføres. 
Har ikke fått nyttet PPT 
mer ute på skolene. 

 

 Redusere gapet mellom 
standpunktkarakterer og 
eksamenskarakterer på 10.trinn. 

Har fokus på varierte 
vurderingsformer. 
Vektlegger at elevene 
kan be om ny vurdering 
frem til standpunkt 
settes. 
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Fremtidsrettet skole   Bredt sammensatt deltakelse i Sammen 
skaper vi fremtiden for  engasjement i 
lokalsamfunnet om barns læring og 
utvikling. 

Har gjennomført 
«stormøter» på 
kommunalt nivå og 
kveldsmøter på alle 
enhetene og for 
tjenesten knyttet il å 
sette tiltak til mål . 

 

 Etablere Newtonrom for god 
realfagskompetanse hos elever og 
ansatte. 

Rommet er etablert og 
satt i drift. 

 

Godt lederskap Lederutvikling gjennom kommunalt 
program og sammen med universitet og 
høgskoler gjennom Nettverk Nordmøre. 

Har hatt samlinger for 
mellomledere 
kommunalt og gjennom 
«Lederutvikling for skoler 
og barnehager» i 
Nettverk Nordmøre. 

 

Kompetente 
medarbeidere 

Øke kompetansen i lese- og 
regneopplæring gjennom Nettverk 
Nordmøre i samarbeid med statlige 
kompetansesentre. 

Arbeidet med 
«læringsløype språk- og 
skriving» har startet i 
samarbeid med 
skrivesenteret ved NTNU. 
Gjennom bruk av 
Newtonrommet og 
IKT/regn.nettverket arb. 
med regning. 

 

Godt arbeidsmiljø Videreutvikling av profesjonelle lærende 
fellesskap gjennom Sammen skaper vi 
fremtiden. 

Gjennomføres.  

 - Godt læringsutbytte. Arbeidet er gjennomført etter planen, men å utvikle og innarbeide systemet tar 

lengre tid, arbeidet videreføres derfor. 

 - Kompetente medarbeidere. Arbeidet er gjennomført etter planen, men arbeidet med å videreutvikle 

medarbeideres kompetanse tar lengre tid. Arbeidet med «læringsløype språk og skriving» er en treårig satsing, 

arbeidet videreføres derfor. 

  

Viktige oppgaver framover  

 Læringsmiljøet i Sunndalsskolen fremmer helse, trivsel og læring for alle. 

 Sunndalsskolen gir elevene fremtidsrettet opplæring av høy kvalitet. 

 Gode læringsmiljø for alle 

 Godt læringsutbytte for alle elever  

 

Kostratall  

 
Sunndal 

2018 
Sunndal 

2019 

Komm.gr. 
11 

2018 

Norge 
2018 

Brutto driftsutg./ elev  gr.skolesektor 152 873 164 570 142 267 133 412 

Andel netto driftsutg. til grunnskole 19,8 20,2 23,1 23,0 

Netto driftsutg. SFO, kr. pr 6-9 åring 18 881 21 835 5 625 4 853 
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Elever pr. gruppe 1.-4. årstrinn 9,6 8,5 11,1 11,9 

Elever pr. gruppe 5.-7. årstrinn 10,2 8,4 11,6 12,9 

Elever pr. gruppe 8.-10. årstrinn 15,4 15,1 13,3 14,0 

Elever med spesialundervisning (%) 7,4 5,7 8,4 7,8 

Andel elever 6-9 år i SFO (%) 58,2 58,6 45,9 56,0 

 

Kommentar: Kommunen bruker en lavere andel av tilgjengelige ressurser til grunnskole enn 

kommunegruppa og landet. Brutto driftsutgifter pr elev er høyere i Sunndal enn i de andre 

geografiske sammenligningsgruppene. Dette skyldes i stor grad skolestruktur som gir færre elever pr 

gruppe. Høye netto utgifter til SFO skyldes små enheter, åpningstider og svært lav brukerbetaling. 

Lavere andel elever med spesialundervisning kan også i noen grad ha sammenheng med 

gruppestørrelse. 
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Helse- og barneverntjenesten  
 

Dette jobber vi med 

Helse- og barneverntjenesten har et omfattende ansvarsområde. Visjonene for tjenesten er god 

helse og livskvalitet for alle, med hovedmål om å gi målrettet og brukerorienterte tjenester til 

innbyggere.  Tjenestene omfatter legetjeneste, barnevern, fysioterapi, svangerskapsomsorg, 

helsestasjons- og skolehelsearbeid, psykisk helse, folkehelsearbeid og Frisklivssentral m.m. 

Hovedmål 2019 

 Utvide tilbud Frisklivssentralen med program for alle aldersgrupper 

 Kvalitetsarbeid i skolehelsetjenesten sammen med elevene 
 

Regnskap 

 Regnskap og budsjett (netto) Bemanning 

 Regnskap Rev. 
budsjett 

Forbruk 
% 

Årsverk Ansatte Andel 
heltid  

% 

Andel 
kvinner  

% 

2018 27,5 mill.  26,7 mill. 103 31,9 38   

2019 32,8 mill.  31,7 mill. 103 32,5 39 96 88 

 

Kommentar regnskap 

Tjenesten viser et samlet overforbruk 2019. Dette skyldes blant annet økte utgifter i legetjenesten og 

i barnevernet. 

Noen begivenheter i 2019 

 

Frisklivssentralen: Frisklivssentralen fikk tilskudd fra Fylkesmannen både 2018 og 2019 til videre 

utvikling av tilbud. Flere ansatte i pleie- og omsorgstjenesten og helse- og barneverntjenesten er nå 

godkjent som kursledere for søvnkurs og for mestring av belastning og mestring av depresjon. 

Frisklivssentralen har gjennomført kurs i belastningsmestring og kurs i depresjonsmestring både i 

2018 og 2019, i tillegg til oppstart med søvnkurs i 2019. Det har vært god deltakelse på kursene, og 

dette er nå en del av Frisklivssentralens faste, årlige kursprogram. Disse tilbudene er et godt 

eksempel på vellykket tverrsektoriell og tverrfaglig samarbeid. 

Helsestasjon og skolehelsetjeneste: Helsestasjonen fikk videreført prosjektmidler fra 

Helsedirektoratet for styrking av skolehelsetjenesten gjeldende for 2019. Høsten 2018 ansatte vi en 

helsesykepleier i prosjektstilling, dette har ført til at skolehelsetjenesten har utvidet åpningstiden ved 

flere av skolene. I tillegg arbeides det med modernisering og utvikling av skolehelsetjenesten.   

Barnevern: Pågående regionreform og nye faglige føringer i barnevernet førte til at Rindal, Sunndal, 

Surnadal og Tingvoll kommune så på muligheten for å etablere et større barnevernsamarbeid. I løpet 

av 2019 ble det utarbeidet et nytt barnevernsamarbeid, dette startet i 2020 med Surnadal kommune 

som vertskommune.    

 

Det er stor saksmengde i barnevernet. Barnevernet i Sunndal, Nesset og Tingvoll har holdt fast ved 



42 
 
 

organisering med oppdeling i to team; undersøkelse/ hjelpetiltak i hjemmet og barn som bor utenfor 

hjemmet. 

Psykisk helsevern barn og unge: Det er ansatt en kommunepsykolog i 75 % stilling og en 

spesialsykepleier som arbeider med barn og unge. Dette arbeidet fokuserer på forebygging, 

utredning og behandling sett i et tverrfaglig perspektiv.  

Kommunepsykolog og spesialsykepleier samarbeider tett med helsestasjon, skolehelsetjeneste, 

Pedagogisk- psykologisk tjeneste (PPT), barne- og ungdomsskole, barnevernet og fastleger. 

Fysioterapi: Sunndal kommune har i dag følgende fysioterapi stillinger: 4,5 kommunale stillinger, en 

turnusstilling og to driftshjemler for privat praksis. Alle stillinger er fullt besatt. Fysioterapiavdelingen 

er faglig ansvarlig for tilbudet med treningsgrupper til eldre, Sterk og stødig, via Frisklivssentralen. 

 

Legetjenesten: Det er tilsammen 6 fastleger og to LIS1 leger (turnuslegestillinger), fordelt på to 

private legekontor i Sunndal. En fastlege var ute i permisjon fra august 2019, og det har vært leid inn 

vikar for vedkommende. Det leies for øvrig inn vikar fra byrå ved ferie og høytider etter en samlet 

vurdering av driften.  

Kommunestyret fattet vedtak om deltakelse i pilotprosjekt med legevaktsamarbeid i 

Romsdalsregionen. Dette arbeidet startet i 2019, med forventet oppstart i 2020. 

 

Rapport mål og tiltak  

Mål Tiltak Rapport Status 

Frisklivssentralen samler 

tilbud som stimulerer til 

egenmestring og læring 

Frisklivssentralen gjennomfører 

fast, årlig kurstilbud for alle 

aldersgrupper. 

Frisklivssentralen og 

fysioterapiavdelingen 

samarbeider med 

pensjonistforbundet om 

etablering av «Sterk og stødig». 

Målet er selvdrevne 

trimgrupper for hjemmeboende 

eldre. 

Utført  

 

 

 

Skolehelsetjenesten 

styrker sin tilstedeværelse 

på skolene 

 

Det gjennomføres 1- årig 

prosjekt for å oppnå målet, 

midler er tildelt fra 

Helsedirektoratet. 

 

Utført  

 

Kompetanseheving 

jordmor og helsestasjon 

Sertifisering av jordmor og 

ansatte ved helsestasjonen i 

NBO (Newborn behavior 

observation) og COS (Circle of 

security), økt kompetanse om 

Utført   
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tilknytning og samspill barn og 

foreldre. 

Interkommunal barnevern: 

God hjelp til brukere, 

rapportert gjennom 

målbare indikatorer 

Rapportere antall nye 

meldinger, fristoversittelser, 

antall barn på tiltak herav barn 

med tiltaksplan og evalueringer 

av disse. Satsningsområder 

2018:  

Forebyggende systematisk 

samarbeid mellom de 

tjenestene som jobber med 

barn og familier. 

 

Utført  

 

Gode og kompetente 

ledere 

Stimulere til kompetanseheving 

og utvikling av ledere, og ta i 

bruk LEAN 

Opplæring i bruk av LEAN 

ble startet opp 2018 

Planlagt kompetanseheving 

er utført på avdelingene 

 

Gode rutiner for 

internkontroll 

Stimulere til aktiv bruk av 

Compilo: avviksmelding, ROS-

analyse og prosedyrer 

Tjenesten jobber aktivt med 

dette, Compilo brukes i det 

daglige både til 

avviksmeldinger, ROS-

analyser og prosedyrer. 

 

 

Viktige oppgaver framover:  

• Videreutvikling av forebyggende psykisk helsearbeid 

• Kvalitetsarbeid i skolehelsetjenesten sammen med elever 

• Frisklivssentralen samler tilbud som stimulerer til egenmestring og læring 

• Skolehelsetjenesten styrker sin tilstedeværelse på skolene 

• Kvalitetssikre og legge til rette for rekruttering legetjenesten i Sunndal 

• Oppstart pilotprosjekt legevaktsamarbeid i Romsdal 

 

Kostratall 

 

Kommunehelse, nøkkeltall Sunndal 

2018 

Sunndal 

2019 

K.gr. 11* 

2019 

Norge ** 

2019 

Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i % 

av kommunens samlede netto driftsutgifter (%) 

4,1 4,2 5,0 4,9 

Lege-årsverk pr. 10 000 innbygger 11,3 11,4 12,2 11,4 

Fysioterapi-årsverk pr. 10 000 innbygger 10,7 10,7 10,6 9,7 
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Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker 

etter hjemkomst (prosent) 

- 98,5 82,1 93,5 

Netto driftskostnader Barnevernet, kr. pr. 0-22 år 4 097 4 872 8 770 8 387 

Brutto drifskostn./barn med undersøkelse el.  tiltak 75 755 100 112 56 119 54 645 

Brutto drifskostn./barn med tiltak i familien 36 507 23 317 39 790 41 869 

Brutto drifskostn./barn med tiltak utenfor familien 581 050 676 650 450 559 442 333 

Barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-22 år 

(%) 

5,0 4,4 4,2 3,8 

Barn med undersøkelser ift. innbyggere 0-17 år (%) 5,7 4,5 4,9 4,8 

Barn med undersøkelser eller tiltak per årsverk 

(antall) 

25,3 21,1 19,1 19,2 

Andel u.søk. m/behandlingstid under 3 mnd 86,0 88,0 87,0 88,0 
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Innvandrertjenesten 

 

Dette jobber vi med 

Bosetting og opplæring av flyktninger er kjernen i innvandrertjenestens arbeid. Tjenesten har over 

mange år bygd opp en bred kompetanse innen hele innvandrerfeltet. Kvalitet i alle ledd ligger til 

grunn for vårt arbeid. Innvandrertjenesten har mål om å være en ressurs nasjonalt og regionalt, og 

tilbyr fagkompetanse og deler erfaringer med de som etterspør dette. Innvandrertjenesten ønsker å 

bidra til god integrering og et godt forhold mellom innvandrere og lokalsamfunn, og jobber derfor 

aktivt med å engasjere frivilligheten i aktiviteter.  

Hovedmål 2019 

En helhetlig tjeneste som samarbeider til det beste for brukerne, ansatte og lokalsamfunnet. 
 

Regnskap 

 Regnskap og budsjett (netto) Bemanning 

 Regnskap 
Rev. 

budsjett 
Forbruk 

% 
Årsverk Ansatte 

Andel 
heltid  

% 

Andel 
kvinner  

% 

2018 -14,7mill. 0 mill.   24   

2019 39,2 mill. 35,0 mill.  112 20,6 22 100 82 
 

Kommentar regnskap 

Regnskapet viser et merforbruk på 4 181 000. Dette skyldes bl.a. feilaktig ført husleie for 1. kvartal 

2020 (780 000 kroner), redusert overskudd for 2017 og 2018 på grunn av manglende betaling av 

skoleplasser ved Sunndal videregående skole (utgjør 1,125 mill. kroner) og manglende fakturering for 

husleie og strøm til barneverntjenesten (ca 500 000). I tillegg ble det i 2019 ikke budsjettert inn 

betaling av skoleplasser på Sunndal videregående skole for høsten 2019. Dette utgjør 2 250 000.  

Noen begivenheter i 2019 

Vi har arrangert fagdag for alle tjenester og samarbeidspartnere. 
Samarbeidet med SUNS om grûndercamp i sommerprogrammet. 
Vi og våre brukere har bidratt på Idefestivalen, Barnas Verdensdager og Barnas juledager. 
Sunndal kommune er nominert til bosettingsprisen 2019. 
 
Forslag til ny introduksjonslov har vært ute til høring. Innvandrertjenesten har avgitt høringssvar.  
 
Fire lærere har tatt videreutdanning. 
To programrådgivere har tatt utdanning i ICDP- foreldreveiledning. 
Personalet er redusert med 4 årsverk. 
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Rapport mål og tiltak 

 

Mål 

 

Tiltak 

 

Rapport 

 

Status 

Innvandrertjenesten 

skal være en 

kompetent og aktiv 

aktør på flyktning- 

området 

Bosette flyktninger i 

tråd med anmodninger 

fra IMDi og vedtak fra 

kommunestyret. 

Vi har bosatt 27 personer. 

14 tilskuddsberettigede personer har 

flyttet. Årsaken er utelukkende arbeid 

og utdanning. 

 

 

Godt samarbeid med 

frivillige og ideelle 

aktører. 

 

 

Samarbeid med blant annet Røde 

Kors, Sunndal Mållag, Sunndal Fotball, 

Svømme–og livredningsklubben om 

svømmeopplæring, Hydro Cup, 

Kulturtjenesten og andre kommunale 

tjenester, deltakelse i nettverk på 

regionalt nivå.  

 

Innvandrertjenesten 

skal drive godt 

kvalifiserings – og 

integreringsarbeid på 

alle plan. 

Tilby et godt og målretta 

introduksjonsprogram 

med mål om 80 % ut i 

arbeid eller utdanning. 

 

32 deltakere avsluttet programmet. 

Status for måloppnåelse: 

Overgang til grunnskole (34,4%): 11 

Overgang til VGS (46,9%): 15 

Overgang til ordinært arbeid (6,2%): 2 

Overgang til annet: 4 (12,5%) 

(1 sosial stønad NAV/ 1 flyttet/ 1 

atferd/ 1 annet) 

Reell måloppnåelse, arbeid og 

utdanning (inkl. grunnskole) = 87,5 % 

Måloppnåelse i NIR / SSB = 53,1%. 

Årsaken er at overgang til grunnskole 

ikke teller som måloppnåelse. 

 

Gi deltakerne 

formalkompetanse. 

36 elever tok grunnskole eksamen. Av 

disse fikk 34 skoleplass i videregående 

skole 

 

Godt arbeidsmiljø Arbeide med 

kommunens verdier i 

alle avdelinger 

Det jobbes kontinuerlig med dette. 

 

 

Viktige oppgaver framover: 

• Bosette flyktninger i tråd med anmodninger og vedtak. 

• Godt samarbeid med offentlige og ideelle aktører. 

• Tilby et godt og målretta introduksjonsprogram med mål om 80 % ut i arbeid eller 

utdanning. 

• Gi deltakerne formalkompetanse. 
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Kommunalteknisk tjeneste  
 

Dette jobber vi med 

Kommunalteknisk tjeneste har ansvar for drift, vedlikehold og utbygging av kommunens infrastruktur 

innenfor vann og avløp, veger og buer. Tjenesten har også ansvar for maskinstasjon, renovasjon, 

parkvesen, brann- og feietjeneste, elveforbygninger og oppmåling. I Sunndal kommune er det lave 

gebyrer på de fleste tekniske tjenester. Det kommunale vegnettet holder jevnt over en god standard. 

Kommunalteknisk tjeneste har ansatte med erfaring og god kompetanse, og gjennomfører 

driftsoppgaver og nyanlegg i sektoren i tråd med vedtatte rammer.  

Hovedmål 2019 

 Å ha god vedlikeholdsstandard og oppfølging på alle anlegg som tjenesten har ansvar for. 

 Gjennomføre vedtatte anleggsoppgaver for veg og VA, med god kvalitet og innenfor 

kostnadsrammene. 

Regnskap: 

 Regnskap og budsjett (netto) Bemanning 

 Regnskap 
Rev. 

budsjett 
Forbruk 

% 
Årsverk Ansatte 

Andel 
heltid  

% 

Andel 
kvinner  

% 

2018 19,0 mill. 19,1 mill. 99,5 30,5 29 100 6 

2019 16,6 mill. 19,8 mill. 84  30,5 30 100 20 
I tillegg til bemanningstallene ovenfor kommer også deltidsmannskaper i brannvesenet, som ikke var ansatt i vår tjeneste 

(14 stk. i 2019). 

Kommentar regnskap 

Årsresultatet legges fram med et mindreforbruk på kr. 2,9 mill. når selvkostområdene inngår i 

regnskapet.   

Når selvkostområdene holdes utenfor så framstår regnskapet med et merforbruk på vel 1 mill. 

kroner.  Årsaken er i hovedsak pensjonsforpliktelser, med ekstra kostnad kr. 655.529,-, og 

merforbruk for vintervedlikehold veger. 

Noen begivenheter i 2019 

Satsingen på å opprettholde standarden på infrastruktur som VA-anlegg, veger og bruer, er viktig i 

vår sektor. Det er årlige avsetninger til slike formål i budsjettet, slik at viktige tiltak kan gjennomføres 

hvert år.  

Noen prosjekter som ble gjennomført i 2019: 

- Nedsetting av nye brønner ved Sunndal vannverk (Villabyøran) 
- Bygging av ny vannledning fra Åram til Smiset og Smisetfossen 
- Nye VA-ledninger i Engvegen og Oldervegen 
- Fornying av hovedavløpsledning i Auragata 
- Bygging av ny Smisetfoss bru 
- Utbedringsarbeider på Øvre Jordalsveg 
- Oppgradering av Nesvegen 
- Gjennomført vegnavnskilting i hele kommunen 
- Trafikksikkerhetstiltak ved Løykja skole 
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- Oppstart av gatelysprosjektet (LED) – innkjøp armaturer 
-  Gjennomført bruinspeksjoner 
-  Etablering nytt brannsamarbeid, Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS 
-  Etablering av nytt renovasjonssamarbeid, ReMidt IKS 
-  Utbygging av bredbånd i Øvre Sunndal  
 

Driftssituasjonen for kommunalteknisk tjeneste har vært nokså normal i 2019, men en krevende 

vinter ga store utslag på brøytebudsjettet. 

Rapport mål og tiltak 

  

Mål 

  

Tiltak 

  

Rapport 

  
Status 

Ha akseptabelt gebyrnivå Ha gode og effektive 

selvkostordninger 
Har gode ordninger og lave 

gebyrer 
  

 

Sikker og god 

vannforsyning 
Bygge nye brønner ved Sunndal 

vannverk (Villabyøran) 
Brønner satt ned, 

prøvepumping pågår (12 

mnd.) 

  

 

 Miljømessig gode 

avløpsanlegg 
Renovering jordrenseanlegg 

Brekklykkjo 
Utsettes, og gjennomføres i 

2020 
  

 

God standard på veger og 

bruer 
Igangsette utskifting til LED 

gatebelysning 
Innkjøpsprosess armaturer 

utført. Montering 

igangsatt. 

  

 

Innfri nasjonale mål om 

gjenvinning 

  

1)Planlegge innføring av 

matavfallsinnsamling 

2)Utrede etablering av 

gjenbruksbutikk 

3)Utvide kildesortering av 

hytterenovasjon  

Samtlige tiltak vil bli 

gjennomført i regi av nytt 

interkommunalt selskap i 

2020 

  

 

 
Viktige oppgaver framover:  

 Sikker og god vannforsyning 

 Miljømessig gode avløpsanlegg 

 God standard på veger og bruer 

 Innfri nasjonale mål om gjenvinning, 50% i 2020 

 Tilpasse organisasjon endringer i brann og renovasjon 

 

 

Kostratall 
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Kostratall Sunndal  
2018 

Sunndal  
2019 

Komm.gr. 
11  

2019 

Norge  
2019 

Årsgebyr vann 2 712 2 820 3 096 3 252 

Årsgebyr avløp 2 501 2 550 3 297 3 819 

Årsgebyr renovasjon 2 155 2 349 2 831 2 759 

Netto driftsutg.kommunale veger pr. km 71 283 87 014 134 734  156 892 

Netto årsutg. brann pr. innbygger 882 969 1 062 917 
 

Kostratallene viser at vi gjennomfører oppgavene til lave kostnader. 

 

 

  



50 
 
 

Kulturtjenesten 
 

Dette jobber vi med 

Kulturtjenesten omfatter kulturhus og kino, bibliotek, kulturskole, svømmehall, idrettshall og stadion 

og ungdomssenter med mer. Tjenesten har som hovedmål at Sunndal skal være en ledende 

kulturkommune i Møre og Romsdal, og at kulturtjenesten skal – innenfor vedtatte rammer – utvikle 

Sunndal til å bli et enda triveligere sted. Kultur- og fritidstilbudet i Sunndal har fokus på alle 

aldersgrupper i hele kommunen, og er en av få kommuner som har egen avdeling for ungdom. 

Kulturtjenesten ønsker at Sunndal skal jobbe med breddetilbud for sunne aktiviteter og gode 

opplevelser, men samtidig også gi rom og muligheter for dem som vil utvikle spesielle evner og 

kvaliteter. Kulturtjenesten skal være en åpen og tilgjengelig tjeneste - utadvendt, kreativ og faglig 

sterk. Vi ønsker godt samarbeid mellom de ulike tjenestene, god kontakt med kulturarbeidere og 

publikum - og vi skal være en god medspiller og en stimulerende kraft for lag og organisasjoner.  

Vår visjon: Kultur er samhandling som skaper trivsel, trygghet og tilhørighet. 

Hovedmål 2019 

 Sunndal skal være en ledende kulturkommune i Møre og Romsdal 

 Synliggjøre og bruke kulturens egenverdi og samfunnskraft 

 

Regnskap: 

 Regnskap og budsjett (netto) Bemanning 

 Regnskap Rev. 
budsjett 

Forbruk 
% 

Årsverk Ansatte Andel 
heltid  

% 

Andel 
kvinner  

% 

2018 18,3 mill. 18,7 mill. 98 21 27  48 

2019 18,3 mill 17,0 mill 108 21 27 78  

 

Kommentar regnskap 

Resultatet ser ikke bra ut, men noe kan godt forklares. Det har ikke vært budsjettdekning for 

utbetalinger til Sunndalsøra samfunnshus (163.000 kroner), utbetaling til Sunndal frivilligsentral 

(57.000 kroner), i tillegg til at rundt 400.000 kroner kommer av for lavt budsjettert pensjon. 184.000 i 

spillemidler er belastet driftsbudsjettet, dette skulle vært belastet fond.  Ellers er det noe 

inntektssvikt i kino, selv om det ble adskillig bedre mot slutten av året. Gjelder også noen av utleie-

postene. 

Noen begivenheter i 2019 

Kulturhuset  

- Fast ansettelse av ny kulturhussjef 

- Et spennende konsertår med Rybak, Bremnes, Flakne, Borg, Hemsing og Larsen og flere med 
dem.  

- Sammen med Sunndal idrettsråd arrangerte kulturtjenesten Idrettsgalla med utdeling av priser til 
ildsjel, talent, åpen klasse, lag og hederspris. Et flott arrangement med middag, foredrag av Gerd 
Stolsmo og Stein Erik Hegerberg, kulturinnslag mm. 
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- Kinoteket har vært et godt tiltak både over for våre brukere – og som eksempel på hvordan 
kulturhus og bibliotek kan skape en felles kulturarena. 

 

Kulturskolen  

- Ringenes Herre – et flott musikalprosjekt med 130 kulturskoleelever på scenen. 

- «Sunndalsskolene synger» 

Bibliotek 
- Utlånstallene ved biblioteket steg. Dette mest på grunn av kraftig økning i utlånet av barnebøker. 
- Sommerles for barn og unge. Utlån til barn har gått opp. 
- Biblioteket knyttet til DX og billettsalget.  
 
Barn og ungdom 
- Barnas Verdensdager med over 1000 besøkende – en ny kjempesuksess i samarbeid med flere 

andre tjenester og aktører.  
- Etablering av Kveldskråkene – voksne til stede i sentrum hver fredag kveld.  
- Et godt år på Sunndal ungdomssenter. 125 medlemmer og i snitt 65 besøkende hver kveld. 
 
Idrett og friluftsliv 
- Ny rekordsesong for Stikk Ut. 9772 registeringer på nettet. Det gir Sunndal en 13 plass blant alle 

30 Stikk UT-kommunene. Vi gjennomførte flere felles Stikk UT! turer og var på Stikk UT! cruise til 
Molde/Midsund.  

- Det ble bygd og ferdigstilt parkeringsplasser med toalett på Brandstad og Trolltind. Det ble også 
bygd offentlige toalett i Nerdalen og Virumdalen(Dalsbø). I Børsetlia ble parkeringsplassen bygd 
ut og det ble laget ny vei til parkeringsplassen. 

- Startskudd for arbeidet med sherpatrapp opp langs Vinnu.  
 

 

Rapport mål og tiltak 

Mål Tiltak Rapport Status 

Mer tilgjengelig 

bibliotek  

Innkjøp av låneautomat og nye 

åpningstider 

Låneautomat er installert og i 

full bruk. I tillegg er biblioteket 

blitt knyttet til billettsystemet 

DX. (Solgt: 1300 billetter) 

Biblioteket har også etablert 

flere andre gode 

publikumstiltak.  

 

Vedta en kulturplan for 

barn og unge 

Samarbeide med 

fylkeskommunen, andre 

utvalgte  

kommuner og andre tjenester i 

Sunndal kommune om en 

kulturkonvensjon/manifest for 

barn og unge 

Mye arbeid gjort, og en 

sjekkliste på 10 punkt ble 

presentert for 

fylkeskulturkonferansen 25. 

september. Men; dårlig 

respons på arbeidet ute i 

kommunen. Veien videre vil gå 

gjennom programmet 

Koordinert kommunalt 
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kulturarbeid (KKK) med unge 

som målgruppe. 

Sikre Sunndal 

Alpinsenter som 

driftsenhet 

Etablere ny driftsmodell 

m/tilgjengelige lønnsmidler 

 

Det har vært avholdt møter og 

sett på muligheter. Ikke 

grunnlag for noen endringer 

per i dag.  

 

 

Viktige oppgaver framover:  

 Opprusting av Phillipshagen 

 Etablering av frivilligsentral m/utlånssentral 

 Tilrettelegging rundt Vinnu m/Vinnutrappa 

 Innføring av aktivitetskort for unge 

 Økt tilgjengelighet gjennom bruk av nye media og plattformer. Ending av åpningstider 

 Videre arbeid med utviklingsplan for kulturhus og bibliotek 

 

Kostratall 

Kostratall Sunndal 
2018 

Sunndal 
2019 

Komm.gr 
11  

2019 

Norge  
2019 

Netto driftsutgifter for kultursektoren  
pr. innbygger 6-15 år 

6 768 7 011 3 588 2 680 

Andel i kulturskole av ant barn 6-15 år (%) 26,6 27,5 19,1 13,8 

Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunal 
kulturskole pr bruker 

15 928 17 494 20 027 20 872 

 

Kommentar: Her må tallene for kulturskolen forklares. Som det går fram av tallene, bruker vi mye på 

kulturskole per innbygger. Årsaken til dette er at vi har en stor kulturskole i en relativt liten 

kommune. Dermed blir det få innbyggere å dele kostandene på. Ser vi imidlertid på kostnadene per 

elev, er de – sammenlignet med landet – fra middels til lave.  
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NAV Sunndal 
 

Dette jobber vi med 

NAV Sunndal skal oppfylle Nav-reformens intensjon om et sømløst og helhetlig tjenestetilbud til 

brukere med behov for tjenester fra NAV. Vi skal ha fokus på «arbeid først» og bidra til gode 

levevilkår for vanskeligstilte. Tjenestetilbudet ved Nav Sunndal omfatter sosiale tjenester, 

sysselsettingstiltaket Aktiv hverdag, ytelser og pensjoner, startlån, tilskudd og bostøtte fra 

Husbanken, transportstøtte, støttekontaktordningen og tiltak rettet mot arbeid og aktivitet.  Vi har et 

godt arbeidsmiljø og på målinger av produksjon har vi svært gode resultater. Vår visjon er Vi gir 

mennesker muligheter 

Hovedmål 2019 

NAV Sunndal skal oppfylle Nav-reformens intensjon om et sømløst og helhetlig tjenestetilbud til 

brukere med behov for sammensatte tjenester. NAV skal ha fokus på «Arbeid først» og bidra til å gi 

gode levevilkår for vanskeligstilte. Brukerne skal møte serviceinnstilte, engasjerte og kompetente 

veiledere ved NAV Sunndal. 

 

Regnskap : 

 Regnskap og budsjett (netto) Bemanning 

 Regnskap 
kr 

Rev. 
budsjett 

kr 

Forbruk 
% 

Årsverk* Ansatte Heltid 
% 

Andel 
kvinner 

% 

2018 15,0 mill. 15,0 mill. 100 15 15 100 80 

2019 13,6 mill. 13,6 mill. 100 15 15 100 80 
* Antall årsverk: Stat 6, kommune 10 

Kommentar regnskap 

Måloppnåelsen skyldes at vi har en stilling stående vakant og underforbruk på andre ansvar. Vi har et 

stort merforbruk på økonomisk sosialhjelp 2019.  I mai 2019 fikk vi derfor økt denne budsjettrammen 

med kr. 600 000,-. 

 

Noen begivenheter i 2019 

Arbeidsledigheten var i hele 2019 stabilt lav på rundt 1,5%. 49 stk mottar dagpenger.  
 
Totalt har vi ca. 450 brukere som følges tett opp av våre veiledere. Av disse er 106 stk. på 
arbeidsavklaring (160 i 2017 og 135 i 2018) og vi følger opp 169 sykmeldte (samme antall som 
tidligere).      
 
Vi har til sammen 74 brukere under 30 år (90 i 2017 og 92 i 2018). Av disse var 2 stk. under 19 år (10 i 
2017 og 8 stk, i 2018).  
 
Sosialhjelp:  
I 2019 ble det utbetalt kr. 5, 7 mill. i økonomisk sosialhjelp (5, 4 mill. i 2017 og 5, 8 mill i 2018). Av 
dette fikk vi refundert kr. 1, 1 mill. av innvandrertjenesten (1, 2 mill.i 2017 og 1,1 mill. i 2018).   
 
Det er blitt utbetalt sosialhjelp til 161 personer (165 i 2018). 47 personer hadde sosialhjelp som 
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hovedinntekt i 2019 (58 i 2018). Den gjennomsnittlige stønadslengden for denne gruppen er 5,38 
mnd. Det er flest personer i aldersgruppen 25-44 år som får sosialhjelp. 21 personer under 24 år har 
fått sosialhjelp i 2019 (19 stk. i 2017 og 24 i 2018).  
 
Gjeldsrådgivning, startlån og bostøtte: 
I Sunndal var det 110 husstander som fikk bostøtte fra Husbanken i 2019 (122 i 2017 og 116 i 2018).  
 
23 personer har fått bistand fra gjeldsrådgiver i 2019. 
Det er 7 personer som har forvaltningsavtale med NAV Sunndal. 

 

Aktiv hverdag 

Aktiv Hverdag hadde midlertidig base i Øraskolen i 2019, men i desember flyttet vi inn i nyrenoverte 

lokaler i Hovsveien 32. Oppussingen har vært et samarbeidsprosjekt mellom kommunen og vi ved 

Aktiv Hverdag. Deltakerne har vært brukt i alt arbeid vi har kunnet ta på oss, og gjennom det blitt gitt 

muligheter til å føle et eierforhold til plassen. 

Vi deler en intensjon med Eiendom, Park og andre enheter i kommunen om et fruktbart vinn-vinn 

samarbeid i framtiden. Vi får forespørsel om arbeidsoppgaver, der vi avlaster og avhjelper 

kommunens avdelinger ved behov. Vi tilbyr med dette litt mer variasjon i hverdagen for deltakerne, 

de får vist seg fram i ordinære oppgaver, i tillegg til at de får en nærmere tilknytning til kommunen 

for øvrig. 

Vi er allerede i gang med oppgaver som Fretex-tømming, gressklipping, søppelrunder, bistand til 

vaktmesterkorpset på enkeltoppdrag, transport av post (og møte-mat) m.m. 

Antall deltakere/resultat 

Arbeidsrettet aktivitet; Det var ved utgangen av 2019 10 deltakere ved Aktiv Hverdag. 29 personer er 

søkt inn i løpet av 2019, og 27 utskrevet. Av disse fikk 3 stk ordinært arbeid, 7 stk begynte på 

arbeidstrening og 7 stk begynte på utdanning (skole). Dette gir en overgang til arbeid/utdanning på 

63%.  

Sosialt tilbud for folk som ikke er deltakere i arbeidsgruppen; 

Vi har et åpent lavterskeltilbud på fredager, hvor de som vil kan stikke innom for en prat over et lite 

måltid og en kopp kaffe. Her kommer erfaringsvis alt fra to til fem personer innom. 

Vi har fortsatt et samarbeid med Kriminalomsorgen.  

Kompetanse og arbeidsmiljø: 

- I 2019 har vi brukt tid på å videreutvikle samarbeidet mellom NAV kontorene på Nordmøre. Vi 
har bla. opprettet flere nettverk, vi samarbeider på fagområder som f.eks. Husbank og 
gjeldsrådgivning, og vi har felles gruppeveiledning for våre veiledere. Vi har svært gode erfaringer 
med dette arbeidet og har et klart ønske om å videreutvikle samarbeidet. De tre kontorene fikk i 
november 2019 felles leder.    

- NAV kontoret har gjennom hele året levert jevnt gode resultater på rapporteringer og i målinger, 
spesielt godt er resultatet på digitale tjenester. 

- Vi har deltatt på alle fag- og opplæringsdager i regi av Fylkesmannen, NAV Møre og Romsdal og 
Husbanken. 

- NAV Sunndal var representert og holdt innlegg på flere kurs og konferanser bl.a. innen 
veiledningsmetodikk. 
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Rapport mål og tiltak 

Mål Tiltak Rapport Status  

Fornøyde brukere: 

        - Brukerundersøkelse med 

           Gjennomsnittscore på 

           4,5 

                  

 

 

Handlingsplan for god 

brukeroppfølging skal følges og 

være tema i kontormøter.  

Ikke tema i alle 

kontormøter 

 

 

Veiledningsplattformen skal 

brukes systematisk rettet mot 

god brukeroppfølging.  

Gjennomføres Ansatte 

deltar i 

veiledningsgrupper og i 

reflekterende team. 

 

 

Kanalstrategien skal følges og 

brukere skal veiledes til å hente 

informasjon om tjenester på 

nav.no. 

Gjennomføres og på 

måltall 

 

 

Styrke rekrutterings- og 

markedsarbeidet: 

- 22% av bedriftene skal 
få arbeidsmarkeds-
bistand 

- 2 formidlinger pr. mnd. 
 

 

 

Vi skal bistå arbeidsgiverne å 

rekruttere til ledige stillinger, 

bidra til et mer inkluderende 

arbeidsliv og kravene til økt 

mobilitet skal håndheves.  

Gjennomføres og på 

måltall 

 

 

 

 Vi skal styrke oppfølging i egen 

regi fremfor kjøp fra eksterne 

aktører. 

gjennomføres  

 

Arbeidssøkere skal raskest 

mulig ut i jobb: 

- 67% av ordinære 
arbeidssøkere 

- 45% av arbeidssøkere 
med nedsatt 
arbeidsevne 

 

 

 

Aktiv hverdag skal benyttes som 

aktivitets- og sysselsettingstiltak i 

påvente av arbeid. Ungdommer 

og innvandrere skal prioriteres.  

Gjennomføres! 

Arbeidsledighet pr. 

september er 1,2%! 

 

 

 

For å få til et tettere samarbeid 

med andre tjenester og et mere 

integrert tilbud rettet mot arbeid 

og aktivitet, vil vi flytte Aktiv 

hverdag til brannstasjonen. 

Gjennomføres  

 

Vi skal følge opp tiltakene i rus- 

og psykiatriplan i tett samarbeid 

med de andre tjenestene. 

Gjennomføres 

 

 

 

 

Viktige oppgaver framover: 

• Fornøyde brukere 

• Være den foretrukne samarbeidspartner ved rekruttering  

• Få folk raskest mulig ut i jobb 

• Hensiktsmessig tiltaksbruk 
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Kostratall 

 
Sunndal 

2018 

Sunndal 
2019 

Komm.gr 
11  

2019 

Norge 
2019 

Sosialtjenester, kr. Pr.innb. 20-66 år (kr) 9 899 10 274 5 601 5 779 

Sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere i alderen 
20-66 år (%) 

3,6 2,3 4,1 4,1 

Brutto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr. 
mottaker 

34 727 60 118 42 911 50 068 

 

 

  



57 
 
 

Plan-, miljø- og næringstjenesten 
 

Dette jobber vi med 

Plan-, miljø- og næringstjenesten har ansvar for arealplanlegging, grunnerverv, byggesaksbehandling, 

næringsarbeid, jordbruk, skogbruk og miljøvern. Sunndal kommune har en effektiv plan-, miljø- og 

næringstjeneste, som jobber for visjonen Vi planlegger framtida! Det meste av planarbeidet blir 

utført av egne ansatte. Vi er stolt over at vi klarer å imøtekomme den løpende private 

etterspørselen, samtidig som vi utfører store oppgaver for viktig infrastruktur som tunneler, veier, 

sentrumsutvikling, tilrettelegging for næringslivet, klima og energi samt landbruk.  

Hovedmål 2019 

Plan-, miljø- og næringstjenesten skal utføre sine arbeidsoppgaver til rett tid med god standard.  
 

Regnskap 

 Regnskap og budsjett (netto) Bemanning 

 Regnskap Rev. 
budsjett 

Forbruk 
% 

Årsverk Ansatte Andel 
heltid  

% 

Andel 
kvinner  

% 

2018 7,7 mill. 7,9 mill. 98 9,6 10 100 70 

2019 10,5 mill. 8,1 mill. 130 9,2 10 80 70 
Tjenesten har to ansatte med 40 % AFP. Plansjefen var store deler av 2019 ute i fødselspermisjon, og assisterende 

kommunedirektør fungerte som plansjef.  

Kommentar regnskap 

Regnskapet viser et høyt merforbruk på ca. 2,7 mill. kr. Dette kommer av at utbetalingene fra 

næringsfondet går direkte ut fra tjenestens regnskap. Utbetalingene blir så i etterkant hentet ut fra 

næringsfondet. Dette har ikke blitt gjennomført for 2019 og gir derfor et noe uklart bilde av 

forbruket. 

 

Noen begivenheter i 2019 

Planarbeid  

- Rullering av kommuneplanens samfunnsdel startet opp i mai 2018. Gjennom høsten 2018 ble 

en bred medvirkningsprosess gjennomført. I juni 2019 ble arbeidet satt på pause for å få god 

forankring i det nye kommunestyret etter valget. Samtidig ble Sunndal med i et 

interkommunal plansamarbeid på Nordmøre. Det er her utarbeidet et felles utfordringsbilde 

for hele Nordmøre. Samfunnsdelen er skissert å bli sluttbehandlet i løpet av 2020.   

- Rullering av kommuneplan for Sunndal – arealdelen ble gjennomført 2017-2019 med endelig 

vedtak 06.02.2019.  Planen omfatter alle arealene i Sunndal kommune utenom 

Sunndalsøra og sjøområdene.  

- Strategiplan for reiselivet i Sunndal ble vedtatt i 2019.  

- Vedtatte reguleringsplaner 

o Reguleringsplan for grustak i Lildalen ble vedtatt i 2019.   

o Reguleringsprosess for Sande Lanslågata 10 og Grødalen – Orabekken ble 

gjennomført i 2019 med planvedtak 04.02.2020.  
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o Reguleringsendring for utvidelse av parkeringsplasser i Grødalen og større 

boligtomter i Børsetlauvet ble også gjennomført i 2019.  

o Planprosess for reguleringsplan for omlegging av veg Ångarden i Øksendal og 

utvidelse av hyttefelt på Nesøya ble startet opp i 2019. 

Byggesaksbehandling: Saksbehandlingstiden for byggesaker er tilfredsstillende, men innsatsen på 
kontroll/tilsyn har vært mindre enn ønskelig grunnet innføring av nytt eByggesakssystem. 
Kommunene har vært en viktig aktør i hele innføringsperioden, og dette har gått på bekostning av 
andre oppgaver. Når programmet er oppe og går vil det bidra til økt kvalitet og effektivitet i 
byggesaksarbeidet.   
 
Søknader om Investeringsmidler til Innovasjon Norge: I 2019 ble det sendt inn 7 søknader om 
investeringsmidler til Innovasjon Norge. 5 søknader gjaldt tradisjonelt landbruk, hvorav 2 nye 
driftsbygninger for melkeproduksjon og Ammeku. To søknader gjaldt tilleggsnæringer i landbruket; 
hundehotell og Inn på tunet. 
Veterinærvaktordningen: Vaktdistriktet som består av kommunene Tingvoll og Sunndal ble etter 

søknad innvilget kr. 350 000 i stimuleringsmidler. Søknaden ble bl.a. begrunnet med nedgang i 

dyretallet og krevende infrastruktur. Tilskuddet ble fordelt på de 4 veterinærene som er med i 

vaktordningen. 

Beitenæringa, midler og tapstall: Det ble søkt om og innvilget midler til forebyggende og 

konfliktdempende tiltak mot rovvilt. Midlene gikk til utvida tilsyn, tidlig sanking av sau på beite og 

kurs for det kommunale fellingslaget. Tapstallet i enkelte besetninger var stort, på beitelagsnivå var 

tapet 8,4 %. Det ble gitt fellingstillatelser på jerv i Trollheimen etter at det ble oppdaget store tap i en 

enkelt besetning. 

 

Klimanettverk Nordmøre:  Arbeidet med et felles klimanettverk for kommunene Kristiansund, Aure, 

Gjemnes, Surnadal, Sunndal og Tingvoll startet opp i 2018. Gjennom 2019 har nettverket gått til 

innkjøp av en programvare som gjør det enkelt og oversiktlig for hver kommune å utarbeide 

klimaregnskap. Det er en framtidig målsetning at et velfungerende klimaregnskap skal gi muligheter 

og kunnskap for å utarbeide et klimabudsjett.  

Nettverket deler problemstillinger, erfaringer, kunnskap, gode ideer og praktiske løsninger for 

reduksjon av klimagassutslipp i kommunene.  

Bekjempelse av gyrodactylus salaris i Drivaregionen: Drivaregionen er Driva, Usma, Litjdalselva og 

Batnfjordselva. I begynnelsen av 2019 startet en ny lokal koordinator i fast stilling hos Sunndal 

kommune og stillingen finansieres av Miljødirektoratet. Arbeidsoppgavene er blant annet oppfølging 

av bevaringsarbeidet i de fire elvene, informasjons- og kommunikasjonsarbeid, kontakt med berørte 

partnere lokalt, samt være et lokalt bindeledd for de involverte etatene med ansvar i prosjektet 

(Miljødirektoratet, Veterinærinstituttet, Mattilsynet og Fylkesmannen i Møre og Romsdal). Stillingen 

løser også en del andre oppgaver for Sunndal kommune innenfor miljø- og naturforvaltning, 

eksempelvis vannforvaltningsarbeidet. 

Kartlegging og verdsetting av friluftsområder: Kommunen sluttførte helhetlig kartlegging av 

friluftsområdene i kommunen i 2019. Kartleggingen som omfatter alle typer friluftsområder, alt fra 

små leke- og rekreasjonsarealer i nærmiljøet til store turområder. Kartleggingen gir god tilgang på 

relevant friluftslivinformasjon i kommunens eget arbeid og for eksterne parter, og gir er et godt 

kunnskapsgrunnlag for utviklingsarbeid innen friluftsliv i kommunen. Kartlagte friluftsområder ligger 

tilgjengelig på naturbase.no 
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Sentrumsnær badeplass: Det har tidligere blitt gjennomført bred medvirkningprosess på etablering 

av badeplass ved Sunndalsøra. I 2019 engasjerte ungdommen seg mye for å få på plass en utendørs 

bademulighet med stuping og hopping i sykkel- og gangavstand fra sentrum. Det ble da etablert en 

badeplass med vanntrampoline i Fjordparken ved sjøen. Det ble også arbeidet videre med 

tilrettelegging av flere bademuligheter i gang- og sykkelavstand fra sentrum i samarbeid med lag og 

foreninger. 

Sande skole, nærmiljøanlegg: Nærmiljøanlegget ved Sande skole ble ytterligere utvidet i 2019. Etter 

initiativ fra skolen og nærmiljøet ble det etablert en ny stor apejungel som ble åpnet desember 2019. 

Apejungelen bidrar til at leke- og aktivitetsmulighetene i området blir enda mer allsidig og egnet for 

mange barn og unge. 

Lekeplass Levika boligfelt: Gjennom et godt samarbeid med beboerne i Levika boligfelt ble det 

etablert en ny lekeplass i området i 2019. 

Tursti Vinnu: Samarbeid med kulturtjenesten m. fl. om vurdering av adkomst og parkering til 

området. 

Fonds- og tilskuddsforvaltning 

Ordning Formål 
Bevilga tilskudd 
(kr) 

Næringsfond Næringsprosjekter og Sunndal næringsselskap* 5,46 mill. 

Landbruksfond Prosjekter som skal styrke, opprettholde og 
videreutvikle næringen 
Ramme 500 000 av dette infrastrukturtiltak kr 
100 000, resten til andre formål 

492 926 
 

Produksjonstilskott og 
avløserrefusjon 
(jordbruksavtalen) 
Avløsning ved sykdom 

Direktetilskudd basert på produksjon og tilskudd 
til avløsning. 
 

26,6 mill. 
 

Sykdom: 162 928  

Spesielle tiltak i 
jordbrukets 
kulturlandskap (SMIL), 

Ivareta natur- og kulturminneverdiene i 
kulturlandskapa til jordbruket, samt redusere 
forurensinga fra jordbruket 

327 050 

Tilskudd til drenering av 
jordbruksjord 

 
122 510 

Regionalt miljøtilskudd  927 363 

Utvalgte kulturlandskap  1,2 mill.  

Tilskudd til skogbruk Driftstilskudd i skogbruket, nærings- og 
miljøtilskudd, tilskudd til skogsvegbygging, 
tilskudd til tettere planting, kommunalt tilskudd 
til skogkultur 

558 776 

Kommunalt viltfond Ettersøk av skadd vilt og diverse vilttiltak 125 123 

*bedriftsretta næringsutvikling ivaretas av Sunndal næringsselskap (SUNS), som får årlige rammeoverføringer fra næringsfondet til dette 

arbeidet 

  



60 
 
 

 

Rapport mål og tiltak 

 
 
Mål 

 
 
Tiltak 

 
 
Rapport 

 
 

Framtidsrettet 
planlegging 

Fokus på prioriterte 
plansaker vedtatt i januar  

Kommuneplanens samfunnsdel er 
godt i gang. Arealdelen vedtatt 

 

 
Fornøyde brukere 

 
Tilby god service 

Gjennomsnittlig saksbehandlings-tid 
for byggesaker er tilfredsstillende og 
godt 
innenfor lovkravene. 

 

 
Videreutvikle digital 
kommunikasjon med brukere 

Er aktiv bruker av nytt 
ebyggesakssystem. 
Oppdatert kartbaser og verktøy slik 
at brukere enklere kan hente ut rett 
informasjon fra nettsidene. 

 

 

 

Viktige oppgaver framover 

• Bidra til en bærekraftig utvikling av kommunen 
• Næringsvennlig kommune 
• Kontroll av 5 % av byggesøknadene 

 
 

Kostratall 
  

 Sunndal 
2018 

Sunndal 
2019 

Komm.gr 11 
2019 

Norge 
2019 

Fysisk planlegging, kr.pr.innbygger 1 344 1 723 1 518 1 455 

Gebyr privat reguleringsplan 30 990 31 858 54 382 81 557 

Gebyr oppføring enebolig 10 380 10 671 13 923 15 032 
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Pleie- og omsorgstjenesten 
 

Dette jobber vi med 

Pleie- og omsorgstjenesten har ansvar for driften av hjemmebaserte tjenester inklusiv psykisk helse 

og rus, habiliteringstjenester, sykehjem og ulike dagtilbud samt institusjonskjøkken. Tjenesten legger 

vekt på at alle skal få individuelt tilpassede pleie- og omsorgstjenester i samsvar med lover og 

forskrifter. Vår visjon er Trygghet og kvalitet og Trivsel og kompetanse 

Hovedmål 2019 

 Kontinuerlig forbedringsarbeid og fokus på innføring av velferdsteknologiske løsninger 

 Økt fokus på brukermedvirkning, rehabilitering, mestring, aktivitet og opplevelse 

 

Regnskap: 

 Regnskap og budsjett (netto) Bemanning 

 Regnskap Rev. 
budsjett 

Forbruk 
% 

Årsverk Ansatte Andel 
heltid  

% 

Andel 
kvinner  

% 

2018 194,9 mill. 186,0 mill. 105 252 363   

2019 208,6 mill. 201,6 mill. 103 251 363   

 

Pleie- og omsorgstjenesten har et samlet merforbruk på 7 mill. kroner i forhold til tildelt justert 

budsjettramme ved utgangen av året. Av dette utgjør reguleringspremie for økte pensjonskostnader i 

forhold til budsjettforutsetningene med 6,3 mill. kroner.  

I tillegg er tjenestens budsjett regulert for å dekke opp merforbruk knyttet til bla. følgende forhold.   

 Justert statlig tilskudd for ressurskrevende tjenester 2018, med 2,8 mill. kroner. Gir effekt i 

regnskapet for 2019. 

 Det er videre vært nødvendig å øke opp bemanning for møte endrede driftsforutsetninger 

for 1 avdeling ved Sunndal Helsetun.  

 Nye brukere ved habiliteringstjenesten med omfattende omsorgsbehov 

 Igangsatte utviklingstiltak i samarbeid med KS, for å kunne drifte tjenesten i fremtiden med 

lavere ressurser. Innvilget tilskudd for disse tiltakene vil utbetales og tilføres regnskapet i 

2020. 

Pleie- og omsorgstjenesten har i dag en ressursbruk som overskrider tildelte økonomiske rammer. 

For å få fremtidige budsjetter i balanse må PLO vri sitt tjenestetilbud over mot tiltak som er mindre 

ressurskrevende enn dagens løsninger. Tjenesten må også sørge for å opparbeide reserver i 

budsjettene som gjør at en kan dekke ekstraordinære behov uten tilleggsbevilgninger. 

 

Noen begivenheter i 2019 

Behandling av søknader om institusjonsplass:  22 søknader om langtidsplass i 2019. 14 innvilget, 3 ble 

avslått og 4 ble satt på vurderingsliste. 3 av disse har fått langtidsplass og 1 står fortsatt på 

vurderingsliste. I 2016 ble det behandlet 55 søknader, 36 i 2017 og 26 i 2018. Flere får tjenester 

lenger hjemme og bofellesskap med muligheter for heldøgns tjenester er et godt alternativ til de som 

ikke kan bo hjemme lenger. 
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Brukerstyrt personlig assistanse (BPA): 7 personer har innvilget BPA ved utgangen av 2019, det utgjør 

10.7 årsverk. 8 personer hadde innvilget vedtak om BPA ved utgangen av 2018, det utgjorde 10,4 

årsverk. I  2017 hadde 6 personer innvilget BPA og det utgjorde 6,4 årsverk. 

Utskrivningsklare pasienter på sykehus: I 2019 ble det registrert 19 utskrivningsklare pasienter i 

sykehus. Det er 5 døgn mer enn i 2018, men det er et lavt all sammenlignet med mange andre 

kommuner. Dette er pasienter som ikke kan skrives ut direkte til hjemmet. Tjenesten har som mål å 

få på plass hjemmerehabilitering for å tilby rehabilitering i hjemmet i stedet for på institusjon.  

Omsorgsboliger: Det ble behandlet 9 søknader i 2019. 2 fikk avslag og 7 ble innvilget. Ingen ledige 

omsorgsboliger pr. tiden. 

Hverdagsrehabilitering og hverdagsmestring: Totalt 21 brukere fikk tilbud om hverdagsrehabilitering i 

2019. 16 av disse fullførte rehabiliteringsforløpet på 6 uker. Alle får utført tester og satt mål før 

oppstart. Ved avslutning testes de på nytt etter 6 uker. Test viser forbedringer både i funksjon og 

tilfredshet. Det foretas også en beregning på bistandsbehov i timer før og etter gjennomgått 

opptrening, den viser at det er en reduksjon på 68,5 timer pr. uke. 

21 i brukere pr. år er nært opp til det antall brukere det er kapasitet til med de 5 timene daglig som 

er satt av til tiltaket. Det er brukere som venter på å få komme i gang med hverdagsrehabilitering. En 

ser at dette har stor effekt og betydning for den enkelte og det sparer tjenesten med redusert behov 

for bistand. Vi forsøker derfor å sette av 2 timer til pr. dag slik at det kan tas inn flere brukere. 

Avvikling av midlertidige langtidsplasser: De 8 midlertidige sengeplassene ble avviklet innen august 

2019. Korttidsavdelingen har i snitt gjennom året hatt ledige plasser. Ved utgangen av året og inn i 

2020 har det vært mer press på plassene og presset fra sykehuset har vært større. Ved utgangen av 

året var det bare 3 pasienter med vedtak om langtidsopphold ved korttidsavdelingen. 

Avvikling av nattevakt helsetunet bofellesskap: Avvikling av nattevakt ved helsetunet bofellesskap ble 

vedtatt med halvårs effekt i 2019. Dette ble ikke effektuert før i februar 2020. Nattevaktressursene i 

hjemmesykepleien og langtidsavdelingene samarbeider om tilsyn på natt ved helsetunet 

bofellesskap. 

Administrativ omorganisering: Det har pågått et arbeid i 2019 med å se på fremtidig organisering av 

pleie- og omsorgstjenesten og helse- og barneverntjenesten. Det ble vedtatt navneendring til helse- 

og omsorgstjenesten og helsetjenesten. Sone psykisk helse flyttes over til helsetjenesten fra januar 

2020. Habiliteringsavdelingene skal flyttes over til helsetjenesten fra januar 2021. I løpet av 2020 skal 

det foretas en gjennomgang av organisering, ledelse og tjenesteomfang i habilitering. Sone psykisk 

helse har parallelt med dette arbeidet jobbet med å spisse tjenestene med økt fokus på forebygging 

og egenmestring.  

Velferdsteknologi: Arbeidet med innføring av eLås pågår. Det har tatt lengre tid en ønsket, men det 

har vært vanskelig å prioritert arbeidet. Medisindispensere til hjemmeboende er tatt i bruk, men ikke 

i så stor skala at vi kan se noen gevinst av det ennå. Innføring av Lifecare eRom i institusjonen har 

stoppet opp grunnet utfordringer med nettilgang. IT-avdelingen jobber med å løse problemet. 

Gammelt sykesignalanlegg ved helsetunet er skiftet ut. Det er tatt i bruk sensorløsninger for å 

forhindre fall i flere avdelinger. 

Forbedringsarbeid: Tjenesten har gjennomført opplæring i bruk av K-LEAN i hele tjenesten. Tre 

ressurspersoner blant ledelsen er opplært, alle avdelinger og soner har utpekt forbedringsagenter. 

Alle avdelinger og soner har fått opplæring i gjennomføring av verdistrømsanalyser for å se på 
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arbeidsmåter og det er gitt opplæring i bruk av tavlemøter. Alle avdelinger og soner skal starte opp 

tavlemøter. 

Demensomsorg: Demenskoordinator har funger i 100 % stilling i hele 2018 og er godt i gang med 

målrettetarbeid i demensomsorgen. Arbeidet med innføring av Tiltakspakke Demens i 

hjemmesykepleien er i gang. Dette vil systematisere observasjoner og tiltak for hjemmeboende. Ved 

avdeling E er VIPS som arbeidsmodell innført. Dette er en modell for å implementere personsentrert 

omsorg. Alle ansatte får opplæring i personsentret omsorg. Det er også igangsatt opplæring i 

miljøterapi for ansatte. Dagtilbudet ved Prestjordet dagsenter er økt opp. Siste året har det vært 

vanskelig å opprettholde de 4 avlastningsplassene som er avsatt på grunn av at det har vært 

knapphet på langtidsplasser for de med behov for skjerming. Det er også i perioder vanskelig å legge 

til rette for ekstra skjerming for de som har behov for det, dette gjelder både bygningsmessig og 

bemanningsmessig. Dette må ses med i den fremtidige planleggingen av demensomsorgen. 

Videolegevakt: Lokalitet og utstyr til videolegevakt er klart. Sykepleiere ved korttidsavdelingen har 

gjennomført opplæring som planlagt. Prosjektgruppen har utsatt oppstart. 

Sykefravær: Tjenesten hadde en totalt sykefravær på 8,5 % i fjor. I 2018 var sykefraværet på 10,9 og 

2017 8,7. Med bakgrunn i økt sykefravær i 2018 ble det satt i gang et sykefraværsprosjekt på 3 

avdelinger i institusjoner. Det er etablert et tett samarbeid med NAV, NAV arbeidslivssenter, 

bedriftshelsetjenesten, hovedverneombud og hovedtillitsvalgte. NAV har faste møtetider ved 

helsetunet for lederstøtte i sykefraværsoppfølging. Det er utarbeidet retningslinjer og system for 

systematisk oppfølging. Prosjektet vil bli videreført til andre avdelinger og soner trinnvis i løpet av 

2020.  

 

Rapport mål og tiltak 

Mål Tiltak Rapport Status 

Utarbeide felles plan for 
alle helse- og 
omsorgstjenester 
God brukermedvirkning 
God pasientsikkerhet 
 

Delta i arbeidet med utvikling av 
felles helse- og omsorgsplan 
sammen med Helse- og 
barneverntjenesten og NAV 

Arbeidet har ikke vært 
prioritert siden våren 2019.  

 
 

God brukermedvirkning 
 

Innføre «Hva er viktig for deg 
nå» prinsippet i alt arbeid i 
tjenesten 

Fast spørsmål i all kartlegging i 
saksbehandling. 
Dokumenteres i brukerstatus 
til alle pasienter.  

 
 

God pasientsikkerhet Benytte 
pasientsikkerhetsprogrammet 
24/7 innenfor området 
fallforebygging  

Avdelingene har stort fokus på 
forebygging av fall. På noen 
avdelinger dokumenteres fall 
og gjøres synlig i avdelingen. 
Det utføres individuell 
kartlegging av fallfare og tiltak 
iverksettes. Alle avdelinger har 
tatt i bruk ulike 
sensorløsninger for å 
forebygge for 
forhindre/redusere fall. 
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Innføre helhetlige pasientforløp 
i hjemmesykepleien (HPH) 
 

Er satt i system og innført.   
 

 
Utvikle tilbudet i 
habilitering 
 

Tilby ambulante tjenester til 
hjemmeboende 
 

Gjennomført  
 

Utvikle avlastningstilbudet til 
hjemmeboende barn og unge 
 

Bofellesskapet i Auragata er 
tatt i bruk til formålet. Fast 
turnus i avlastningen er på 
plass. 
 

 
 
 

Innføre 
velferdsteknologiske 
løsninger til gode og 
effektive tjenester 
 

Vurdere innføring av apper til 
bruk for oppfølging av personer 
med utviklingshemming eller 
Autisme spekter-diagnose 

Fått avslag på søknad om 
midler. Ikke kommet lenger i 
arbeidet. 

 
 
 

Utvikle tilbudet til 
hjemmeboende eldre 
 

Organisere ressurser i 
hjemmebaserte tjenester slik at 
Ringveien omsorgsboliger blir 
døgnbemannet 
 

Ressursene gjennom døgnet 
er organisert slik at behovet 
gjennom hele døgnet blir 
ivaretatt. 

 
 

Økt fokus på 
forebyggende arbeid i 
psykisk helse 

Starte arbeidet med innføring 
av Rask Psykisk Helsehjelp i 
samarbeid med 
Frisklivssentralen i Helse- og 
barneverntjenesten 

Fått avslag på midler til Rask 
psykisk helsehjelp fra 
Helsedirektoratet. To ansatte 
starter opp med utdanning 
våren 2020. 

 
 

Sikre nødvendig 
kompetanse blant alle 
ansatte 

Forbedre opplæringen av 
ansatte med utvikling av 
sjekklister og systematisering av 
opplæring 

Plan for opplæring er 
utarbeidet for avd./sone. KS 
læring er tatt i bruk. Sjekklister 
er innført. 

 
 

HMS/fag: gode rutiner 
for internkontroll 
 

Stimulere til sikkerhetskultur og 
aktiv bruk av Compilo i forhold 
til ROS-analyser, prosedyrer og 
avvik 

Tre kvalitetsutvalg i tjenesten 
jobber systematisk med 
internkontroll. Omfattende 
arbeid å sikre revidering av 
prosedyrer og avdekke behov 
for nye. Vanskelig å få avsatt 
nok fokus og tid til dette 
arbeidet. 
 

 
 

 

Viktige oppgaver framover:  

 Kontinuerlig forbedringsarbeid og fokus på innføring av velferdsteknologiske løsninger 

 Økt fokus på brukermedvirkning, rehabilitering, mestring, aktivitet og opplevelse 
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Kostratall  

 Sunndal 
2018 

Sunndal 
2019 

Komm.gr.
11  

2019 

Norge 
2019 

Institusjon, kr. pr institusjonsplass 1 229 615 1 288 750 1 270 759 1 274 626 

Hjemmetjeneste, kr. pr bruker 222 660    

Pleie/omsorg, kr. pr innbygger 80 år+ 462 207 484 788 478 008 425 234 

Innbyggere 80 år+ i institusjon 18,2    

Plasser i inst.i % av innbyggere 80 år+ 24,5    

Andel ansatte med fagutdanning 81    
 

Oversikten viser at kostnadene pr. institusjonsplass har økt fra 2018 til 2019 og ligger nå over 

kommunegjennomsnittet og kommunegruppe 11. Den viktigste forklaringen til dette er at 8 

midlertidige plasser ble avviklet i løpet av august 2019. Kostnadene til drift av disse inngår i 

grunnlaget men er fordelt på antall plasser pr. 31.12.2019. 

Andel årsverk med helsefaglig utdanning har økt fra 85% til 88% og ligger høyt over 

landsgjennomsnittet og Kommunegruppe 11. 

Manglende sammenligningstall for omsorgstjenesten. Se informasjon fra SSB under; 

Manglende data fra KPR 

Data om tjenester og tjenestemottakere i omsorgstjenesten er foreløpig ikke tilgjengelig. Statistikken blir 

oppdatert så snart tall for 2019 er klare for publisering gjennom KOSTRA og i statistikkbanken. 

Statistisk sentralbyrå har dessverre ikke mottatt data fra Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) i tide for 

tilrettelegging, kvalitetssikring og frigivning av 2019-tall ved KOSTRA-publiseringen 16. mars. 

Dataene fra KPR inneholder informasjon om tjenester og tjenestemottakere i den kommunale 

omsorgstjenesten. Informasjonen brukes i ulike nøkkeltall, indikatorer og tabeller som publiseres gjennom 

KOSTRA, og inngår i statistikk over omsorgstjenester. 

SSB samarbeider tett med Helsedirektoratet for å få datagrunnlaget på plass, med formål å tilrettelegge for 

frigivning av fullstendig statistikk så snart som mulig og senest ved KOSTRA-publiseringen 15. juni. SSB kommer 

tilbake med nærmere informasjon om publiseringstidspunkt. 
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ØKONOMISKE NØKKELTALL 
 

Driftsregnskapet 
 
Noen hovedtall over fordelingen av kommunes brutto driftsutgifter: 

 

 

Og tilsvarende over fordelingen av kommunens brutto driftsinntekter: 

 

 

Kommunens brutto driftsresultat, dvs. før renter, avdrag og bruk av fondsavsetninger viser følgende 

utvikling: 

 

Som tabellen viser er utgiftsnivået relativt uendret i perioden 2017 til 2019, mens inntektene har falt 

betydelig. 
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Hvilke formål gikk pengene til i Sunndal? 
 

Tabellen viser netto utgifter pr tjeneste. Det vil si totale utgifter i året med fratrekk av egenbetalinger 

og direkte inntekter i tjenestene: 

 

Eiendomstjenesten utfører drifter andre tjenester sine bygninger og sentrale statistikker (KOSTRA) blir disse 

kostnadene fordelt på disse formålene. Største endring fra 2018 til 2019 er at statstilskudd knyttet til 

flyktninger er overført til inntektskapittelet i driftsregnskapet. 
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En alternativ måte å vise ressursbruken på er basert på KOSTRA-funksjoner. KOSTRA er en sentral 

sammenstilling av kostnader for alle kommuner, uavhengig av lokal organisering. For Sunndal sin del 

vil bl.a. eiendomsdriften bli fordelt etter type bruk av eiendommene: 

 

Figuren viser at 44% av netto utgifter går til helse- og omsorg, 23% til grunnskole og 12% til 

barnehage. 7% går til administrasjon og styring inkl. politisk virksomhet.  
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I tillegg til ordinær drift har kommunen også kostnader og inntekter knyttet til finansiering 

 

 

Tabellen viser at finansutgiftene stiger gradvis i takt med økt lånegjeld og noe økende rentenivå. I 

tillegg viser tabellen tydelig en bruk av tidligere års oppsparte/opptjente midler. 

 

Formuesbevaringsprinsippet 
 

Et sentralt prinsipp i forvaltningen av norske kommuner er formuesbevaringsprinsippet. I prinsippet 

betyr uttrykket at kommunens samlede formue ikke skal reduseres over tid. Formuen er uttrykt ved 

kommunes realverdier (eiendommer mv) og finansielle fordringer (bankinnskudd osv) fratrukket 

gjeld. 

Netto driftsresultat er den viktigste indikatoren for hvordan den økonomiske tilstanden i en 

kommune er og i hvilken grad kommunen opprettholder sin «formue». Myndighetene har anbefalt at 

Netto driftsresultat over tid bør være på minimum 1,75% av brutto driftsinntekter for å ivareta 

formuesbevaringsprinsippet. 

 

 

Tabellen viser en tydelig negativ utvikling for Sunndal sitt vedkommende, i hovedsak knyttet til 

fallende inntekter og manglende tilsvarende reduksjon av utgiftsnivået  
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Investeringsregnskapet 
 

I tillegg til ordinær drift, investerer kommunen i betydelig infrastruktur. Her er et utdrag av 

investeringsregnskapet inkl. hvordan investeringene er finansiert. Differansen er finansiert av 

tidligere oppsparte midler (bruk av fond): 

 

Den største enkeltinvesteringen er Ålvundeid barnehage med ca 18 MNOK. I tillegg har det vært 

investert i Newton-rom, Tur-parkeringsplasser, Kommunale veger inkl. oppgradering gatelys og 

mange mindre prosjekter. 

 

Balanseregnskapet 
 

Balansen gir en oversikt over kommunens eiendeler, gjeld og egenkapital.  

 

Oversikten viser blant annet at likviditeten (arbeidskapitalen) er noe svekket, men den er fortsatt 

relativt god, mens både lånegjelden og kommunes disposisjonsfond er relativt stabile. I 2018 og 2019 

har hatt underskudd i driften, men dette har vært dekket av tidligere års overskudd. Disse er nå i stor 

grad brukt opp. 
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Nøkkeltall og sammenligning 
 

Her kommer en grafisk presentasjon av sentrale nøkkeltall for kommunens økonomi, utvikling de 

siste 5 år og sammenligningstall for Kommunegruppe 11 i KOSTRA (sammenlignbare kommuner) 

samt gjennomsnitt for landet totalt utenom Oslo. 

 

Dette er den viktigste indikatoren for å vurdere kommunens økonomiske tilstand. Denne gir et bilde 

av hva kommunen sitter igjen med til investeringer og framtidige avsetninger. Denne har svekket seg 

betydelig de siste årene og har de to siste årene vært negativ. Betydelig svakere enn 

sammenligningsgruppene 

 

Nøkkeltallet viser hvor mye kommunen har disponibelt til renter, avdrag og investeringer uten å 

måtte benytte oppsparte midler. En betydelig svekkelse i perioden og vesentlig svakere enn 

sammenligningsgruppene 
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Et nøkkeltall for likviditet, dvs. evnen til å betale forpliktelser etter hvert som de forfaller. Likviditeten 

er noe svekket i perioden. Og på nivå med sammenligningsgruppene. 

 

Måltall for gjeldsbelastningen i kommunen. Sunndal har en relativt lavere lånegjeld enn 

sammenligningsgruppene 
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Måltall for fri egenkapital til driftsformål, i praksis tidligere oppsparte midler som kan benyttes i 

driften utover årets resultat. Sunndal har betydelig høyere disposisjonsfond enn 

sammenligningsgruppene 

 

 

Utvikling i disposisjonsfond og lånegjeld de siste fem år i reelle tall. Som vist i tabellene over har 

kommunen en relativt bedre posisjon både mht disposisjonsfond og lånegjeld enn 

sammenligningsgruppene 
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Saksframlegg 
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ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2019 – SUNNDAL ENERGI KF 

Sekretariatets forslag til uttalelse 

Årsregnskapet 2019 
Kontrollutvalget har i møte 29.04.2020, sak PS 15/20 behandlet Sunndal Energi KF sitt årsregnskap 
for 2019 i tråd med kommuneloven § 14-6, forskrift om kontrollutvalg og revisjon i kommuner og 
fylkeskommuner av 17.06.2019 § 3, 2.ledd. 

Grunnlaget for behandlingen har vært Sunndal Energi KF sitt årsregnskap for 2019 samt samtaler 
med revisor og revisors beretning.  I tillegg har revisjonen supplert utvalget med muntlig 
informasjon om aktuelle problemstillinger i møtet. 

Årsregnskapet, som består av balanse, resultatregnskap, oppstilling over endringer i egenkapital, 
kontantstrømanalyse og noter samt en beskrivelse av vesentlige og anvendte regnskapsprinsipp, er 
avlagt av styret 21.04.2020. Fristen for avleggelse er 15.02.2020. Årsregnskapet er innarbeidet i 
årsberetningen. 

Sunndal Energi KF sitt regnskap for 2019 viser et årsoverskudd på kr 15 471 723.   
Årsoverskuddet er foreslått med kr 6 000 000 disponert til utdeling av utbytte til Sunndal kommune 
og kr 9 471 723 overført til styrking av egenkapitalen. 

Etter utvalgets gjennomgang av årsregnskapet mener kontrollutvalget at årsregnskapet gir et 
forsvarlig uttrykk for resultatet av Sunndal Energi KF sin virksomhet i 2019 og for foretaket sin 
økonomiske stilling pr. 31.12.2019.   

Ut over det som fremgår av saksframlegget til kontrollutvalget har kontrollutvalget ikke merknader 
til Sunndal Energi KF sitt regnskap for 2019. 

Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret godkjenner årsregnskapet for Sunndal Energi KF 2019 
slik det er avlagt. 

Årsberetningen 2019 
Kontrollutvalget har i møte 29.04.2020, sak PS 15/20 behandlet Sunndal Energi KF sin årsberetning 
for 2019 i tråd med kommuneloven § 14-7, forskrift om kontrollutvalg og revisjon i kommuner og 
fylkeskommuner av 17.06.2019 § 3, 2.ledd og regnskapsloven av 17.07.1998. 

Årsberetningen er avlagt 21.04.2020 av styret.  



Årsberetningen inneholder i all hovedsak de moment som er regulert i regnskapsloven § 3-3. 

Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret godkjenner årsberetningen for Sunndal Energi KF for 
2019 slik den er avlagt. 

Sekretariatet mener det ikke har framkommet forhold som må omtales spesielt i kontrollutvalgets 
uttalelse. Dersom gjennomgangen i møtet ikke frembringer nye opplysninger, kan det gis en 
uttalelse på bakgrunn av sekretariatets forslag, med eventuelle endringer gjort i møtet. 

Saksopplysninger 
I henhold til lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) av 21.06.2019 § 23-2 skal 
kontrollutvalget påse at: 
a) kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte.
b) det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med gjeldende
bestemmelser og vedtak.

Med hjemmel i kommuneloven av 21.06.2019 har Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
fastsatt forskrift om kontrollutvalg og revisjon i kommuner og fylkeskommuner 
(kontrollutvalgsforskriften) hvor kontrollutvalgets oppgaver ved regnskapsrevisjon fremkommer i 
§ 3:
Kontrollutvalget skal holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet og påse at:
a) kommunens årsregnskaper blir revidert på en betryggende måte.
b) regnskapsrevisjonen utføres i samsvar med lov, forskrift og kontrollutvalgets instrukser og avtaler
med revisor.
c) regnskapsrevisjonen blir utført av revisorer som oppfyller kravene i kapittel 2 og 3.

Kontrollutvalget skal uttale seg til kommunestyret om årsregnskapene og årsberetningene før 
formannskapet innstiller til vedtak. 

Likelydende følger det av Forskrift 24.august 2006 nr. 1033 om særbudsjett, særregnskap og 
årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak § 16 tredje ledd. 

Sunndal Energi KF fører regnskapet etter regnskapsloven og god regnskapsskikk.  Lovens kapittel 
3 regulerer årsregnskap og årsberetning. 

Uavhengig revisors beretning er ikke avlagt når saken er utredet av sekretariatet, men i samtaler 
med revisor senest 21.04.2020 vil det bli avgitt en ren beretning uten forbehold.

Vedlagt saken følger: 

 Årsrapport 2019 Sunndal Energi KF, mottatt 20.04.2020.
VURDERING 
Årsregnskapet 2019 
Kontrollutvalget har i møte 29.04.2020, sak PS 15/20 behandlet Sunndal Energi KF sitt årsregnskap 
for 2019 i tråd med kommuneloven § 14-6, forskrift om kontrollutvalg og revisjon i kommuner og 
fylkeskommuner av 17.06.2019 § 3, 2.ledd. 



Grunnlaget for behandlingen har vært Sunndal Energi KF sitt årsregnskap for 2019 samt samtaler 
med revisor og revisors beretning.  I tillegg har revisjonen supplert utvalget med muntlig 
informasjon om aktuelle problemstillinger i møtet. 

Årsregnskapet, som består av balanse, resultatregnskap, oppstilling over endringer i egenkapital, 
kontantstrømanalyse og noter samt en beskrivelse av vesentlige og anvendte regnskapsprinsipp, er 
avlagt av styret 21.04.2020. Fristen for avleggelse er 15.02.2020. Årsregnskapet er innarbeidet i 
årsberetningen.. 

Regnskapet viser et årsresultat for 2019 på kr 15 471 723. Årsresultatet er kr 1 472 916 høyere enn 
resultatet for 2018.   

Egenkapitalen er pr. 31.12.2019 på kr 143 990 728 og gir en egenkapitalandel på 57,87 %.  
Egenkapitalen viser en positiv endring fra 2018 til 2019.   En økning fra 2018 til 2019 på  
kr 8 704 233. Den langsiktige lånegjelda til kredittinstitusjoner er på kr 43 073 742.  Dette er en 
nedgang fra 2018 på kr 2 916 124.   

I tillegg til eksterne lån kommer et ansvarlig lån på kr 24 000 000 til Sunndal kommune som løper til 
30.06.2020. 

Det er investert i anleggsmidler for kr 15 798 000 i 2019 mot kr 22 803 000 i 2018. 

Foretaket har en likvidbeholdning på kr 27 618 642 og sum fordringer på kr 34 723 741 pr. 31.12.19. 
Dette er en økning på kr 7 816 899 fra 31.12.18. 

Årsberetning 2019 
Kontrollutvalget har i møte 29.04.2020, sak PS 15/20 behandlet Sunndal Energi KF sin årsberetning 
for 2019 i tråd med kommuneloven § 14-7, forskrift om kontrollutvalg og revisjon i kommuner og 
fylkeskommuner av 17.06.2019 § 3, 2.ledd og regnskapsloven av 17.07.1998. 

Årsberetningen er avlagt 21.04.2020 av styret.   

Årsberetningen inneholder i all hovedsak de moment som er regulert i regnskapsloven § 3-3. 

Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret godkjenner årsberetningen for Sunndal Energi KF for 
2019 slik den er avlagt. 

Sekretariatet mener det ikke har framkommet forhold som må omtales spesielt i kontrollutvalgets 
uttalelse. Dersom gjennomgangen i møtet ikke frembringer nye opplysninger, kan det gis en 
uttalelse på bakgrunn av sekretariatets forslag, med eventuelle endringer gjort i møtet. 

Sveinung Talberg 
rådgiver 



ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 
20192019

SUNNDAL  SUNNDAL  
ENERGI KFENERGI KF



Selskapets visjon:
Sunndal Energi skal være en naturlig  

leverandør og samarbeidspartner som 

bidrar til utvikling,

verdiskaping og nytenking i  

lokalsamfunnet.
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INNHOLD

HISTORISK OVERSIKT

Norges Vassdrag og Elektrisitetsvesen 
anmodet i juli 1951 Sunndal kommune 
om å danne et felles kraftlag for hele 
kommunen. 

Fra 15. mars 1953 var dette ordnet og 
Sunndal Kraftforsyning i drift. Senere 
er følgende kraftlag sammenslått med 
Sunndal Kraftforsyning:  Stangvik 
Kraftlags område i Ålvundfjorden fra 
1.7.1965. Sessbø - Mulvik Kraftlag fra 
1.1.1968.   
Ålvundeid Kraftlag fra 1.1.1970. 
Åram - Viset Kraftlag fra 1.10.1973. 
Øksendal Kraftlag fra 1.1.1978.

Sunndal Kraftlag ble grunnlagt 10. 
september 1940. Kraftlaget skulle 
forsyne Sunndalen ovenfor Hov  
prestegård med strøm. Området fra 
sjøen og opp til Hov prestegård ble 
forsynt fra Aura.

1. juni 2000 vedtok Sunndal
kommune å endre navn til Sunndal
Energi KF og omdanne selskapet fra
kommunal bedrift til kommunalt
foretak.

Organisasjonskart
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IK

HISTORISK OVERSIKT ..........................................3
Styret ...........................................................................4
STYRETS BERETNING ...........................................5
Virksomhetens art .......................................................5
Forsknings- og utviklingsaktiviteter .............................5
Arbeidsmiljø ................................................................5
Likestilling ..................................................................5
Ytre miljø ....................................................................5
Bidrag til lokale lag og organisasjoner ..........................5
Kraftomsetning ...........................................................6
Nettvirksomheten ........................................................6
Målepunkter ...............................................................7
Overført energi ............................................................7
Driftsforstyrrelser ........................................................7
Inntektsrammer ...........................................................7

Tap i nettet ..................................................................8
Fjernvarme ..................................................................8
Øvrig virksomhet ........................................................8
Utsikter framover ........................................................9
Økonomi ....................................................................9
Finansiell risiko .........................................................10
Fortsatt drift ..............................................................10
Styrets forslag til årsoppgjørsdisposisjoner: ................10
RESULTATREGNSKAP ..........................................11
BALANSE PR. 31.12. ...............................................12
KONTANTSTRØMANALYSE ...............................13
NØKKELTALL ........................................................19
REVISJONSBERETNING ......................................20
ORD OG UTTRYKK ..............................................23

3



STYRET

Sunndal Energi KF har et styre på 7 medlemmer, hvorav 5 velges av kommunestyret og 2 av og blant de 
ansatte. 

Styret har denne sammensetningen:

Styremedlemmer Varamedlemmer

Janne Merete Rimstad Seljebø (styreleder)  Jonny Meland 
Arne Magne Rønningen (nestleder) Sander Løken Berntsen 
May Jorid Strand Malene Aaram Vike 
Einar Mo  Aksel Sæsbø
Stig Rune Andreassen  Arild Håkonsen
Anders Nedal (ansattvalgt)  Inger Janne Haugan Vermøy (ansattvalgt)
Terje Monsøy (ansattvalgt) John Ivar Smistad (ansattvalgt)

Montørenes utsikt en fin vinterdag på Vettamyra. Foto J. Ulvund

Forside: Traversbytte Jenstad. Foto J. Ulvund
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STYRETS BERETNING

Virksomhetens art

Sunndal Energi KF er heleid av Sunndal kommune og Sunndal Energi har sitt administrasjonsbygg beliggende på Sunndalsøra. Forsy-
ningsområdet er hele Sunndal kommune. 

Sunndal Energi har i dag resultatenhetene distribusjonsnett, omsetning, fjernvarme og øvrig virksomhet. Øvrig virksomhet inkluderer 
arbeid for andre, utleie av fibernett, utleie av utstyr og drift av kommunens gatelys. Sunndal Energi er også kraftprodusent gjennom 
eierskap i Mulvik Kraft AS, Jordalskraft AS og bredbånd- og TV leverandør gjennom eierskap i SuCom AS. 

Forsknings- og utviklingsaktiviteter

Sunndal Energi KF har betalt OU-bidrag til KS Bedrift i 2019. 
Det pågår kontinuerlig utvikling av kompetanse og interne prosesser som skal bidra til forbedret effektivitet og kundeservice. 

Arbeidsmiljø

Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS) har høy prioritet i bedriften. Internkontroll er etablert, og det legges vekt på at alle i organi-
sasjonen skal bidra til et godt arbeidsmiljø.

I 2019 ble det ikke registrert yrkesskader med fravær. Det totale 
sykefraværet i selskapet var på 2,72 %. Gjennomsnittlig fravær i 
perioden 2010 til 2018 er 3,04 %. 

Sunndal Energi har et arbeidsmiljøutvalg selv om dette ikke er 
lovpålagt.

Selskapet har for øvrig en stabil og kompetent bemanning og 
anses som en attraktiv arbeidsgiver i Sunndal kommune. Det 
har ikke vært vanskelig å rekruttere kvalifisert personell til ledige 
stillinger. 
 

Likestilling

Ved utgangen av 2019 var det i selskapet 24 hel- og deltidsansatte, inkludert tre lærlinger, hvorav 19 menn og 5 kvinner. Styret består 
av 5 menn og 2 kvinner. 
Selskapets personalpolitikk anses å være kjønnsnøytral på alle områder. Etter vår oppfatning er likestillingsspørsmål tilfredsstillende 
ivaretatt, og det er ikke iverksatt eller planlagt konkrete tiltak innenfor dette området. Det er ikke mottatt tilbakemeldinger om at 
noen opplever selskapets personalpolitikk som kjønnsdiskriminerende. 

Ytre miljø

Sunndal Energi KF forurenser ikke eller innvirker negativt på det ytre miljø, utover det som naturlig følger av den virksomhet som 
selskapet driver. Avfall blir forsvarlig tatt vare på og levert godkjent mottak. Som Miljøfyrtårnbedrift (siden 2008) blir det meste av 
avfallet sortert før det blir levert godkjent mottak.  

Bidrag til lokale lag og organisasjoner

I 2019 bidro Sunndal Energi KF med kr 250 000 i direkte støtte til 21 lokale lag og organisasjoner i Sunndal kommune.

Figuren viser utviklingen i sykefraværet (%) i perioden 2010-2019.
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Kraftomsetning

Sunndal Energi KF har som strategi å ha konkurransedyktige 
priser på strøm. Sunndal Energi selger strøm primært til kunder 
innenfor vårt eget forsyningsområde, -der har vi til gjengjeld høy 
markedsandel. 
Det ble i 2019 solgt 77,5 GWh eller 81,1 % til kunder i eget 
område, og 3,0 GWh i andres nettområder. I 2018 var tallene 
78,7 GWh eller 80,6 % til kunder i eget område, og 3,2 GWh i 
andres nettområde. 
Gjennomsnittlig kraftpris i Midt-Norge var i 2019 38,0 øre/
kWh, mot 42,3 øre/kWh i 2018. 

Nettvirksomheten

Forsyningssikkerhet, beredskap, nyanlegg, drift og vedlikehold er hovedområdene innen nettvirksomheten. I tillegg fokuseres det 
kontinuerlig på forbedring av anlegg og leveringskvalitet. Dette gir seg utslag i for eksempel å erstatte luftledningsnett med kabelnett i 
bakken, samt utbygging av fjernstyrte bryteranlegg.

Av større prosjekter kan vi nevne:

• Ny nettstasjon i Langslågata 12. Ny høyspentkabel mellom Langslågata 12 og Sandbrekka.
• Ombygging til 1000 V linje og anlegg fra Viklandet til Vettamyra
• Høyspent kabel fra Levika boligfelt til Hals, for forsterking av nett for fergelading på Røkkum fergekai
• Hydro – ny 22/0,690 kV transformator med høy- og lavspent kabelanlegg.
• Nes - ombygg lavspentnett i forbindelse med ny driftsbygning.
• Nettstasjon Dalen – Bytte av transformator og høyspentkabel etter havari grunnet lynnedslag.
• Sydøra - ny forsyning til kommunal pumpestasjon.

Under målere og målerutstyr er det investert i presisjonsmålere for bla. småkraftverk, samt utstyr for nettnytte og jordfeilovervåkning.

Figuren viser utviklingen i kraftpris (øre/kWh) i perioden 2010-2019

År
Høyspent linje 

km
Høyspent 
kabel km

Lavspent linje 
km

Lavspent kabel 
km

Transforma-
torer  antall

Transforma-
torer MVA

2019 127,0 125,0 99,0 307,0 286 80,1

2018 127,0 124,0 98,0 306,0 282 79,4

2017 128,0 123,0 99,0 299,0 283 80,6

2016 135,0 122,0 98,0 294,0 279 79,5

2015 135,0 115,0 100,0 291,0 272 79,2

2014 135,0 107,0 104,0 279,0 272 77,0

2013 136,0 99,0 109,0 271,0 271 73,4

2012 137,0 91,0 112,0 268,0 266 72,4

2011 138,0 87,0 111,0 258,0 264 71,4

2010 140,0 80,5 112,0 250,6 261 70,9

Oversikt over nettanlegg i Sunndal i perioden 2010-2019.

Tilsyn av elektriske anlegg

Etter retningslinjer fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har Det Lokale Eltilsyn (DLE) i 2019 utført følgende 
tilsyn i Sunndal kommune:

Kontroll av nyinstallasjoner .................................................... 33
Stikkprøvekontroller ............................................................. 205
Undervisning av skoleelever .................................................... 72

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Revisjon av driftsbygninger .................................................... 14
Revisjon av næringsvirksomhet ............................................... 47
Kontroll av jordfeil ................................................................. 49
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Målepunkter Overført energi

Det ble i 2019 overført 95,5 GWh kraft gjennom fordelingsnet-
tet til kunder i Sunndal. Dette er 1,7 GWh lavere enn i 2018.

Driftsforstyrrelser

En hadde i løpet av året stort sett gode driftsforhold med få feil 
som førte til strømbrudd. Oppetid i nettet var på hele 99,98 
% til tross for mange planlagte strømstanser i forbindelse med 
vedlikehold og utbygging av nettstasjonsovervåkning. Den største 
feilsituasjonen var i oktober da det kom store mengder snø i trær 
som enda ikke hadde felt løvet, noe som resulterte i mange trefall 
over linjen med følgefeil i nettet. Denne dagen alene fikk vi 
avbruddskostnader rundt 0,9 MNOK. 

Avbruddskostnadene for året sett under ett ble 1,3 MNOK mot 
0,55 MNOK året før. 

Inntektsrammer

Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) regulerer nettvirk-
somheten og setter de økonomiske rammene for inntekten. NVE 
setter også mål for effektiviteten i nettvirksomheten og fastsetter 
årlig inntektsrammen. Denne er oppbygd av 40 % egne kostna-
der og 60 % etter normkostnader. Inntektsrammen for 2019 ble 
fastsatt til 31,1 MNOK mot 30,6 MNOK i 2018, en økning på 
0,5 MNOK. Avkastning på investert kapital i nettet ble 1,2 % 
mot 3,0 % året før.

Figuren viser utviklingen i driftssikkerhet (% forhold mellom ikke 
levert energi og totalt overført energi i strømnettet) i perioden 2010-
2019. Dette gjelder både planlagte og ikke planlagte utkoblinger.

Figuren viser inntektsramme (mill. kr)- og avkastningsutviklingen 
(%) i perioden 2010-2019.

Figuren viser utviklingen i overført energi (GWh) i perioden 2010-
2019.

Vekst i Sunndal medførte at antall målepunkter økte med 28 til 
4927 i 2019.
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Tap i nettet

Det er registrert et tap i nettet på 5,2 GWh i 2019 av en totalt 
overført energimengde på 100,7 GWh. Tilsvarende tall i 2018 
var 5,5 GWh av en totalt overført energimengde på 102,7 GWh.

 

Fjernvarme

Helt siden oppstarten i 2004 har fjernvarmeavdelingen hatt stabil 
drift, men fjernvarmenettet nærmer seg en alder som gjør at man 
må påregne at det blir mer vedlikehold framover.

Varmegjenvinnerne installert i to av renseanleggene hos Hydro 
Aluminium Sunndal har fungert som forutsatt. I 2019 ble det 
levert hele 25,7 GWh energi mot 20,9 GWh i 2018. 
Som en del av det ENOVA støttede «prosjekt fjernvarme 2017-
2022» ble det i 2019 lagt inn fjernvarme til 6 eneboliger og 3 
næringskunder. Eneboligene ligger på Sande og Hagan, mens 
næringskundene er Fjordservice, Storvik (Smia) og Nofima hall4. 
Nofima AS med ny produksjonshall ble igangkjørt våren 2019. I 
tillegg ble det forberedt fjernvarme til nye boligtomter på Sande, 
og fjernvarmeavdelingen avsluttet prosjektet med ombygging/
konvertering av byggene i Kvartal XV. 

Øvrig virksomhet

Forretningsområdet dekker blant annet deleierskapet i små-
kraftverkene Mulvik kraft AS (50 %) og Jordalskraft AS (25 %). 
I 2019 (2018) produserte Mulvik kraft 0,9 (0,7) GWh mens 
Jordalskraft produserte 3,7 (3,4) GWh. Dette tilsvarer en økning 
i produksjon på henholdsvis 26,3 og 10,1 % i forhold til 2018. 
Generatorhavari (viklinger) på den minste turbinen i Jordals-
kraft gjorde at produksjonen ikke økte mer. Året sett under ett 
vil Mulvik kraft få et lite underskudd mens Jordalskraft vil få 
et overskudd. Siden oppstart har den økonomiske situasjonen 
i Mulvik kraftverk vært anstrengt. Det ble derfor i 2019 tatt 
grep. Dette innebærer at en del av selskapets gjeld ble konvertert 
til preferansekapital og det ble videre foretatt en nedskriving 
av verdier. Forhåpentligvis vil dette føre til at man ser positive 
årsresultater framover.

Sunndal Energi er også deleier i Småvoll kraftverk AS (50 %) som i 2013 fikk konsesjon for utbygging av Erga. I mars 2018 ble 
konsesjonen forlenget med nye 5 år. I 2018 solgte den andre aksjonæren i selskapet (Driva kraftverk DA) sin eierpost til Obos Energi 
AS. Selskapet er i gang med nødvendige avklaringer og søknader med hensyn til nettilknytning, og justering av konsesjon for best 
mulig utbyggingsløsning. Våren 2019 ble det derfor sendt inn en planendringssøknad til NVE/OED der en ønsker å optimalisere 
prosjektet. Selskapet avventer tilbakemelding på søknaden, men de omsøkte endringene vil gi en vesentlig redusert utbyggingskostnad 
og liten reduksjon i produksjon.

Figuren viser utviklingen i levert energi (GWh) i perioden 2006-
2019.

Figuren viser investeringer i fibernett (mill. kr) i perioden 2010-
2019.
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Sunndal Energi har også i 2019 forestått drift, vedlikehold og nybygging av gatelysanlegg for Sunndal kommune. Det ble også gjen-
nomført en anbudskonkurranse for innkjøp av nye gatelysarmaturer til hele Sunndal kommune. Disse vil installeres i perioden 2019-
2022.

Forøvrig har man videreført salg av varmepumper og leid ut utstyr og ledig arbeidskraft der selskapet har sin kjernekompetanse.

Utbygging av fiberinfrastruktur til innbyggerne i Sunndal har i mange år vært høyt prioritert av Sunndal Energi og Sunndal kom-
mune. Sunndal kommune ligger i landstoppen når det gjelder dekningsgrad for fiber. Ledig kapasitet i fibernettet leies i dag ut til 
SuCom AS der Sunndal Energi er deleier (66,5 %). De siste 10 årene er det investert 36,8 MNOK brutto i nytt fibernett i Sunndal 
kommune.

Utsikter framover

Endringer i energiloven gjør at det må innføres selskapsmessig skille mellom den monopolbaserte nettvirksomheten og øvrige for-
retningsområder innen 1.januar 2021. Arbeidet med å finne den beste og enkleste planen for dette ble igangsatt i 2019 og man 
landet på at den mest hensiktsmessige løsningen var at Sunndal Energi ble omdannet fra KF til AS, med etterfølgende etablering av 
minimumskonsern. Planen for omdanning og konsernetablering ble vedtatt i Sunndal kommunestyre 28/8-2019, med regnskaps- og 
skattemessig virkning fra 1/1-2020.

Dette er derfor den siste årsberetningen for Sunndal Energi KF. 

Det forventes at rammebetingelsene fra myndighetene og NVE vil utfordre nettselskapene også de kommende årene. NVE har signa-
lisert at de ser på rammevilkårene for dagens inntektsrammemodell, og hvilke parametere det skal tas hensyn til framover. Dette har 
blant annet ført til at egne investeringer og investeringer i form av anleggsbidrag likestilles i inntektsrammemodellen framover. NVE 
har også varslet at de etter hvert vil justere dagens 40-60 % fordeling mellom selskapets egne og bransjens normkostnader til 30-70 
%.

Selskapet anses som godt rustet for å møte framtiden innen nettvirksomheten, men det vil kreve et høyt fokus og det er viktig å være i 
stand til å oppnå egne krav til avkastning, forsyningssikkerhet og leveransekvalitet.

Forventning om mere ekstremvær betyr økt behov for kabling av luftlinjer og høyt fokus på skogrydding. I tillegg vil økt fjernstyring 
av bryteranlegg være med på å effektivisere feilsøking og øke forsyningssikkerheten ytterligere.

I 2020 vil det bli ytterligere utbygging av strøm i hytteområdene i kommunen og man vil sluttføre styrking av strømforsyningen til 
Røkkum fergekai i forbindelse med elektrifisering av fergesambandet. En vil også fortsette arbeidet med å legge til rette for å øke 
kapasiteten til forsyningen av Håsøran, sentrum og Oppdøl/Ålvundeid. Det vil også bli fokusert på utbygging av fjernstyrte brytere 
på strategiske plasser i nettet.

Det er sterk konkurranse i markedet for strømsalg og markedsføringen til mange selskaper er basert på tidsbegrensede lokketilbud. 
Framover blir det viktig å få fram overfor våre kunder og innbyggere i Sunndal at vi har konkurransedyktige energipriser, og at hele 
vårt overskudd blir igjen i kommunen, enten som utbytte til eier, sponsormidler eller investeringer i varig infrastruktur som fibernett, 
strømnett eller fjernvarmenett.

Fjernvarmesatsingen er langsiktig og i tråd med Sunndal kommunes ønsker om utnyttelse av spillvarme fra industrien i kommunen. 
Selskapet startet i 2017 «Fjernvarme prosjekt 2017-2022», et ENOVA-støttet prosjekt for ytterligere utbygging av fjernvarme innen-
for konsesjonsområdet. Det er forventet ytterligere tilknytning av private husholdninger i Sande-området.

Fiberutbygging blir viktig også de neste årene. Fokus er nå på sentrumsområdene der man forventer å ha en meget god dekning i 
løpet av 2021. Det vil i tillegg være løpende fortetting i årene som kommer.

Økonomi

Sunndal Energi KF sitt regnskap er ført etter regnskapsloven samt god regnskapsskikk. Styret mener det framlagte regnskap og årsbe-
retning gir et fullstendig bilde av selskapet.

Årets driftsresultat for selskapet ble 17,6 MNOK, en økning på 1,9 MNOK fra året før. 
Årsresultat etter finans- og skattekostnader ble 15,5 MNOK. 
Årets brutto investeringer var 15,8 MNOK, sammenlignet med 22,8 MNOK i 2018.

Egenkapitalen pr. 31/12-2019 var 144,0 MNOK, noe som gir en egenkapitalandel på 57,9 %.
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For 2019 fikk omsetning/marked et driftsresultat på 11,8 MNOK, distribusjonsnett 1,0 MNOK (inkl. merinntekt på -3,4 MNOK), 
fjernvarme 3,5 MNOK og øvrig virksomhet 0,8 MNOK.

I 2019 er det beregnet en merinntekt på 3,4 MNOK i forhold til inntektsramme fra NVE. Totalt er det nå opparbeidet en merinn-
tekt på 1,45 MNOK.

Det ble i 2019 brutto investert 5,9 MNOK i distribusjonsnett/fjernstyring, 1,6 MNOK i fjernvarmeanlegg, 5,6 MNOK i fibernett 
og 0,8 MNOK til AMS målere. 

Finansiell risiko

Selskapets finansielle risiko er først og fremst knyttet til myn-
dighetenes regulering av nettvirksomheten. Det signaliseres fra 
dagens regjering og NVE et ønske om færre nettselskaper, og 
det forventes at de økonomiske rammebetingelsene vil kunne bli 
forverret de kommende årene. 
Dernest er Sunndal Energi sin finansielle risiko knyttet til 
fjernvarmeavdelingens virksomhet som har en forholdsvis høy 
gjeldsgrad. Ved lengre driftsavbrudd, eventuelt permanent stans 
ved Hydro Aluminium Sunndal, vil alternativ energikostnad 
kunne bidra til en anstrengt økonomi. Spesielt vil dette inntreffe 
i kombinasjon med lave kraftpriser i markedet.

Fortsatt drift

Styret mener det er riktig å legge forutsetning om fortsatt drift til grunn ved avleggelsen av årsregnskapet. Selskapet bør være godt 
rustet til å møte endringene i energiloven og utfordrende økonomiske rammebetingelser. 
Styret mener at informasjonen gitt i årsberetningen gir en rettvisende oversikt over Sunndal Energi KF sine eiendeler og gjeld, finansi-
elle stilling og resultat.

Styrets forslag til årsoppgjørsdisposisjoner:

Utbytte til eier  6,0 MNOK. 
Overført til annen egenkapital  9,5 MNOK.
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Tall i 1000 krRESULTATREGNSKAP
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTER 2019 2018

Salgsinntekter 9 92 432 88 743

Sum driftsinntekter 92 432 88 743

Varekostnader -33 941 -34 745
Lønnskostnader m.m. 2,10 -16 922 -16 857
Ordinære avskrivninger 3 -13 436 -12 293
Andre driftskostnader -10 542 -9 057
Tap på fordringer 6 46 -120

Sum driftskostnader -74 795 -73 072

DRIFTSRESULTAT 17 637 15 671

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Finansinntekter 686 1 200
Finanskostnader 9,12 -2 851 -2 872

Nettofinanskostnad -2 165 -1 672

RESULTAT FØR EKSTRAORDINÆRE POSTER 15 472 13 999

EKSTRAORD.  INNTEKTER OG KOSTNADER
Ekstraordinære inntekter

Resultat av ekstraordinære poster

RESULTAT FØR SKATT 15 472 13 999

Skattekostnad 11

ÅRSRESULTAT 15 472 13 999

OVERFØRINGER

Avsatt til utbytte 6 000 4 300
Overført annen egenkapital  9 472 9 699

SUM OVERFØRINGER 13 15 472 13 999
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BALANSE PR. 31.12.
EIENDELER NOTER 2019 2018

Anleggsmidler
Utsatt skattefordel 11 0 0
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 3,4 152 116 151 267
Maskiner og anlegg m.m. 3,4 20 566 21 655
Finansielle anleggsmidler 8 12 350 8 350

Andre langsiktige fordringer   

Sum anleggsmidler 185 032 181 272

Omløpsmidler
Varelager og forskudd til leverandører 7 1 438 1 637
Kortsiktige fordringer 6,9 34 724 31 195

Kasse, bank, postgiro 5 27 619 23 331

Sum omløpsmidler 63 781 56 163

SUM EIENDELER 248 813 237 435

GJELD OG EGENKAPITAL
Egenkapital

Egenkapital 13 143 991 135 286

Sum egenkapital 143 991 135 286

Langsiktig gjeld
Pensjonsforpliktelser 10 4 575 5 097
Langsiktig gjeld 43 074 45 990

Ansvarlig lån 12 24 000 24 000

Sum langsiktig gjeld 71 649 75 087

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 5 952 10 359
Betalbar skatt

Skattetrekk og andre trekk 796 653

Skyldige offentlige avgifter 11 135 9 610
Avsatt utbytte 13 6 000 4 300

Annen kortsiktig gjeld 9 9 290 2 140

Sum kortsiktig gjeld 33 173 27 062

SUM GJELD OG EGENKAPITAL 248 813 237 435

Tall i 1000 kr
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KONTANTSTRØMANALYSE
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter 2019 2018
Ordinært resultat før skattekostnad 15 472 13 999
Periodens betalte skatt
Ordinære avskrivninger 13 436 12 293
Gevinst/tap ved salg av anleggsmidler -92
Nedskrivning finansielle anleggsmidler 10
Endring i pensjonsforpliktelse -522 -85
Endring i kundefordringer -3 529 3 586
Endring i leverandørgjeld -4 407 3 771
Endring i andre omløpsmidler og kortsiktig gjeld 9 018 -4 703

Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter 29 376 28 871

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter

Innbetaling ved salg av anleggsmidler 184
Utbetaling ved kjøp av anleggsmidler -14 056 -20 541
Utlån
Utbetaling ved kjøp av finansielle anleggsmidler -4 000 -126

Netto kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter -17 872 -20 667

Kontantstrømmer fra finansaktiviteter

Innbetaling fra ny langsiktig gjeld
Innbetaling fra finansielle anleggsmidler
Nedbetaling av gjeld -2 916 -2 916
Utbetaling av utbytte -4 300 -4 300

Netto kontantstrømmer fra finansaktiviteter -7 216 -7 216

Netto endring i likvider gjennom året 4 288 988
Likviditetsbeholdning 01.01. 23 331 22 343

Likviditetsbeholdning 31.12. 27 619 23 331

NOTER 
NOTE NR. 1, REGNSKAPSPRINSIPPER

Driftsinntekter Inntekt resultatføres når den er opptjent som normalt vil være på leveringstids-
punktet. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs. at kostnader 
medtas i samme periode som tilhørende inntekt inntektsføres.

Omløpsmidler/kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling ett år 
etter balansedagen, samt varer tilknyttet varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes 
til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi.

Anleggsmidler/langsiktig gjeld Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler 
er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over 
driftsmidlers økonomiske levetid. Anleggsbidrag går til fradrag i 
aktivert verdi.

Pensjonsforpliktelser Foretaket har tjenestepensjonsordning i henhold til lov om obligatorisk tjeneste-
pensjon i Kommunal Landspensjons-kasse. Pensjonsforpliktelser er aktuarbereg-
net pr. 31.12 og bokført i samsvar med beregningene.

Betalbar skatt/endring utsatt skatt Betalbar skatt er beregnet på bedriftens skattemessige resultat. Utsatt skattefordel 
er beregnet med utgangspunkt i de midlertidige forskjellene mellom regnskaps-
messige og skattemessige balanseverdier, og er ført under anleggsmidler i balansen 
som immateriellt eiendel. Utsatt skattefordel er ikke balanseført.

Tall i 1000 kr
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NOTE NR. 2, LØNNSKOSTNADER M.V. (Tall i hele 1000)

 Lønnskostnader består av følgende poster: 2019 2018
Lønninger 15 320 15 229
Arbeidsgiveravgift 1 916 1 834
Pensjonskostnader 1 950 2 222
Aktivert lønn -2 748 -2 730
Andre lønnskostnader 483 302

Sum lønnskostnader 16 921 16 857

Gjennomsnittlig antall ansatte 24 22
Av lønnskostnadene er 2,748 mill. kr. aktivert i balansen.

Godtgjørelse til ledelsen Daglig leder Styret
Lønn 969 
Premie til pensjonsordning 174 
Annen godtgjørelse 7
Styrehonorar 15 172

Honorar revisjon 
Revisor - utført revisjon 114
Revisor - annen bistand 28  

NOTE NR. 3, VARIGE DRIFTSMIDLER (Tall i hele 1000)

Biler Inventar o.l IT Ford.nett Bygninger Fjernst. Målere Bredbånd Fjernvarme

Kostpris 1.1 8 766          3 464         5 761     110 916       21 533         3 080       18 531       39 720         77 743 

Tilgang i året 693             143            981        5 875            114 6            778         5 585       1 624 

Anleggsbidrag -358 -                 -            -1 385 

Salg/avgang -441

Kostpris 31.12         9 018          3 607 6 742 116 433 21 647         3 086 19 309       45 305         77 982 

Akk.avskr. -5 177 -3 139 -5 183 -56 900 -5 879 -1 868 -5 829      -14 813 -31 660

Bokført verdi 3 841             468 1 559 59 533 15 768         1 218 13 480       30 492         46 322 

Årets avskr. 665             149 586 4 119 472            205 1 991         2 016           3 233 

Avskr.tid 8 år 8 år 4 år 30 år 50år 10 år 10-15 år 15 år 15-30 år

Avskr.plan Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær

Av lønnskostnadene er 2.747.728,- kr. aktivert i balansen. Anleggsbidrag går til fradrag i aktiverte verdier i balansen.

NOTE NR. 4, BRUTTO INVESTERINGER DE 5 SISTE ÅR   (Tall i hele 1000)

2019 2018 2017 2016 2015

Biler 681 2 981 504 
Andre transportmidler 12 144 
Inventar/verktøy 143 70 15 98 213 
Ladestasjon 25 
IT 981 924 449 428 229 
Fordelingsnett 5 875 6 921 4 527 3 282 9 368 
Bygninger 114 258 170 
Fjernstyring/telesamband 5 665 524 25 
Målere 778 1 891 8 685 5 298 1 416 
Fjernvarme 1 624 4 985 1 680 3 979 6 291 
Bredbånd 5 585 4 108 3 035 4 503 4 593 
Sum            15 798            22 803            19 419            17 783            22 279 
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NOTE NR. 5, BUNDNE INNSKUDD I BANK

Av innestående i bank er kr. 778.426,- bundne skattetrekksmidler.

NOTE NR. 6, FORDRINGER

Utestående fordringer er verdsatt til pålydende. Det er avsatt en delkrederavsetning på kr. 100.000,- for forventet tap på 
utestående fordringer. Netto kostnadsført tap på utestående fordringer utgjør kr. -74,-. Innbetalt på tidligere avskrevne 
fordringer er kr. 46.114,-.

NOTE NR. 7, VARELAGER

Varelageret er verdsatt til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Det er tatt hensyn til nedskrivning for uku-
rans.

NOTE NR. 8, FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER

Aksjer
Utgående balanse viser aksjeverdier i følgende selskap: 

 Utgående balanse  Eierandel
Trønderkraft AS kr. 10 000 5,50 %
Energi 1 Kraft AS kr. 50 400 12,00 %
Sucom AS  kr. 8 458 050 66,45 %
Jordalskraft AS kr. 25 000 25,00 %
Småvoll kraftverk AS inkl. overkurs kr. 958 892 50,00 %
Smarthub AS kr. 94 000 4,19 %
Nordmøre og Romsdal Regionalnett AS  kr. 7 500 25,00 %
Sunndal Energi AS kr. 30 000 100,00 %
Mulvik Kraft AS inkl. preferansekapital/overkurs kr. 1 385 000 50,00 %

kr. 11 018 842 

I 2019 har det vært kjøp av aksjer i Sucom AS, Nordmøre og Romsdal Regionalnett AS og Sunndal Energi AS. 
Utlån til Mulvik Kraft AS har blitt konvertert til preferansekapital. 

Utlån
Utgående balanse viser utlån til følgende selskap:

Ansvarlig lån til Mulvik Kraft AS kr. 0 
Lån til Mulvik Kraft AS kr. 0 

kr. 0

Utån på kr. 1 285 000 til Mulvik Kraft AS har i 2019 blitt konvertert til preferansekapital. 

Andre fordringer
Utgående balanse for andre fordringer viser:

Egenkapitaltilskudd KLP kr. 1 331 725

kr. 1 331 725

SUM Finansielle anleggsmidler kr. 12 350 567

NOTE NR. 9, SEGMENTINFORMASJON DISTRIBUSJONSNETT (Tall i hele 1000)

2019
RESULTAT
Driftsinntekter 38 712
Driftskostnader* -37 672
Driftsresultat 1 040

MER-/MINDREINNTEKT
Faktisk inntekt -41 980
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Ordinær KILE -1 219
Tillegg for kapitalkostnader 359
Godkjente FoU-kostnader
Kostnader i overliggende nett 8 401
Justert faktisk inntekt -34 439
Justert tillatt inntekt - Inntektsramme 31 079
Årets beregnede merinntekt -3 360

Inngående saldo mindreinntekt inkl. renter 2 007
Årets beregnede merinntekt -3 360
Korreksjon mer-/mindreinntekt -102
Tilbakeførte renter av mindreinntekt
Renter mindreinntekt 4
Akkumulert merinntekt inkl. renter pr. 31.12 -1 451

BALANSE
Sum driftsmidler etter fordeling pr. 1.1 88 850
Sum driftsmidler etter fordeling pr. 31.12 87 579
Gjennomsnittlige driftsmidler 88 215
1% påslag for nettkapital 882
Avkstningsgrunnlag 89 097
Avkastning 1,2 %

*Driftskostnader etter fordeling av felleskostnader.

2019 2018

Inntektsramme 31 079 30 557
Avkastningsgrunnlag 89 097 87 791
Avkastning 1,2 % 3,0 %
Merinntekt -3 360 -3 143

RESULTAT PR. RESULTATENHET  (Tall i hele 1000)

Fellesvirk-
somhet

 Marked
Regional-

nett
Distrib.

nett
Fjern-
varme

Øvrig
Avstem-

ming
Totalt

DRIFTSINNTEKTER

Salg energi 39 969 10 602 -3 812 46 759

Salg overføring 8 401 41 708 -8 401 41 708

Andre inntekter 284 364 6 895 -116 7 427 

Sum driftsinntekter - 40 253 8 401 42 072 10 602 6 895 -12 329 95 894

DRIFTSKOSTNADER

Kjøp av energi 25 200 2 069 -2 069 25 200

Kjøp av overføringstjenester 8 235 8 401 -8 401 8 235 

Varekostnader 506 506

Lønn og andre personalkostn. 880 12 301 1 990 1 750 16 921 

Andre driftskostnader 2 343 55 7 220 1 838 818 -1 732 10 542

Avskrivninger 75 78 7 705 3 313 3 033 -767 13 437

Tap på fordringer -21 -24 -1 -46

Sum driftskostnader - 28 477 8 368 37 672 7 141 6 106 -12 969 74 795

Fordeling felleskostn. - -
Driftsresultat - 11 776 33 4 400 3 461 789 640 21 099 

Årets merinntekt -3 360 -102   -3 462 
Driftsresultat etter merinntekt - 11 776 33 1 040 3 461 789 538 17 637

16



VIRKSOMHETSOMRÅDENES BOKFØRTE VERDI PÅ DRIFTSMIDLER  (Tall i hele 1000) 

Marked Regionalnett Distr.nett Øvrig virks. Totalt

01.01. 31.12. 01.01. 31.12. 01.01. 31.12. 01.01. 31.12. 01.01. 31.12.

Regionalt distr.nett 1 530 - 1 530

Høyspenningsnett 25 053 23 558 25 053 23 558

Nettstasjoner 21 610 22 365 21 610 22 365

Lavspenningsnett 11 474 12 082 11 474 12 082

Kundespesifikke anlegg 14 690 13 477 14 690 13 477

Fjernvarme 49 500 46 324 49 500 46 324

Transportmidler 2 379 2 499 1 527 1 342 3 906 3 841 

Inventar og utstyr 168 236 1 392 1 770 4 3 1 564 2 009

Bygninger 242 193 10 834 10 609 5 050 4 923 16 126 15 725

Anlegg under utførelse -   -   -   -   -   -   

Andre driftsmidler 1 418 1 219 27 582 30 554 29 000 31 773

Sum driftsmidler 410 429 88 850 87 579 83 663 83 146 172 923 172 684 

NOTE NR. 10, PENSJONSKOSTNADER

Foretakets pensjonsansvar er dekket gjennom den ordinære tariffestede tjenestepensjonsordningen i Kommunal Land-
spensjonskasse. Ordningen gir en definert ytelse i henhold til tariffavtalen i kommunal sektor. I henhold til Norsk 
Regnskapsstandard for pensjonskostnader beregnes pensjonsforpliktelsen til nåverdien av de fremtidige pensjonsytelsene 
som er opptjent på balansedagen. Den påløpte forpliktelsen er estimert gjennom aktuarberegninger.

Årets endring vil føre til en reduksjon i de totale pensjonskostnadene.

Netto pensjonsforpliktelse inklusive arbeidsgiveravgift 2019 2018
Inngående balanse 5 096 816 5 182 044
Utgående balanse 4 575 301 5 096 816
Endring -521 515 -85 228

Sammensetning av årets pensjonskostnad 2019 2018
Premie KLP pensjonsforsikring/AFP-kostnad 2 471 766 2 307 084
Endring i pensjonsforpliktelse -521 515 -85 228
Sum pensjonskostnad 1 950 251 2 221 856

Økonomiske forutsetninger 31.12.2019 31.12.2018
Forventet avkastning på pensjonsmidler 3,80 % 4,30 %
Diskonteringsrente 2,30 % 2,60 %
Årlig lønnsvekst 2,25 % 2,75 %
Årlig økning i grunnbeløp 2,00 % 2,50 %

Medlemsstatus pr. 01.01.18 i foretakets pensjonsordning
Antall aktive 26 22
Antall oppsatte 11 13
Antall pensjonister 12 12
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NOTE NR. 11, SKATT       (Tall i hele 1000)

Resultat før skatt 15 472
Permanente forskjeller: 
Kontingenter 80
3% av nto skattefrie inntekter etter fritaksmod 1
Tilbakeføring av inntektsført utbytte -31
Verdiøkning finansielle instrumenter -60
Renteinntekter skatt 
Rentekostnader skatt 
Kontingenter ikke fradragsberettiget 
Midlertidige forskjeller: 6 931

Skattepliktig inntekt 22 393 

Skattefri virksomhet: 
Kraftomsetning -14 030
Regionalnett -21
Distribusjonsnett -3 401
Øvrig virksomhet -4 941

Skattefri inntekt -22 393

Korrigert skattepliktig inntekt 0

Anvendelse av fremførbart underskudd 0

Skattepliktig inntekt 0

23 % betalbar skatt 0

Spesifikasjon av midlertidige forskjeller 01.01.2019 31.12.2019 Endring
Omløpsmidler -4 -51 47
Anleggsmidler -43 678 -47 626 3 948
Regnskapsmessig uopptjent inntekt 2 007 -1 451 3 458
Avsetning for forpliktelser 0 0 0
Netto pensjonsforpliktelser -5 097 -4 575 -522
Underskudd til framføring -18 592 -18 592 0

Sum midlertidige forskjeller -65 364 -72 295 6 931

22% skatt av utsatt skattefordel -14 380 -15 905 1 525

Skattekostnad i resultatregnskapet:

Betalbar skatt 0
Endring utsatt skatt 0
Sum bokført skattekostnad 0

Utsatt skattefordel er ikke bokført.

NOTE NR. 12, ANSVARLIG LÅN

Det er avtale om et ansvarlig lån til Sunndal kommune på 24. mill. kr. Lånet forrentes med 6 %. Lånet løper til 
30.06.2020.

NOTE NR. 13, EGENKAPITAL

EGENKAPITAL

EgenkapEgenkapital 01.01.19 135 286
Årets overskudd 15 472
Oppretting avskrivninger -767
Avsatt utbytte -6 000

Egenkapital 31.12.19 143 991
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NØKKELTALL
LØNNSOMHET 2019 2018 2017 2016 Forklaring

Totalkapitalens rentabilitet 7,54 % 7,20 % 4,97 % 5,60 % Resultat før ekstraordiære poster +  
finanskostnader i % av gj.sn. totalkapital.

Egenkapitalens rentabilitet 11,08 % 10,74 % 7,11 % 8,04 % Resultat før ekstraordinære poster –  
skattekostnad i % av gj.sn. egenkapital.

Overskuddsgrad 19,82 % 19,01 % 13,75 % 15,44 % Driftsres. + finansinnt. i % av  
driftsinntekter.

Kapitalens omløpshastighet 0,38 0,38 0,36 0,36 Driftsinntekter dividert på gj.sn.  
totalkapital.

LIKVIDITET

Likviditetsgrad 1, balanselikviditet 1,9 2,1 2,1 2,3 Omløpsmidler dividert på  
kortsiktig gjeld.

Likviditetsgrad 2, kassalikviditet 0,8 0,9 0,8 0,9 Mest likvide omløpsmidler dividert på 
kortsiktig gjeld.

SOLIDITET

Egenkapitalprosent 57,87 % 56,98 % 54,26 % 52,54 % Egenkapital i % av totalkapital.

Fjerning av skog fra linje Svorundøya på Gjøra. Foto S. Gjersvoll
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ORD OG UTTRYKK
SPENNING STRØM EFFEKT ENERGI

V:    Volt er enhet for  
elektrisk spenning

kV: 1 kilovolt 
= 1 tusen volt

VA: Voltampere gir 
ytelsen eller effekten 
til en generator eller 
transformator

kVA:1 kiloampere 
= 1 tusen VA

A: Strømmen måles i 
ampere (A) som er et 
mål for den meng-
den elektrisitet som 
strømmer gjennom 
ledningen

W: Watt er enhet for 
måling av effekt

kW: 1kW = 1 tusen W

MW: 1MW = 1 tusen kW

kWh: Kilowattime er en 
enhet for energi

MWh:1 megawattime 
= 1 tusen kWh

GWh: 1 gigawattime  
= 1 million kWh

TWh: 1 terrawattime 
= 1 milliard kWh

AUS-kurs for montørene på Stange. Foto S. Gjersvoll
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RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING AV SUNNDAL KOMMUNE SIN 
VIRKSOMHET OG VIRKSOMHET I SELSKAP SOM GRUNNLAG FOR PLAN FOR 
FORVALTNINGSREVISJON 2020-2023.  RAPPORT FRA REVISJONEN. 

Sekretariatets innstilling 

Kontrollutvalget tar revisjonen sin gjennomgang til orientering 

Saksopplysninger 

Kontrollutvalgets oppgaver ved forvaltningsrevisjon følger av kommunelovens § 23-3 og Forskrift 
om kontrollutvalg og revisjon §§ 4 og 5.   

Forskrift om kontrollutvalg og revisjon §§ 4 og 5: 
Kontrollutvalget skal rapportere og legge fram gjennomførte forvaltningsrevisjonsrapporter og 
resultatene av disse til kommunestyret.  Kontrollutvalget skal påse at kommunestyret sitt vedtak om 
regnskapsrevisjoner, forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller blir fulgt opp og skal rapportere til 
kommunestyret om vedtaket er fulgt opp. 

Kommuneloven § 23-3: 
Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, 
regeletterlevelse, måloppnåelse og virkningene ut fra kommunestyrets vedtak. 

Kontrollutvalget skal minst en gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at 
kommunestyret er konstituert, utarbeide en plan som viser på hvilke områder det skal gjennomføres 
forvaltningsrevisjoner.  Planen skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunen sin 
virksomhet og virksomheten i kommunen sine selskap. Hensikten med risiko- og 
vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for forvaltningsrevisjon. 

Planen skal vedtas av kommunestyret selv. Kommunestyret kan delegere til kontrollutvalget å gjøre 
endringer i planen. 

Kontrollutvalget bestilte i møte 24.10.2019, sak PS 39/19 fra revisjonen en risiko- og 
vesentlighetsvurdering av Sunndal kommune sin virksomhet og virksomhet i selskap som grunnlag 
for plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020-2023.    

For at risiko- og vesentlighetsvurderingen skal være et godt verktøy for kontrollutvalget i 
utarbeidelsen av Plan for forvaltningsrevisjon, så ble det sett følgende krav til utarbeidelsen av 
analysen: 



 Som grunnlag benytter en kommunale dokument, vedtak, tilgjengelige statistikker og
tilsynsrapporter. I tillegg blir det innhentet informasjon fra kommunedirektør, ansatte,
ordfører, politikere, kontrollutvalget og sekretariatet.

 Det blir gjennomført to dialogmøter med kontrollutvalget.

 Det skal utarbeides en risikomatrise som identifiserer sannsynlighet og konsekvens;
Høg/uakseptabel risiko, middels risiko, lav/akseptabel risiko.

 Matrisen skal også angi graden av vesentlighet for det enkelte område/tema.

 Risiko- og vesentlighetsvurderingen skal leveres til kontrollutvalget v/sekretariatet senest i
løpet av april 2020.

 Risiko- og vesentlighetsvurderingen skal gjennomføres innenfor en ramme på 150 timer.

Kontrollutvalget behandlet i møte 13.02.2020 saken første gang og kom med innspill til det videre 
arbeidet. 

Nå foreligger KOSTRA-tall pr. 15.03.20 ang. 2019 samt kommunedirektørens årsregnskap og 
årsberetning for 2019 som nyttig verktøy i det videre arbeidet. 

Revisjonen vil i møtet 29.04.2020 komme med en presentasjon av det arbeidet som er gjort hittil og 
med en redegjørelse over de områder som en anser har størst risiko og vesentlighet. 

VURDERING 
Kontrollutvalget forutsetter jf. saksutredningen og i vedtak i møte 24.10.2019 at det blir gjennomført 
to dialogmøter med kontrollutvalget før den endelige rapporten fra revisjonen foreligger i slutten av 
april. 

Kontrollutvalget behandlet i møte 13.02.2020 saken første gang og kom med innspill til det videre 
arbeidet. 

Nå foreligger KOSTRA-tall pr. 15.03.20 ang. 2019 samt kommunedirektørens årsregnskap og 
årsberetning for 2019 som nyttig verktøy i det videre arbeidet. 

Revisjonen vil i møtet 29.04.2020 komme med en presentasjon av det arbeidet som er gjort hittil og 
med en redegjørelse over de områder som en anser har størst risiko og vesentlighet. 

Endelig rapport vil foreligge til neste møte slik at kontrollutvalget kan behandle plan for 
forvaltningsrevisjon 2020-2023 i møte 28.05.2020 eller i første møte høsten 2020 etter at 
kontrollutvalgssekretariatet har utarbeidet forslag til plan. 

Sveinung Talberg 
Rådgiver 
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RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING AV SUNNDAL KOMMMUNENS 
SELSKAPER - SOM GRUNNLAG FOR PLAN FOR EIERSKAPSKONTROLL 2020-2023. 
RAPPORT FRA REVISJONEN 

Sekretariatets innstilling 

Kontrollutvalget tar revisjonen sin gjennomgang til orientering 

Saksopplysninger 

Kontrollutvalget sine oppgaver ved eierskapskontroll følger av kommuneloven § 23-4 og Forskrift 
om kontrollutvalg og revisjon §§ 4 og 5.   

Forskrift om kontrollutvalg og revisjon §§ 4 og 5: 
Kontrollutvalget skal rapportere og legge frem gjennomførte forvaltningsrevisjonsrapporter og 
resultatene av disse til kommunestyret.  Kontrollutvalget skal påse at kommunestyret sitt vedtak om 
regnskapsrevisjoner, forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller blir fulgt opp og skal rapportere til 
kommunestyret om vedtaket er fulgt opp. 

Kommuneloven § 23-4 
Eierskapskontroll innebærer å kontrollere om den som utøver kommunen sine eierinteresser, gjør 
dette i samsvar med lover og forskrifter, kommunestyret sine vedtak og anerkjente prinsipp for 
eierstyring. 

Kontrollutvalget skal minst en gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at 
kommunestyret er konstituert, utarbeide en plan som viser på hvilke områder det skal gjennomføres 
eierskapskontroller.  Planen skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunen sine 
eierskap. Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for 
eierskapskontroll. 

Planen skal vedtas av kommunestyret selv. Kommunestyret kan delegere til kontrollutvalget å gjøre 
endringer i planen. 

Kontrollutvalget bestilte i møte 24.10.2019, sak PS 40/19 fra revisjonen en risiko- og 
vesentlighetsvurdering av Sunndal kommune sin virksomhet og virksomhet i selskap som grunnlag 
for plan for eierskapskontroll for perioden 2019-2023.    

For at risiko- og vesentlighetsvurderingen skal være et godt verktøy for kontrollutvalget i 
utarbeidelsen av Plan for eierskapskontroll, så ble det satt følgende krav til utarbeidelsen av analysen: 



 Som grunnlag benytter en kommunale dokument, vedtak, tilgjengelige statistikker og
tilsynsrapporter. I tillegg vert det innhenta informasjon fra kommunedirektør, ansatte,
ordfører, politikere, kontrollutvalget og sekretariatet.

 Det blir gjennomført to dialogmøter med kontrollutvalget.

 Det skal utarbeides en risikomatrise som identifiserer sannsynlighet og konsekvens;
Høy/uakseptabel risiko, middels risiko, lav/akseptabel risiko.

 Matrisen skal også angi graden av vesentlighet for det enkelte eierskap.

 Risiko- og vesentlighetsvurderingen skal leveres til kontrollutvalget v/sekretariatet senest i
løpet av april 2020.

 Risiko- og vesentlighetsvurderingen skal gjennomføres innenfor en ramme på 50 timer.

Kontrollutvalget behandlet i møte 13.02.2020 saken første gang og kom med innspill til det videre 
arbeidet. 

Nå foreligger KOSTRA-tall pr. 15.03.20 ang. 2019 samt kommunedirektørens årsregnskap og 
årsberetning for 2019 som nyttig verktøy i det videre arbeidet. 

Revisjonen vil i møtet 29.04.2020 komme med en presentasjon av det arbeidet som er gjort hittil og 
med en redegjørelse over de områder og selskap som en anser har størst risiko og vesentlighet. 

VURDERING 
Kontrollutvalget forutsetter jf. saksutredningen og i vedtak i møte 24.10.2019 at det blir gjennomført 
to dialogmøter med kontrollutvalget før den endelige rapporten fra revisjonen foreligger i slutten av 
april. 

Kontrollutvalget behandlet i møte 13.02.2020 saken første gang og kom med innspill til det videre 
arbeidet. 

Nå foreligger KOSTRA-tall pr. 15.03.20 ang. 2019 samt kommunedirektørens årsregnskap og 
årsberetning for 2019 som nyttig verktøy i det videre arbeidet. 

Revisjonen vil i møtet 29.04.2020 komme med en presentasjon av det arbeidet som er gjort hittil og 
med en redegjørelse over de områder som en anser har størst risiko og vesentlighet. 

Endelig rapport vil foreligge til neste møte slik at kontrollutvalget kan behandle plan for 
eierskapskontroll 2020-2023 i møte 28.05.2020 eller i første møte høsten 2020 etter at 
kontrollutvalgssekretariatet har utarbeidet forslag til plan. 

Sveinung Talberg 
Rådgiver 
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Sekretærens innstilling 

Følgende saker føres opp på oppfølgingslisten:  ……. 
Følgende saker avsluttes på oppfølgingslisten: ……. 

Saksopplysninger 

Intensjonen med oppfølgingslisten er å ha et oppsett av saker og problemstillinger som medlemmene 
ønsker nærmere utredet eller orientering om. 

Kontrollutvalget vedtar selv endringer i listen. Dette innebærer endring i status for den enkelte sak, 
det vil si følgende alternativ: 

 Som nytt punkt
 Endringer i punkt (grunnet orienteringer gitt eller saken behandlet som egen ordinær sak i

møte)
 Punktet går ut (saken anses for avsluttet fra kontrollutvalgets side)

Vedlagt følger: 
• Ajourført oppfølgingsliste pr. 22.04.2020.

VURDERING 

Dersom det er saker utvalget ønsker å kommentere, stille spørsmål ved eller ta opp i dette møtet eller 
i et senere møte, kan disse bli fremmet i møtet for oppføring på oppfølgingslisten. 

Sveinung Talberg 
rådgiver 
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KONTROLLUTVALGET I 
SUNNDAL KOMMUNE 

SAKSOPPFØLGING 
(ajourført pr.22.04.2020) 

Saker som er tatt opp: Bakgrunn for saken: Restanse: Status: 
Prosjektregnskap til 
kontrollutvalget. 
Sak PS 08/16. 

31.01.17 

I tilknytning til kontrollutvalgets 
behandling av årsmeldingen for 
2016 i sak 03/17, pkt. 5.2, vil 
kontrollutvalget følge opp om 
kontrollutvalget får seg forelagt 
prosjektregnskap slik 
økonomireglementet beskriver. 
I tilknytning til dette vurderer 
kontrollutvalget hvilke 
revisjonsbekreftelser og 
revisjonshandlinger en ønsker utført. 

Kontrollutvalget ber om å få en 
samlet oversikt over ferdige 
investeringsprosjekt i neste 
tertialrapport.(fra møte 16.9.19)  

Kommunen bør videre revidere 
investeringsreglementet i neste 
valgperiode og vurdere 
beløpsgrensen for når 
enkeltprosjekt skal til politisk 
behandling via revisjon og 
kontrollutvalg.  I tilknytning til 
dette vurderer kontrollutvalget 
hvilke revisjonsbekreftelser og 
revisjonshandlinger en ønsker 
utført. 

16.09.19: 
Kommunen har nå fått et revisorbekreftet byggeregnskap fra Utbygger’n AS for 
fellesprosjektet «Litltorget».  Kontrollutvalget vil få en samlet oversikt når det er ferdig fra 
kommunen og det blir presentert i neste tertialrapport.  Kommunen bør videre revidere 
investeringsreglementet i neste valgperiode og vurdere beløpsgrensen for når enkeltprosjekt 
skal til politisk behandling via revisjon og kontrollutvalg. 
16.10.19: 
Byggeregnskap med vedlegg for Litltorget og gang- og oppholdsareal mellom Hovsvegen 
og kirkegården oversendt fra Sunndal kommune. 
24.10.19: 
Byggeregnskapet behandlet i kontrollutvalget.  Uttalelse oversendt Sunndal kommunestyre. 
27.11.19: 
Svar fra kommunedirektør. Vedlagt en oversikt over investeringsprosjekter.  
Økonomireglement og reglement for investeringsprosjekter vil bli revidert i valgperioden. 
Grunnet ny kommunelov med tilhørende forskrifter (forskrifter er i liten grad utarbeidet 
pt.t) vil det være behov for gjennomgang og revidering. 
03.02.20: 
Svar fra kommunedirektør.  Pt. må regnskapsavslutning prioriteres, samt at ny økonomisjef 
må være på plass for å være med i vurderingen for hvilke oppgaver som prioriteres. 

Sunndalsøra Samfunnshus 
BA – forvaltning 

31.03.17 

Kontrollutvalget er gjennom Bjørn 
Stomsvik(repr. for en av 
andelshaverne i Sunndalsøra 
samfunnshus BA) blitt kjent med at 
det i Sunndal Samfunnshus BA ikke 
er blitt avholdt Generalforsamling 
siden 2006.  Det er også andre 
forhold i dette selskapet som en er 
blitt kjent med som en vil ha 
verifisert og bekreftet.  Sunndal 
kommune eier i dag 58,937 % av 
andelene i selskapet. 
Kontrollutvalget ønsker å undersøke 
forholdene nærmere og vil sende et 
brev til ordføreren der en ber om en 
redegjørelse.   Hvis disse forholdene 

Kontrollutvalget avventer 
behandling og fremdrift i 
eierorganet til samfunnshuset 
og følger opp Sunndal 
kommune sin medvirkning til 
dette. 

Kommunedirektøren har som 
målsetting at eierforhold, 
økonomi og organisering skal 
avklares innen utgangen av 
2019. 

24.10.19: 
Leder registrerer at det er gått et brev fra kommunen(advokat) til de andre eierne.  Leder 
reagerer på at dette brevet burde blitt sendt til styret for Sunndalsøra samfunnshus og ikke 
til de andre eierne.  Kommunedirektøren har tidligere sagt at en håper å være i mål med 
saken i 2019.  Kontrollutvalget er uroet over manglende fremdrift og at ikke kommunen 
som største eier medvirker i større grad til at det blir ordnet opp i saken.  Kontrollutvalget 
ber kommunedirektøren om en statusrapport og plan for det videre arbeidet til møtet . 
27.11.19: 
Svar fra kommunedirektør.  Styret i Sunndalsøra Samfunnshus har i brev av 13.11.19 angitt 
at det på ordinær generalforsamling i april 2020 skal gjøres beslutninger om selskapets 
fremdrift.  Kommunedirektøren supplerte i møtet 05.12.19 med at det er lite 
kommunedirektøren kan gjøre slik situasjonen er nå.  Dette er en styresak. 
13.02.20: 
Kontrollutvalget er kjent med at det er gått ut brev fra styret til andelseierne den 13.11.19 
der styret har som målsetting å avklare fremtidig organisering og eierforhold for 
samfunnshuset på ordinær generalforsamling medio april 2020.   
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kan bekreftes, ber kontrollutvalget 
om en redegjørelse fra ordføreren 
om hvilke tiltak som blir satt i verk 
for å rydde opp i forholdene. 
Uavhengig av ordførerens 
redegjørelse vil kontrollutvalget 
vurdere å gjennomføre en 
selskapskontroll av selskapet.   

Oppfølging av tilsynsrapport 
fra Arkivverket om arkivene 
i Sunndal kommune 

Sak PS 10/18 
04.04.18 

Sekretariatet viste i sak RS 28/18til 
brev fra Arkivverket datert 
07.02.2018 der det vises til at det er 
gått over tre år siden Arkivverket 
oversendte Sunndal kommune 
endelig tilsynsrapport med pålegg 
om å utbedre avvik.  Arkivverket 
registrerer at kommunen ikke har 
overholdt fastsatte frister, og at fire 
avvik fortsatt står åpne (1, 3, 5 og 8). 
Arkivverket velger på nåværende 
tidspunkt å avslutte tilsynet. 

Kontrollutvalget følger opp at 
avviket «arkivplan» lukkes. 

Kontrollutvalget ber 
kommunedirektøren om en 
status på uttrekk fra hoved- og 
fagsystemene. 

05.09.2019: 
Svar fra kommunedirektøren.  De sakene som ikke er lukket gjelder kommunens arkivplan, 
og det er ikke endret status i forhold til forrige rapportering. Dette henger sammen med 
innføring av nytt sak/arkivsystem P360, samt nytt byggesaksystem. eArkiv skal på plass, 
slik at det kan gjøres oppslag via Public 360 i alle arkivdeler i ePhorte og i de historiske 
basene. Dette krever rydding og avslutning av hele ePhorte, uttrekk, kvalitetssikring og 
deponering, for deretter å konvertere det inn i eArkiv. Dette arbeidet gjøres i samarbeid 
med IKA Møre og Romsdal IKS, IKT ORKide og Tieto. Når dette er på plass vil det 
arbeides med å få på plass arkivplan. 
16.09.2019: 
Kommunen har ikke hatt ressurser til å lukke gjenstående avvik.  Kontrollutvalget beholder 
saken på oppfølgingslisten da alle avvik ennå ikke er lukket. 
27.11.19: 
Svar fra kommunedirektør.  Tidligere har vi tatt uttrekk av arkivdelene SAK1 og SAK2 fra 
ePhorte. Ved skifte av sak-/arkivsystem tas det uttrekk av resterende arkivdeler, både sak-
arkiv og objektarkiv. Til sammen har vi 12 arkivdeler det nå skal tas uttrekk av. Vi har 
gjennomført en omfattende jobb med å rydde og avslutte i ePhorte. Alle dokumenter er 
journalført, alle restanser er avskrevet og alle saksmapper er avsluttet. Arkivdelene er 
periodisert, de har fått endret status og start/slutt-dato er registrert. 
IKT ORKIde er ansvarlig for det tekniske og har kontakten med Evry og Interkommunalt 
arkiv for Møre og Romsdal IKS (IKAMR). Det har vært litt forsinkelser fra Evry sin side 
når det gjelder tekniske verktøy for uttrekk, men det skal være rettet opp og uttrekkene tas 
fortløpende for kommunene. 
Arkivuttrekket vårt er innmeldt til IKAMR, og vi skal straks besvare henvendelsen fra dem 
der de ber om at avtale om deponering av digitalt arkivmateriale bekreftes og at skjema 
med informasjon om innleveringen fylles ut. Dette gjøres i samarbeid mellom arkivleder og 
IKT ORKide. Etter at uttrekkene er gjort skal vi kvalitetssikre metadataene sammen med 
IKAMR og IKT ORKide før uttrekket «pakkes». Når uttrekkene er godkjente skal det 
sammen med IKT ORKide og Tieto sørges for at de blir tilgjengelige for oppslag i eArkiv 
(gjennom Public360). 
Under møtet 05.12.19 orienterte kontrollutvalgssekretariatet om at arkivverket har opplyst 
at det vil bli gjennomført et nytt tilsyn med arkivene i Sunndal.  Sist arkivtilsyn som denne 
oppfølgingssaken bygger på skriver seg fra et tilsyn i 2015. 
03.02.20: 
Svar fra kommunedirektør.  Når det gjelder uttrekk fra fagsystemene er dette i gang, og 
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viktige aktører er Interkommunalt arkiv MR (IKA) og IKT Orkide. Arbeidet er i stor grad 
av teknisk karakter. Uttrekk fra post/arkivsystemet er gjennomført, og overlevering skal 
være godkjent i IKA Møre og Romsdal før 01.03.20. 
13.02.2020: 
Kommunedirektøren har 03.02.2020 svart på kontrollutvalgets spørsmål om status.  
Kommunen har ikke hatt ressurser til å lukke gjenstående avvik.  Det er varslet nytt tilsyn 
fra Arkivverket 06.05.2020.  Kommunedirektøren har fått melding om at dette er utsatt til 
november i år.     

Innsyn i pasientjournal 

PS 17/19 
25.04.2019 

På bakgrunn av behandling av saken 
i sak PS 18/19 ønsker 
kontrollutvalget å føre saken opp på 
oppfølgingslisten og følge opp 
videre at kommunen har etablert 
tilstrekkelige rutiner som sikrer en 
forsvarlig saksbehandling på 
området innsyn i pasientjournaler. 

Kontrollutvalget vurderer å 
bestille en undersøkelse fra 
revisjonen på kommunens 
rutiner med pasientjournaler. 

Videre undersøke hvordan 
etterlevelse av lov, forskrift og 
rutine i forhold til 
pasientjournaler skjer. 

18.06.2019: 
På bakgrunn av behandling av saken i sak PS 18/19 ønsker kontrollutvalget å føre saken 
opp på oppfølgingslisten og følge opp videre at kommunen har etablert tilstrekkelige rutiner 
som sikrer en forsvarlig saksbehandling på området innsyn i pasientjournaler. 
Kommunedirektøren sa at hun hadde nye opplysninger i saken og ba om at møtet ble lukket 
med hjemmel i kommuneloven § 31 nr. 2.  Kontrollutvalget vedtok enstemmig å lukke 
møtet. Kommunedirektøren redegjorde for de nye opplysningene som vil bli protokollert i 
egen protokoll unntatt offentlighet, jf. offentlighetsloven § 13, 1.ledd. 
16.09.2019: 
Kontrollutvalget anbefaler at saken fortsatt står på oppfølgingslisten på bakgrunn av at en 
bør vurdere å bestille en undersøkelse fra revisjonen for å se på rutinene og etterlevelse av 
disse når det gjelder pasientjournaler. 
24.10.2019: 
Kontrollutvalget anbefaler at saken fortsatt står på oppfølgingslisten på bakgrunn av at en 
bør vurdere å bestille en undersøkelse fra revisjonen for å se på rutinene og etterlevelse av 
disse når det gjelder pasientjournaler.  Kontrollutvalget registrerer at Fylkesmannen har 
sendt kommunen brev om et tilsyn.  Dette er unntatt offentlighet.  Kontrollutvalget vil be 
om innsyn i dette dokumentet før møtet 5.12.19 og ta stilling til om dette påvirker 
vurderingen om bestilling av undersøkelse på området. 
05.12.2019: 
Kontrollutvalget er kjent med at tilsynet som ble omtalt i kontrollutvalgsmøtet 16.10.19 
ikke gjelder denne saken.  Leder ba kontrollutvalget vurdere å bestille en undersøkelse på 
området pasientjournal.  Nestleder ba om at dette spørsmålet ble utsatt da det i møtet i 
kontrollutvalget 16.10.19 ble sagt at kommunen selv ville be Fylkesmannen om at det ble 
åpnet et tilsyn på området.  Kontrollutvalgssekretariatet undersøker dette nærmere med 
kommunen og kontrollutvalget avventer nærmere behandling til svar foreligger.  Det er 
ikke hensiktsmessig å iverksette en undersøkelse nå fra kontrollutvalget sin side hvis 
Fylkesmannen skal ha et tilsyn på området. 
13.02.2020: 
Kontrollutvalgssekretariatet har i epost fra Fylkesmannen 16.12.2019 fått bekreftet at 
pasientjournaler ikke er hovedtema i de tilsynene som er planlagt pr. dato.  Fylkesmannen 
mener det er positivt om kontrollutvalget arbeider videre med en undersøkelse på dette 
området. 

Kontrollutvalget behandlet en bestilling av undersøkelse på området i møtet 13.02.2020 og 
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fattet enstemmig vedtak om å bestille en undersøkelse fra Møre og Romsdal Revisjon SA. 

Problemstillingene er følgende: 

1.Kontrollutvalget vil undersøke hvordan Sunndal kommune har innrettet sine rutiner mot
lovverket for pasientjournaler.

2.Kontrollutvalget vil undersøke hvordan Sunndal kommune har innrettet sine rutiner for å
ivareta innsynsretten for pårørende.

3.Kontrollutvalget vil undersøke hvordan Sunndal kommune har innrettet sine rutiner for å
ivareta informasjons- og opplysningsplikten overfor pårørende vedrørende deres
innsynsrett.

4.Kontrollutvalget vil undersøke hvordan Sunndal kommune har innrettet sine rutiner for å
ivareta tilgangskontroller i pasientjournalsystemet og å hindre uønskede og uautoriserte
oppslag i systemet.

Kontrollutvalgssekretariatet får myndighet i samråd med revisjonen til å utdype og 
spesifisere spørsmålene. 

Undersøkelsen skal utføres innenfor en ramme på 100 timer og leveres innen 15.05.2020. 
Gnr. 91, b.nr. 20, 
Horrvikvegen 201 – 
utvikling av eigedom 

PS 17/19 
25.04.2019 

På bakgrunn av behandling av saken 
i sak PS 18/19 ønsker 
kontrollutvalget å føre saken opp på 
oppfølgingslisten og følge opp 
videre at kommunen har etablert 
tilstrekkelige rutiner som sikrer en 
forsvarlig saksbehandling på 
området i henhold til plan- og 
bygningslov, politiske vedtak og at 
saken kan danne presedens for andre 
lignende saker. 

Kontrollutvalget ønsker å 
undersøke etterlevelse av 
rutiner for bygningskontroll.  
Videre om kommunen har 
utført tilsyn med byggetiltak i 
følge planen og om kommunen 
har vurdert tiltak hvis en ikke 
følger planen. 

11.02.2019: 
Sak PS 05/19.  Kontrollutvalget har fått en henvendelse om mulig brudd på forutsetningene 
i vedtak fattet i Økonomi- og planutvalget den 26.09.2017, sak 109/17.  Det hevdes i 
henvendelsen at tiltakshaver har bygd en molo.  Dette er i strid med vedtaket.  
16.04.2019: 
Svar fra kommunedirektøren i epost.  Byggesaksrådgiver og planlegger i plan-, miljø- og 
næringstjenesten har vært på befaring på angjeldende eiendom i forbindelse med 
delingssaken og har observert at moloen er reparert litt ut over det som lå i tillatelsen. 
Tjenestens vurdering er at dette ikke vil bli fulgt opp med pålegg fra vår side. 
Inneværende år har tjenesten som mål å starte opp tilsyn og oppfølging av ulovlige tiltak 
med målsetting om kontroll av 5 % av alle innkomne byggesøknader (Årsplan 2019). 
Tjenesten har oversikt til i viss grad over dette, men et formalisert system og rutiner er pt 
ikke utarbeidet. Grunnet 1 års vakanse i den ene av 2 stillinger som byggesaksrådgiver så 
har dette blitt nedprioritert til fordel for byggesaksbehandling. Stilling nr 2 besettes igjen i 
nær fremtid (1. mai) og arbeidet med system og rutiner vil da være et fokusområde. Rapport 
om dette vil bli gitt i forbindelse med tjenestens tertialrapporteringer i år.     
05.09.2019: 
Svar fra kommunedirektøren.  I vedtaket fra ØP-møtet den 26.09.2017 i sak PS 109/17 ble 
det fattet følgende vedtak: 
Det gis det ikke dispensasjon til bygging eller reparasjon av moloen. 
Samtidig står det i vedtaket at det gis tillatelse til nødvendig sikring av moloen i forbindelse 
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med opptrekk av båt. Det er ikke gitt noen tillatelser utover dette fra administrasjonen, og 
moloen er slik sett et ulovlig forhold. 
Saken ble tatt opp i formannskapet den 22.august og etter redegjørelse fra fungerende 
plansjef og saksbehandler fattet formannskapet enstemmig vedtak om at administrasjonen 
skal følge opp tiltakshaver for å avklare videre oppfølging av påbygd molo.  På bakgrunn 
av dette skal det opprettes tilsynssak/ulovlighetssak for å få brakt tiltaket til lovlige former, 
enten ved ny søknad og godkjennelse eller tilbakeføring av tiltak. 
Når det gjelder etablering av rutiner som sikrer en forsvarlig saksbehandling på området, 
viser vi til vår tilsynsstrategi og rutine for ulovlighetsoppfølging. 
Tilsynsstrategi og rutine for ulovlighetsoppfølging er vedlagt. 
Det har vært forsvarlig saksbehandling på området, og kommunedirektøren har ikke 
godkjent tiltak på moloen. 
16.09.19: 
Kommunedirektøren reagerte på at det i protokollen fra kontrollutvalgets møte 25.04.2019 
står at kontrollutvalget stiller seg spørrende til at kommunedirektøren har godkjent tiltak på 
moloen da det i vedtaket fra ØP står at utvalget ikke gir dispensasjon til bygging eller 
reparasjon av moloen.  Kommunedirektøren har ikke sagt at kommunen har godkjent de 
tiltak som er gjennomført på moloen.  Rutinene for ulovlighetsoppfølging er ikke tatt 
tilstrekkelig i bruk ennå.  Kommunen vil se på saken på nytt. 
24.10.19: 
Leder stilte spørsmål om kommunen har utført tilsyn med byggetiltak i følge planen og om 
kommunen har vurdert tiltak hvis en ikke følger planen. 
27.11.19: 
Svar fra kommunedirektør.  Rapport på dette gjøres i tertialrapportene til plan-, miljø- og 
næringstjenesten. Som orientert om der har en av de to stillinger som byggesaksrådgivere 
stått vakant fram til 1. mai i år. I tillegg er det innført ny programvare – eByggesak i år, noe 
som også har vært tids- og ressurskrevende. Men tilsyn har vært prioritert etter at 
bemanningen har vært fulltallig. Og vi deltar i et samarbeid med kommunene på Nordmøre 
og vi har en felles tilsynsstrategi for kommunene. Dette samarbeidestartet opp i 2012 og en 
felles tilsynsstrategi er utarbeidet. Denne er nå revidert og blir lagt fram for kommunestyret 
i desember i år. 
Når det gjelder status på antall tilsyn er det mulig vi ikke når målet i årsplanen fullt ut i år. 
Det endelige resultat her vi bli rapportert bl.a. i plan-, miljø- og næringstjenestens 
årsmelding 2019. Og en tilsvarende målsetting for 2020 vurderes som klart realistisk. 
Kontrollutvalget henviser til et tidligere vedtak ifm en molo i Horrvikvegen. Dette vedtaket 
var ikke entydig klart med de juridiske utfordringene dette ville kunne medføre. På denne 
bakgrunn ble saken lagt fram for formannskapet på ny i august i år. Og plan-, miljø- og 
næringstjenesten har fulgt opp saken etter dette. Og til orientering vil tilsyn blir 
gjennomført i neste uke (uke 48). 
05.12.19: 
Leder stilte spørsmål om kommunen har utført tilsyn med byggetiltak i følge planen og om 
kommunen har vurdert tiltak hvis en ikke følger planen.  Leder viste videre til det 
interkommunale samarbeidet på området og spurte hvordan dette har fungert.  
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Kommunedirektøren svarte at en på grunn av kapasitetsmangel via det interkommunale 
samarbeidet har prioritert juridiske spørsmål i ordinære byggesaker fremfor kontroll og 
tilsyn.  Det kommer nå opp en politisk sak om revidering av dette interkommunale 
samarbeidet. 
03.02.20: 
Svar fra kommunedirektør.  SAMARBEIDSAVTALE OM TILSYN I BYGGESAKER – 
interkommunalt samarbeid ble vedtatt i sak 49/19 i kommunestyret den 12.12.19. 
13.02.2020: 
Kommunedirektøren opplyste i møtet at en sannsynligvis ikke kan støtte seg på dette 
samarbeidet når det gjelder det kommer til konkrete byggetilsyn.  Det vil komme en 
prioriteringsplan på arbeidsoppgaver i neste møte i TMK der dette med tilsyn blir belyst. 

Bemanningsplan i Sunndal 
kommune. 

PS 48/19, 

05.12.19 

Kontrollutvalget ba i møtet 16.10.19 
om en statusrapport på bemanning 
og plan for rekruttering i alle enheter 
i Sunndal kommune til møtet 
5.12.19. Kontrollutvalget etterlyste 
også status i arbeidet med å vurdere 
den administrative organiseringen 
som kommunedirektøren skal utføre.  
Kommunedirektøren har i brev 
27.11.19 svart at stillingen som 
økonomisjef blir lyst ut i uke 48.  En 
ser i ettertid og at en har hatt for 
liten kapasitet på 
økonomiavdelingen selv med innleie 
av økonomisjef tilsvarende 40 % 
stilling.   

Når det gjelder bemanning i andre 
enheter så bli ledige stillinger 
fortløpende drøftet og vurdert utlyst.  
Det er igangsatt et arbeid innenfor 
eiendomstjenesten og 
kommunalteknisk tjeneste for å 
vurdere organiseringen fremover.     

Den 05.09.2018 vedtok Sunndal 
kommunestyre organisering og 
framdriftsplan for gjennomgang av 
administrativ organisering av pleie- 
og omsorgstjenesten og helse- og 
barneverntjenesten, hvor en 
arbeidsgruppe fikk i oppgave å se på 

Kontrollutvalget ber om en 
statusrapport på bemanning og 
plan for rekruttering i alle 
enheter i Sunndal kommune.  

Kontrollutvalget etterlyser 
status i arbeidet med å vurdere 
den administrative 
organiseringen.   

05.09.2019: 
Svar fra rådmannen.  Sunndal kommune har fått tilgang på kompetanse fra Surnadal 
kommune, nærmere bestemt økonomisjef Trond Håskjold. Han har ansvar for det som er 
tillagt økonomsjefstilling. Unntatt er personalansvaret som ligger til kommunedirektøren. 
24.10.2019: 
Leder registrerer at situasjonen fortsatt er uavklart.  En kan ikke ha en ordning med innleie 
og sykemelding over tid.  Hva skjer med budsjettarbeidet i høst?  Også andre enheter sliter 
med bemanningen.  Kontrollutvalget ber til møtet 5.12.19 om en statusrapport på 
bemanning og plan for rekruttering i alle enheter i Sunndal kommune.  Kontrollutvalget 
etterlyser også status i arbeidet med å vurdere den administrative organiseringen som 
kommunedirektøren skal utføre.   
27.11.2019: 
Svar fra kommunedirektør.  Stillingen som økonomisjef blir utlyst i uke 48. 
Når det gjelder bemanning i andre enheter, så blir ledige stillinger fortløpende drøftet og 
vurdert utlyst. Stillingen som personalsjef blir utlyst i uke 48. 
Det er igangsatt et arbeid innenfor eiendomstjenesten og kommunalteknisk tjeneste for å 
vurdere organiseringen framover. Dette med bakgrunn i teknisk sjef sin varslede avgang, 
samt betydelig endring i tjenesten innenfor brann og renovasjon. 
Det ble redegjort for kommunestyret i sak 64/18 – med følgende vedtak: «Sunndal 
kommunestyre godkjenner rådmannens forslag til organisering og framdriftsplan for 
gjennomgang av administrativ organisering av pleie- og omsorgstjenesten og helse- og 
barneverntjenesten.» 
Utover dette vil det bli fokusert på de tjenester der det er et uttalt behov for endringer for å 
sikre god tjenesteleveranse. 
03.02.20: 
Svar fra kommunedirektør.  Bemanning vurderes fortløpende fra behov, rammene er lagt i 
budsjettet. Dette arbeidet skjer i forbindelse med årsplanlegging, ulike sektorplaner samt 
ved naturlige vakanser.  Arbeidet med administrativ vurdering av Plan, Miljø, Næring – 
Kommunalteknikk – og Eiendomstjenesten er startet – flere tjenester på Rådhuset vil/kan 
inngå i vurderingen. Arbeidet organiseres i en samskapingsprosess - samme metodikk som i 
Nettverk Nordmøre – og tidsplanen er tentativt satt til ferdigstillelse i juni 2020. 
13.02.2020: 
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og foreslå ny organisering av pleie- 
og omsorgstjenesten og helse- og 
barneverntjenesten.  Det foreligger 
en sak og innstilling på dette til 
kommunestyret sitt møte 12.12.19.   

Kommunedirektør redegjorde om at det er ansatt en person i midlertidig stilling til 
30.06.2020 for å ivareta denne oppgaven med å vurdere den administrative organiseringen. 

Leder spurte kommunedirektøren om det er vurdert om det er riktig å ansette denne 
personen som offentlig har uttalt at Sunndal kommunestyre ikke har tillit til denne 
personen.  Kommunedirektøren svarte at dette er vurdert, men etter en totalvurdering av at 
dette er en kompetent person og knapphet på tid tilsa at denne løsningen var den beste for 
kommunen. 

NÆRINGSARBEIDET I 
SUNNDAL KOMMUNE 

PS 35/19, 
PS 36/19, 

16.09.19 

Kontrollutvalget viser til sak PS 
36/19.  Det ble stilt spørsmål ved 
samhandlingen og oppfølging av 
avtalen mellom Sunndal kommune 
og Sunndal Næringsselskap AS 
(SUNS).  Sunndal kommune har 
ikke behandlet 
bestillingsdokumentet siden 2016.   
Kontrollutvalget er også opptatt av 
hvordan 
forvaltningsrevisjonsrapporten fra 
2014 er fulgt opp og hvordan 
resultatet blir fra det arbeidet som 
skal utredes av kommunedirektøren 
om vurdering av næringsarbeidet i 
Sunndal kommune.  På denne 
bakgrunn ønsker kontrollutvalget å 
føre denne saken opp på 
oppfølgingslisten. 

Kontrollutvalget ber om en 
statusoppdatering på 
samhandlingen og oppfølging 
av avtalen mellom Sunndal 
kommune og Sunndal 
Næringsselskap AS.  

Kontrollutvalget ber om en 
statusoppdatering på hvordan 
forvaltningsrevisjonsrapporten 
fra 2014 om «Næringsarbeidet 
i Sunndal kommune» er fulgt 
opp. 

Kontrollutvalget ber om en 
statusoppdatering fra arbeidet 
som skal utrede en vurdering 
av næringsarbeidet i Sunndal 
kommune.  

24.10.2019: 
Kontrollutvalget ber om en statusoppdatering til møtet 5.12. på: 
- Samhandlingen og oppfølging av avtalen mellom Sunndal kommune og Sunndal
Næringsselskap AS (SUNS).  Sunndal kommune har ikke behandlet bestillingsdokumentet
siden 2016.
- Hvordan forvaltningsrevisjonsrapporten fra 2014 er fulgt opp og hva som er status fra det
arbeidet som skal utredes av kommunedirektøren om vurdering av næringsarbeidet i 
Sunndal kommune. 
27.11.2019: 
Svar fra kommunedirektør.    
1.restansepunkt:
Det foreligger ingen særskilt avtale mellom SUNS og Sunndal kommune utover
Næringsplana og Bestillingsdokumentet. Styret i SUNS utarbeider i tillegg et eget
strategidokument som bygger på Næringsplana. Dette vedtas av styret i SUNS og rulleres
hvert annet år.

2.restansepunkt:
Kommunestyret vedtok i møte 01.10.2014 følgende i forbindelse med nevnte
revisjonsrapport:
«Sunndal kommunestyre viser til forvaltningsrevisjonsrapporten om næringsarbeidet i
Sunndal kommune datert 12.02.14 og vedtar følgende oppfølgingstiltak til denne:
1. Det skal utarbeides et «bestillingsdokument» som avklarer nærmere hvilke oppgaver som
næringsselskapet skal utføre for de midlene som kommunen overfører til selskapet.
Bestillingsdokumentet bør være gjenstand for årlige drøftinger mellom partene og forankres
i kommunen og næringsselskapets styre.
2. Punkt 1 i kommunestyrets vedtak i sak 26/11 om de økonomiske rammene for drift av
Sunndal næringsselskap AS endres til: «Kommunestyret bevilger et årlig tilskudd til
grunnfinansiering av Sunndal næringsselskap AS og til utviklingsmidler til bedrifter og
prosjekter på kr 2 300 000 for årene 2011–2015.» Forvaltningen av den delen av
grunnfinansieringen som er øremerket tilskudd til bedrifter og etablerere delegeres til
rådmannen som fatter vedtak i disse sakene etter innstilling fra styret i næringsselskapet
eller daglig leder i fullmaktsaker.»
3. Praksisen med at ordføreren er styreleder i SUNS videreføres. Varaordføreren utpekes
som kommunens eierrepresentant i SUNS. Varaordføreren kan da ikke velges inn i
selskapets styrende organer.
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4. Kommunestyret ber rådmannen om å gjennomføre følgende tiltak for å styrke dialogen
mellom kommunen og SUNS og dialogen internt i kommunen:
• Møteinnkallinger og referater fra styremøtene i SUNS gjøres tilgjengelig for de ansatte i
plan-, miljø- og næringstjenesten.
• Overordnede problemstillinger knyttet til samarbeidet mellom kommunen og SUNS
drøftes på de interne møtene mellom rådmann og plansjef.
• Det skal gjennomføres månedlige kontaktmøter mellom kommunens plan- miljø- og
næringsavdeling og administrasjonen i SUNS.
• De ansatte i plan-, miljø- og næringsavdelingen skal i større grad involveres i større
utviklingsprosjekter som gjennomføres i regi av SUNS. «
Ad. 1.
Oppfølgingen av Forvaltningsrevisjonens rapport fra 2014 ble behandlet som egen sak i
kommunestyret 01.10.15. I rådmannens saksframlegg i saken heter det om de
oppfølgingstiltakene som her ble vedtatt: "De fleste av disse tiltakene ble gjennomført
raskt. Arbeidet med bestillingsdokumentet har tatt lengre tid, men etter drøftinger mellom
administrasjonene i kommunen og næringsselskapet er en kommet fram til et forslag som
legges fram for kommunestyret og styret i Sunndal Næringsselskap til godkjenning".
Bestillingsdokumentet ble lagt fram og godkjent av kommunestyret i møte 15.06.16, K-sak
38/16.
Dokument beskriver hvilke oppgaver SUNS skal utføre for de midlene som Sunndal
kommune overfører til selskapet.
Dokumentet legges også til grunn i tertialvis rapportering fra SUNS til formannskapet.
Bestillingsdokumentet skal legges fram til drøfting og evaluering mellom partene i
november/desember hvert år (ref. pkt. 3 i dokumentet). Styret i SUNS behandlet dette sist i
oktober 2018 med følgende vedtak oversendt til Sunndal kommune: styret ser ikke grunn til
å foreslå endringer i dokumentet.
Kommunedirektøren vurderer det som hensiktsmessig at neste evaluering gjøres med det
nyvalgte styret i SUNS.
Ad. 2.
Gjeldende Næringsplan for Sunndal kommune 2015-2020 vedtatt i kommunestyret
02.09.15 angir rammer og mandat for SUNS i planperioden.
Ad. 3.
Nytt prinsipp ble lagt til grunn ved årets styrevalg
Ad. 4.
Gjennomføres.

3.restansepunkt:
Dette arbeidet er utsatt til neste år grunnet manglende kapasitet i 2019.
03.02.20:
Svar fra kommunedirektør.  Avtalen mellom Sunndal kommune og SUNS har varighet ut
2020.
I forvaltningsrevisjonsrapporten er det 5 anbefalinger, og disse er behandlet i K-sak 58/14:
1. Bestillingsdokumentet er politisk behandlet i 2016. De senere drøftinger er ikke
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dokumentert ved referat, og det er følgelig ingen endringer i bestillingsdokumentet. 
2. Kommunedirektøren foretar fordeling fra næringsfondet etter forutgående
saksbehandling og innstilling fra SUNS.
3. Ordfører er kommunens eierrepresentant, og han har ikke plass i styret i SUNS.
4. Det er månedlige møter mellom ledelsen i SUNS og plansjefen ihht planlegging,
rapportering og oppfølging av næringsarbeidet. Møteinnkallinger og –referater fra
styremøtene er tilgjengelig for de ansatte i PMN-tjenesten.
5. Økonomirapport fra SUNS skjer tertialvis i kommunestyret.
Arbeidet med næringsplan vil inngå i saken om planstrategi som blir fremmet for
formannskapet i februar 2020. Dette vil være en premissgiver til hvordan næringsarbeidet
skal organiseres.
Det er også et viktig moment at kommuneplanens samfunnsdel er gjennomført før det tas
fatt på næringsplan.
03.02.2020:
Svar fra kommunedirektør.  Avtalen mellom Sunndal kommune og SUNS har varighet ut
2020.
I forvaltningsrevisjonsrapporten er det 5 anbefalinger, og disse er behandlet i K-sak 58/14:
1. Bestillingsdokumentet er politisk behandlet i 2016. De senere drøftinger er ikke
dokumentert ved referat, og det er følgelig ingen endringer i bestillingsdokumentet.
2. Kommunedirektøren foretar fordeling fra næringsfondet etter forutgående
saksbehandling og innstilling fra SUNS.
3. Ordfører er kommunens eierrepresentant, og han har ikke plass i styret i SUNS.
4. Det er månedlige møter mellom ledelsen i SUNS og plansjefen ihht planlegging,
rapportering og oppfølging av næringsarbeidet. Møteinnkallinger og –referater fra
styremøtene er tilgjengelig for de ansatte i PMN-tjenesten.
5. Økonomirapport fra SUNS skjer tertialvis i kommunestyret.
Arbeidet med næringsplan vil inngå i saken om planstrategi som blir fremmet for
formannskapet i februar 2020. Dette vil være en premissgiver til hvordan næringsarbeidet
skal organiseres.
Det er også et viktig moment at kommuneplanens samfunnsdel er gjennomført før det tas
fatt på næringsplan.
13.02.2020:
Kommunedirektøren har ikke sett grunn til å endre bestillingsdokumentet fra 2016 mellom
kommunen og SUNS.  Kommunedirektøren dette er gjeldende fortsatt.

Kontrollutvalget vil be kommunestyret om en fortolkning av det vedtaket som ble fattet i 
2016 ang. bestillingsdokumentet. 



SUNNDAL KOMMUNE 
Kontrollutvalget 

Saksmappe:  
Arkiv:  
Saksbehandler: 
Dato:  

2020-1563/02 
033 
Sveinung Talberg 
15.04.2020 

Saksframlegg 

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 
PS 19/20 Kontrollutvalget 29.04.2020 

EVENTUELT 

Årsmøte i Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) 
Kontrollutvalget behandlet i sak 10/20 den 13.02.2020 deltakelse på FKT sin fagkonferanse 
og årsmøte på Gardermoen 3.-4.6.2020.  Kontrollutvalget vedtok å ikke delta.  I forbindelse 
med Covid-19 viruset og sentrale restriksjoner for reiser og møter, kan det se ut til at 
konferansen og årsmøtet avlyses eller blir utsatt.  Når det gjelder avvikling av årsmøtet 
vurderer styret i FKT om dette kan skje digitalt.  De vil komme med mer informasjon om 
dette. 

Sunndal kommune er medlem i FKT og har til årsmøtet 1 stemme.  På årsmøtene med mer enn 
1 deltaker har kontrollutvalget avgjort hvem som skal stille med stemmen for kommunen.   

Nå når det kan se ut til at årsmøtet blir avholdt som digitalt møte, bør kontrollutvalget delta på 
vegne av kommunen med 1 stemme, og på møtet 29.04.2020 bør det velges hvem som skal 
representere kommunens stemme.   

Henvendelse fra Sunndal Energi KF 
Kontrollutvalget behandlet i møte 05.12.2019, sak 49/19 Sunndal Energi KF – bud på 
Nesset Kraft AS: 

Kontrollutvalget registrerer i media at Sunndal Energi KF har lagt inn bud på kjøp av Nesset 
Kraft AS.  Det var et enstemmig styre i Sunndal Energi som i august/september vedtok å legge 
inn et bud på Nesset Kraft AS.  Budet ble oversendt til Nesset Kraft AS 03.09.2019.  Endelig 
bud må godkjennes av kommunestyret i Sunndal. 

Kontrollutvalget stiller spørsmål ved styret sine fullmakter til å foreta slike handlinger og om 
dette er i tråd med Sunndal kommune sin eierskapsmelding. 

Kontrollutvalgets behandling og vedtak 05.12.2019 

Kontrollutvalget mener styret i Sunndal Energi KF ikke har myndighet til å legge inn bud på 
Nesset Kraft AS.  Kontrollutvalget mener en beslutning om bud på Nesset Kraft AS skulle 
vært forankret og vedtatt i Sunndal kommunestyre. 



Kontrollutvalget mener et oppkjøp av andre energiselskap ikke fremgår som en strategi i 
Sunndal kommune sin eierskapsmelding. 

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med framlegg fremsatt i møtet. 
(5 voterende) 

Kontrollutvalget har den 10.03.2020 fra styreleder i Sunndal Energi KF mottatt følgende 
epost: 

Til kontrollutvalget i Sunndal 

Sak i kontrollutvalget 05.12.19. 
Styret i Sunndal Energi KF ble gjennom media (Driva 13.desember 2019) oppmerksom på at 
kontrollutvalget i Sunndal, 5.desember 2019, hadde en sak under "eventuelt" som angikk 
selskapet. I denne saken slås det fast at Styret i Sunndal Energi KF ikke hadde myndighet til å 
legge inn et indikativt bud på Nesset Kraft AS. Det indikative budet ble gitt med forbehold 
om godkjenning i Sunndal Kommunestyre og var en sak unntatt offentlighet på grunn av 
konkurransesensetiv informasjon. Saken er nå avsluttet siden Sunndal Energi KF ikke nådde 
fram med sitt indikative bud. Ingen i styret i Sunndal Energi KF eller administrasjonen har 
blitt kontaktet av kontrollutvalget i saken. 

Dette tok Styret i Sunndal Energi KF opp som sak i sitt styremøte 24.02.2020, sak.12/2020 og 
fattet følgende vedtak: 
Styret i Sunndal Energi KF mener de hadde anledning til å gi et indikativt bud på Nesset 
Kraft AS og mener følgelig at vedtaket i kontrollutvalget ikke er riktig. Styret i Sunndal 
Energi KF ber videre styreleder om å oversende kontrollutvalget styret sin oppfatning av 
saken med sikt på å få omgjort vedtaket. 

Vedtaket ble enstemmig vedtatt. 

Kontrollutvalgssekretariatets vurdering: 
Kontrollutvalget rapporterer sine vurderinger og konklusjoner til kommunestyret som 
oppdragsgiver, i denne anledning i form av protokoll fra møtet 05.12.2019.   

Styret i Sunndal Energi KF hevder at kontrollutvalget mener styret ga et indikativt bud på 
Nesset Kraft AS.  Dette er feil, og det har aldri kontrollutvalget hevdet.  Indikativt bud er et 
begrep kontrollutvalget aldri har brukt.  

Styret i Sunndal Energi KF mener de hadde anledning til å gi et indikativt bud på Nesset Kraft 
AS, men viser ikke til noe grunnlag i et vedtak, reglement eller annen hjemmel. 

Styret i Sunndal Energi KF tar sikte på å få omgjort vedtaket i kontrollutvalget fra 05.12.2019.  
En kan ikke se at det er grunn lag for endring av kontrollutvalget sin vurdering, konklusjon og 
vedtak i møtet ut fra det som er mottatt fra styret i Sunndal Energi KF sitt møte 24.02.2020. 



Ansettelse av biblioteksjef i Sunndal kommune 
Kontrollutvalget er kjent med at Sunndal kommune den 25.mars ansatte ny biblioteksjef.  
Stillingen var utlyst og det ble stilt formelle krav om at den som ble tilsatt måtte ha godkjent 
bibliotekarutdannelse. 

I forskrift om kvalifikasjonskrav for ansatte i folkebibliotek § 2 står det at Biblioteksjefen er 
den faglige og administrative leder for kommunens samlede folkebibliotekvirksomhet. Når 
stillingen som biblioteksjef i kommunen lyses ut skal det stilles krav om fagutdanning. 
Fagutdannet biblioteksjef i kommunen skal ha en av følgende utdanninger: 
a) bachelor- eller høyere grad med minst 120 studiepoeng i bibliotekspesifikke fag
b) bachelor- eller høyere grad med minst 60 studiepoeng i bibliotekspesifikk påbygning
c) tilsvarende utdanning.

I § 3 står det at Kommuner med bred bibliotekfaglig kompetanse kan ansette biblioteksjef 
uten bibliotekfaglig utdanning. Med bred bibliotekfaglig kompetanse menes bibliotek med 
minst fem årsverk som oppfyller kvalifikasjonskravene i § 2. 

I § 4 står det at Nasjonalbiblioteket kan dispensere fra kravet om fagutdannet biblioteksjef 
dersom kommunen dokumenterer at det etter offentlig utlysning ikke har meldt seg noen 
kvalifisert søker. Ved avgjørelsen skal det legges vekt på om interkommunalt samarbeid med 
nabokommunen er vurdert og om kompetansekravet vil bli oppfylt gjennom etter- eller 
videreutdanning. 

Kultursjefen sier til avisa Driva den 25.03.2020 at det var mange kvalifiserte søkere og flere 
var inne til intervju. 

Kontrollutvalget har følgende spørsmål i anledning ansettelse av ny biblioteksjef: 

1. Var det søkere til stillingen som oppfylte forskriftskravene etter § 2 og forutsetningen
i utlysningsteksten om godkjent bibliotekarutdannelse?

2. Hvis ikke, ble det vurdert å lyse ut stillingen på nytt?

3. Har Sunndal kommune en bibliotektjeneste som tilfredsstiller kravene etter § 3, og at
en dermed kan ansette biblioteksjef som ikke oppfyller kravene i § 2?

4. Hvis det ikke meldte seg kvalifiserte søkere etter § 2, har da Sunndal kommune
opptrådt i henhold til § 4 og søkt Nasjonalbiblioteket om dispensasjon fra kravene i §
2 samt oppfylt de andre kravene i § 4?

Utover de ovennevnte spørsmål ber kontrollutvalget om at kommunedirektøren redegjør for 
de saksbehandlinger, valg og vurderinger som er gjort i forbindelse med ansettelse av 
biblioteksjef i forhold til gjeldende regelverk. 



Sunndal kommune sin praksis i forhold til anordningsprinsippet – inngående faktura. 
Kontrollutvalget er via en entreprenør i investeringsprosjektet Tredal skole, der Sunndal 
kommune er byggherre, blitt gjort oppmerksom på et punkt i 5.1 i byggemøtene 9.10.2019 
som sier at både entreprenør og byggherre må være omforent med at arbeid som utføres i 
2019 blir fakturert i 2020. 

Denne formuleringen strider mot anordningsprinsippet i regnskapslovgivningen som gjelder 
for kommunale regnskap.  Anordningsprinsippet betyr at alle kjente utgifter skal bokføres i 
den perioden varen eller tjenesten er levert, selv om den ikke er betalt. 

Kontrollutvalget ønsker en redegjørelse fra kommunedirektør på hvilken praksis som gjelder i 
kommunen og hvorfor dette er et tema i byggemøtet 9.10.2019. 

Kontrollutvalget ønsker også en redegjørelse fra kommunedirektør hvilken praksis som 
gjelder i kommunen i forhold til anordningsprinsippet også når det gjelder driftsrelaterte 
utgifter. 

Sveinung Talberg 
rådgiver 
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