
  

KONTROLLUTVALGET I 

RAUMA KOMMUNE 

        Åndalsnes, 5. mai 2020 

 

Til medlemmene i kontrollutvalget 

 

MØTEINNKALLING 
 

MØTE NR.:  2/20 

TID:  12.5.2020 kl. 10:00 

STED: Microsoft Teams 

 Med hjemmel i midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter 

i kommuner og fylkeskommuner for å begrense spredning av Covid-19. 

 

SAKSLISTE:  

UTV. SAKSNR.  TITTEL  

PS 08/20 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 25. FEBRUAR 2020 

PS 09/20 REFERAT OG ORIENTERINGER 

PS 10/20 REGNSKAPSREVISJON. PRESENTASJON ÅRSOPPGJØR 2019 

PS 11/20 RAUMA KOMMUNE. ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2019 

PS 12/20 OPPFØLGINGSLISTE 

PS 13/20 EVENTUELT 

 

 

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 15 79, evt. mob. 91 37 11 12. 

E-post: postmottak@kontrollutvalgromsdal.no / jane.anita.aspen@kontrollutvalgromsdal.no 

 

Innkallingen går som melding til varamedlemmer som innkalles etter behov.  

 

 Lars Ramstad (s)  

 leder  

 

  Jane Anita Aspen (s) 

 

 

 daglig leder 

Kopi:   

Ordfører   

Rådmann   

Møre og Romsdal Revisjon SA   

 

mailto:postmottak@kontrollutvalgromsdal.no
mailto:jane.anita.aspen@kontrollutvalgromsdal.no


  

RAUMA KOMMUNE 
Kontrollutvalget 

Saksmappe:  

Arkiv:  

Saksbehandler:  

Dato:  

2020-1539/02 

033 & 17 

Jane Anita Aspen 

31.3.2020 

 

Saksframlegg 

 

 

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 

PS 08/20 Kontrollutvalget 12.5.2020 

 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 25. FEBRUAR 2020 

 

Sekretariatets innstilling 

 

Protokollen fra møte 25. februar 2020 godkjennes. 

 

Til å signere protokollen velges: 

1.  ………….. 

2.  ………….. 

 

Saksopplysninger 

 

Vedlagt følger protokollen fra forrige møte. Protokollen er tidligere utsendt. Det er ikke 

fremkommet merknader til protokollen.  

Protokollen fra forrige møte godkjennes formelt i dette møtet, samtidig som det velges to 

medlemmer til å signere protokollen. Signering skjer elektronisk. 

 

 

 

Jane Anita Aspen  

daglig leder  
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KONTROLLUTVALGET I 
RAUMA KOMMUNE  

MØTEPROTOKOLL 
Møte nr: 1/20 
Møtedato: 25.2.2020 
Tid: Kl. 10.00 – kl.13.20  
Møtested: Møterom 415, Rauma rådhus 
Sak nr: 01/20 – 09/20  
Møteleder: Lars Ramstad, leder (H) 
 Odd Ivar Røhmesmo, nestleder (Sv) 
 Marit Nauste (Uavh.) 
 Randi Margrethe Røsvik Sørli (Krf) 
 Arne Johnson (Ap) 
Forfall: Ingen 
Ikke møtt: Ingen 
Møtende vara: Ingen 
Fra sekretariatet: Jane Anita Aspen, daglig leder 
Fra revisjonen: Ingvild Bye Fugelsøy, forvaltningsrevisor  
Av øvrige møtte: Toril Hovdenak, rådmann (under sak 03/20-05/20) 

Yvonne Wold, ordfører (under sak 03/20-05/20) 
  
 Protokollen blir formelt godkjent i neste møte 
  

Kontrollutvalgets leder Lars Ramstad ønsket velkommen og ledet møtet.  
 
Det fremkom ingen merknader til møteinnkalling.  
Sekretær beklaget at det er blitt feil nummerering på saklisten. Saksdokumentene har korrekt 
nummerering. Saklisten ble godkjent.    
 
 
TIL BEHANDLING: 
 
UTV. SAKSNR.  TITTEL  

PS 01/20 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 10. DESEMBER 2019 

PS 02/20 REFERAT OG ORIENTERINGER 

PS 03/20 NUMMERERT BREV NR. 1/2020 – FORELØPIG INNBRETNING OM ØKONOMISK 
MISLIGHOLD 

PS 04/20 PLAN FOR OPPFØLGING AV ANBEFALINGER I 
FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT «INTERNKONTROLL I RAUMA 
KOMMUNE» 

PS 05/20 DIALOGMØTE MED REVISJONEN OM RISIKO- OG VESENTLIGHETS-
VURDERING 

PS 06/20 PLAN FOR KONTROLLUTVALGETS VIRKSOMHET 2020-2023 

PS 07/20 MØTE- OG ARBEIDSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET 2020 

PS 08/20 OPPFØLGINGSLISTE 

PS 09/20 EVENTUELT 
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PS 01/20 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 10. DESEMBER 2019 

 
Kontrollutvalgets vedtak 
 
Protokollen fra møte 10. desember 2019 godkjennes. 
 
Til å signere protokollen velges: 

1. Odd Ivar Røhmesmo 
2. Randi Margrethe Røsvik Sørli 

 
Kontrollutvalgets behandling 
 
Protokollen fra møte 10. desember 2019 godkjennes 
 
Det foreslås at Odd Ivar Røhmesmo og Randi Margrethe Røsvik Sørli velges til å underskrive 
protokollen. 
 
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med omforent forslag fra utvalgets 
medlemmer. (5 voterende) 
 
Sekretariatets innstilling 
 
Protokollen fra møte 10. desember 2019 godkjennes. 
 
Til å signere protokollen velges: 
1.  ………….. 
2.  ………….. 
 
 

PS 02/20 REFERAT OG ORIENTERINGER 

 
Kontrollutvalgets vedtak 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
 
Kontrollutvalgets behandling 
 
Referatsaker: 
 
RS 01/20 Kartlegging av rutiner ROR-Innkjøp – Særutskrift fra kontrollutvalget i 

Molde 3.12.2019, sak 57/19.  
 Sekretær opplyste at kontrollutvalget i Molde behandlet denne saken i møte 

17.2.2020 og tok da stilling til videre oppfølging. På bakgrunn i det som kom 
frem i kartleggingen, besluttet kontrollutvalget å oversende flere spørsmål til 
kommunedirektøren i Molde.   

 Kontrollutvalget i Rauma vil holdes orientert om den oppfølgingen som 
kontrollutvalget i Molde gjør.   

 
RS 02/20 Avslutning av tilsynssak – Rauma kommune, brev fra fylkesmannen i Møre 

og Romsdal til Rauma kommune v/helse- og omsorgssjef datert 13.1.2020 
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Brevet var u.off. Jf. offl. §13, jf. fvl. 13, og ble delt ut i møte for 
gjennomlesing.  

 Utvalget så ikke grunnlag å følge opp denne saken.  
 Sekretær samlet inn igjen dokumentet for makulering.  
 
Orienteringssaker: 
 

Ingen 
    

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretariatets innstilling. (5 
voterende) 
 
Sekretariatets innstilling 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
 
 

PS 03/20 NUMMERERT BREV NR. 1/2020 – FORELØPIG INNBERETNING OM 
ØKONOMISK MISLIGHOLD 

 
Kontrollutvalgets vedtak 
 
Kontrollutvalget tar revisors foreløpige rapport til orientering og avventer endelige 
innberetning når forholdet er endelig avklart.  
 
Kontrollutvalgets behandling 
 
Brev fra revisjonen med notat fra administrasjonen var u.off. Jf. offl. §13, jf. fvl. 13 1., 
grunnet personopplysninger. Brevet med notat ble delt ut til utvalgsmedlemmene for 
gjennomlesing.  
 
Utvalgt vurderte om møtet skulle lukkes under diskusjonen i utvalget, jf. kommunelova § 11-
5 2. ledd. Et folkevalgt organ skal vedta å lukke et møte når det skal behandle en sak som 
angår en arbeidstakers tjenstlige forhold. Organet skal også vedta å lukke møte når det 
behandler en sak som inneholde opplysninger som er omfattet av lovbestemt taushetsplikt.  
Kontrollutvalget besluttet å ikke lukke møtet, da oppfølging av saken kunne diskuteres uten å 
kommentere personopplysninger (5 voterende).  
 
Uten å gå inn på personopplysninger, orienterte rådmann Toril Hovdenak om oppfølging av 
saken.  

• Personalsak – vedkommende er blitt oppfordret til å si opp sin stilling, 
arbeidsforholdet er avsluttet. 

• Anmeldelse – forholdet er anmeldt av kommunen. 
• Internkontroll – forholdet som er avdekket, knytter seg til at det er slettet en fordring 

som kommunen har. Systemet som er brukt er kjøpt inn av en ekstern aktør. 
Kommunen er i dialog med firmaet for å få til en endring i systemet, slik at to 
personer må bekrefte dersom en fordring skal kunne slettes. Dersom selskapet ikke 
endrer sitt system på dette området, så må kommunen legg inn manuelle rutiner for å 
sikre dette.  

 
Sekretær samlet inn igjen dokumentet med notat, for makulering. 
 
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretariatets innstilling. (5 
voterende) 
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Sekretariatets innstilling 
 
Kontrollutvalget tar revisors foreløpige rapport til orientering og avventer endelige 
innberetning når forholdet er endelig avklart.  
 
 

PS 04/20 PLAN FOR OPPFØLGING AV ANBEFALINGER I FORVALTNINGS-
REVISJONSPROSJEKT «INTERNKONTROLL I RAUMA KOMMUNE» 

 
Kontrollutvalgets vedtak 
 
Kontrollutvalget tar rådmannens plan til orientering, og ber om en status for arbeidet i 
kontrollutvalgets møte 15.6.2020. 
 
Kontrollutvalgets behandling 
 
Rådmann Toril Hovdenak presenterte planen for utvalget.  Pkt. e) Rauma kommune skal 
kartlegge de ansattes bruk av internkontrollsystemet, var ikke tatt med i planen. Rådmannen 
opplyste at dette vil bli en del av ledelsens gjennomgang.  
 
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretariatets innstilling. (5 
voterende) 
 
Sekretariatets innstilling 
 
Kontrollutvalget tar rådmannens plan til orientering, og ber om en status for arbeidet i 
kontrollutvalgets møte 15.6.2020. 
 
 

PS 05/20 DIALOGMØTE MED REVISJONEN OM RISIKO- OG VESENTLIGHETS-
VURDERING 

 
Kontrollutvalgets vedtak 
 
Kontrollutvalget tar revisjonens gjennomgang til orientering og ber om at kontrollutvalgets 
innspill blir tatt med i det videre arbeidet med risiko- og vesentlighetsvurderingen. 
 
Kontrollutvalgets behandling 
 
Forvaltningsrevisor Ingvild Bye Fugelsøy informerte utvalget om prosessen med utarbeidelse 
av risiko- og vesentlighetsvurderingene. Forvaltningsrevisor bad også kontrollutvalget om å 
komme med innspill til arbeidet.  
 
Kontrollutvalget gav følgende innspill:  

• Viktig med innspill fra tillitsvalgte og verneombud 
• Viktig med spørreundersøkelse til kommunestyret 
• Klarer kommunen å håndtere alle tjenester når kommunen velger å stå alene? 
• Demokratiske utfordringer med å ha mange interkommunale tjenester 
• Omsorgstrappen – økonomiske begrensninger 
• Innbyggernes forventninger til kommunale tjenester 
• Mobbing 
• Saksforberedelse før politiske beslutninger  
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Forvaltningsrevisor opplyser at det kan være vanskelig å komme i mål med risiko- og 
vesentlighetsvurderingene til utgangen av april, slik utvalget har bestilt. Hun spør om utvalgt 
kan akseptere at en utsetter ferdigstillingen til juni. Utvalget aksepterer dette, men forventer 
da at gjennomarbeidet utkast er klart, slik at de kan sendes ut sammen med møtedokumentene 
til kontrollutvalgets møte 15.6.2020.  
 
Dialogmøte 2 med revisjonen om risiko- og vesentlighetsvurderingene blir da flyttet fra møte 
28.4 til møte 15.6.2020.  
 
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretariatets innstilling. (5 
voterende) 
 
Sekretariatets innstilling 
 
Kontrollutvalget tar revisjonens gjennomgang til orientering og ber om at kontrollutvalgets 
innspill blir tatt med i det videre arbeidet med risiko- og vesentlighetsvurderingen. 
 
 

PS 06/20 PLAN FOR KONTROLLUTVALGETS VIRKSOMHET 2020-2023 

 
Kontrollutvalgets vedtak 
 
Plan for kontrollutvalgets virksomhet 2020-2023, med de korrigeringer som fremkom i møte, 
blir godkjent.  Saken blir lagt frem for kommunestyret med følgende innstilling: 
  
Plan for kontrollutvalgets virksomhet 2020-2023 blir godkjent.   
 
Kontrollutvalgets behandling 
Kontrollutvalget gjorde følgende supplering i planen pkt. 4.1, kulepunkt 6:  
 

• Kontrollutvalget har fordelt oppmerksomheten på de ulike områdene slik: 
Saker fra formannskapet – Lars Ramstad 
Saker knyttet til plan og forvaltning – Arne Johnson.   

 
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretariatets innstilling. (5 
voterende) 
 
Sekretariatets innstilling 
 
Plan for kontrollutvalgets virksomhet 2020-2023, med de korrigeringer som fremkom i møte, 
blir godkjent.  Saken blir lagt frem for kommunestyret med følgende innstilling: 
  
Plan for kontrollutvalgets virksomhet 2020-2023 blir godkjent.   
 
  

PS 07/20 MØTE- OG ARBEIDSPLAN FOR KONTROLLUVALGET 2020 

 
Kontrollutvalgets vedtak 
 

1. Følgende møteplan for 2020 godkjennes: 
 

Uke Dato Møte nr Saker til behandling 
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9 25.02 1/20  Plan for kontrollutvalgets virksomhet 2020-2023 
 Møte- og arbeidsplan kontrollutvalget 2020 
 Dialogmøte 1 med revisjonen – risiko- og vesentlighetsvurdering av 

virksomhet og eierskap 
18 28.04 2/20  Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap 2019 for Rauma kommune  

 Oppsummering av årsoppgjørsrevisjonen 
 Dialogmøte 2 med revisjonen – risiko- og vesentlighetsvurdering av 

virksomhet og eierskap 
25 15.06 3/20  Økonomirapport 1. tertial 

 Statusrapport fra Rauma Energi AS 
 Oppdragsavtale med Møre og Romsdal Revisjon SA 

38 15.09 4/20  Kommunikasjons-/Revisjonsplan for revisjonsåret 2020 
 Revisjonens rapport fra forenklet etterlevelseskontroll med 

økonomiforvaltningen.  
 Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023 
 Plan for eierskapskontroll 2020-2023 
 Budsjettforslag for kontroll og tilsyn 2021 

45 03.11 5/20  Økonomirapport 2. tertial  
 Virksomhetsbesøk/orientering fra enhetsleder 

49 01.12 6/20  Bestilling av forvaltningsrevisjon eller eierskapskontroll 
 Interimrapport regnskapsrevisjon 2020 

 
2. Kontrollutvalgets leder, i samråd med sekretariatet, gis fullmakt til å foreta endringer av 

møtedatoer dersom det blir nødvendig. 
 

3. Kontrollutvalget godkjenner Arbeidsplan for 2020, med de endringer som fremkom i møte. 
Arbeidsplanen vil fortløpende bli oppdatert av kontrollutvalget i møte. 

 
Kontrollutvalgets behandling 
 
Det ble gjort følgende korrigeringer i vedlagt arbeidsplan: 
 
Oppgaver knyttet til tilsyn med forvaltningen 
• Når det gjelder å følge med på saker i andre utvalg som er av interesse for kontrollutvalget, har 

utvalget fordelt ansvar slik: 
- Saker i formannskapet – Lars Ramstad 
- Saker knyttet til plan og forvaltning- Arne Johanson 

 
28.04.20 Statusrapport for oppfølging av tilsyn med arkivholdet 
28.04.20 Statusrapport for oppfølging av handlingsplanen som ble laget i forbindelse med 

tilsynet i 2018 Kommunale tjenester til personer med samtidig rusmiddelbruk og 
psykisk liding. 

 
Oppgaver knyttet til forvaltningsrevisjon 
28.04.20 Dialogmøte 2 med revisjonen – risiko- og vesentlighetsvurdering av virksomhet og 

virksomhet i selskap 
15.06.20 Dialogmøte 2 med revisjonen – risiko- og vesentlighetsvurdering av virksomhet og 

virksomhet i selskap 
 
Oppgaver knyttet til eierskapskontroll 
28.04.20 Dialogmøte 2 med revisjonen – risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunen sitt 

eierskap 
15.06.20 Dialogmøte 2 med revisjonen – risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunen sitt 

eierskap 
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretariatets innstilling. (5 
voterende) 
 
Sekretariatets innstilling 
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4. Følgende møteplan for 2020 godkjennes: 

 
Uke Dato Møte nr Saker til behandling 

9 25.02 1/20  Plan for kontrollutvalgets virksomhet 2020-2023 
 Møte- og arbeidsplan kontrollutvalget 2020 
 Dialogmøte 1 med revisjonen – risiko- og vesentlighetsvurdering av 

virksomhet og eierskap 
18 28.04 2/20  Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap 2019 for Rauma kommune  

 Oppsummering av årsoppgjørsrevisjonen 
 Dialogmøte 2 med revisjonen – risiko- og vesentlighetsvurdering av 

virksomhet og eierskap 
25 15.06 3/20  Økonomirapport 1. tertial 

 Statusrapport fra Rauma Energi AS 
 Oppdragsavtale med Møre og Romsdal Revisjon SA 

38 15.09 4/20  Kommunikasjons-/Revisjonsplan for revisjonsåret 2020 
 Revisjonens rapport fra forenklet etterlevelseskontroll med 

økonomiforvaltningen.  
 Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023 
 Plan for eierskapskontroll 2020-2023 
 Budsjettforslag for kontroll og tilsyn 2021 

45 03.11 5/20  Økonomirapport 2. tertial  
 Virksomhetsbesøk/orientering fra enhetsleder 

49 01.12 6/20  Bestilling av forvaltningsrevisjon eller eierskapskontroll 
 Interimrapport regnskapsrevisjon 2020 

 
5. Kontrollutvalgets leder, i samråd med sekretariatet, gis fullmakt til å foreta endringer av 

møtedatoer dersom det blir nødvendig. 
 

6. Kontrollutvalget godkjenner Arbeidsplan for 2020, med de endringer som fremkom i møte. 
Arbeidsplanen vil fortløpende bli oppdatert av kontrollutvalget i møte. 

 
PS 08/20 OPPFØLGINGSLISTE 

 
Kontrollutvalgets vedtak 
 
Følgende saker føres opp på oppfølgingslisten: 
 

Helse- og omsorgstjenester i Rauma kommune 
I KU-møte 01.02.16 OS 02/16 hadde rådmannen en orientering og gjennomgang av 
underveisevaluering av hjemmebasert helse- og omsorgstjeneste i Rauma kommune. 
Rådmannen sa at det nå var hovedprioritet å få på plass systemer, rutiner og praksis som sikrer 
forsvarlige helsetjenester, samt jobbe med felles holdninger og retning på tjenesten. 
Kontrollutvalget ønsker å følge tett med på utviklingen innen helse- og omsorgstjenester i 
Rauma kommune.  
 
Barneverntjenesten i Rauma kommune 
Kommunestyret behandlet forvaltningsrevisjonsrapporten «Barnevernstjenesten i Rauma 
kommune» og vedtok enstemmig kontrollutvalgets innstilling i møte 8.3.2016, k-sak 29/16. I 
tillegg ble det gjort en tilføying om at «Kommunestyret er bekymret over bemanning og 
budsjettering i barnevernstjenesten, og ber om at saka tas opp på nytt i forkant av neste 
budsjettbehandling.»  
I samme kommunestyremøte ble det lagt frem «Tjenesteanalyse av barneverntjenesten i 
Rauma kommune». Analysen er laget i forbindelse med at kommunen har deltatt i 
effektiviseringsnettverk for barneverntjenester gjennom Kommunenes Sentralforbund.   
I kommunestyremøte 15.12.16 sak 134/2016 ble det lagt frem en statusrapport fra barnevernet 
pr. november 2016. Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten ble gjennomført våren 
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2017. Kontrollutvalget hadde egentlig avsluttet oppfølgingen av Barnevernstjenesten våren 
2018. Men i desember 2018 gjennomførte Bufdir, på oppdrag fra Barne- og 
likestillingsdepartementet, en gjennomgang av enkelte indikatorer for å vurdere risikobildet i 
kommunale barneverntjenester. I denne gjennomgangen kommer barnevernstjenesten i Rauma 
kommune ut med «Rød-lys», i forhold til de indikatorene som er undersøkt. Utvalget ønsker 
derfor å fortsette oppfølgingen av Barnevernstjenesten.   
 
Rauma Energi AS 
Rauma Energi AS står overfor store utfordringer i tiden fremover. Det gjelder både Herje 
kraftverk, Verma utbyggingen og fiberutbygging. Kontrollutvalget ønsker derfor å følge med 
på utviklingen i selskapet. 
 
Tilsyn med arkivholdet i Rauma kommune 
Tilsynet fra Arkivverket førte til 9 pålegg om utbedringer. Rauma kommune arbeider med å 
rette opp bruddene på regelverket. Kontrollutvalget vil følge med på arbeidet til det som 
Arkivverket har påpekt, er kommet på plass.  
25.02.20: Kontrollutvalget ønsker i møte 28.04.20 statusrapport for arbeidet med å 
rette opp lovbruddene.  
 
Forvaltningsrevisjonsprosjekt «Innkjøp og offentlige anskaffelser i Rauma kommune» 
Kontrollutvalget behandlet i møte 5.3.2018 sak 3/18 forvaltningsrevisjonsrapporten. 
Kontrollutvalget innstilte til kommunestyret som behandlet saken i møte 22.3.2018 k-sak 
27/18. Det var 9 anbefalinger som kommunestyret sluttet seg til. Kommunestyret ber 
rådmannen om å sørge for at anbefalingene blir fulgt og påse at arbeidet gjennomføres. 
Rådmannen har gitt kontrollutvalget en skriftlig plan for oppfølging av anbefalingene. 
 
Rapport fra tilsyn med kommunale tjenester til personer med samtidig rusmiddelbruk 
og psykisk liding 
(2 lovbrudd), Fylkesmannen i Møre og Romsdal, datert 20.6.2018. 
1) Det er avdekt manglar ved kommunen si styring av det systematiske arbeidet som skal 

sikre at personar med ROP-lidingar får samanhengande, koordinerte og forsvarlege helse- 
og sosialtjenester. 

2) Rauma kommune sørgjer ikkje for at tenesta opplysning, råd og rettleieing etter 
sosialtjestelova § 17 blir tildelt, gjennomført og følgt opp.  

25.02.20. Kontrollutvalget ønsker i møte 28.04.20 en status for oppfølging av 
handlingsplanen som ble laget i forbindelse med tilsynet.  
 
Rapport etter tilsyn med Kommunal beredskapsplikt 
(2 avvik, 2 merknader), Fylkesmannen i Møre og Romsdal, datert 21.6.2018.  
1) Rauma kommune sin heilskaplege ROS-analyse oppfyller ikkje alle forskriftskrava til 

innhald 
2) Rauma kommune har ikkje med utgangspunkt i den heilskaplege ROS-analysen fastsett 

langsiktige mål, strategiar, prioriteringar og plan for oppfølging av samfunnstryggleik- og 
beredskapsarbeid. 

25.02.20: Kontrollutvalget fikk i dagens møte, som vedlegg til sak 08/20, fremlagt 
Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Rauma kommune, behandlet i 
kommunestyret 12.02.20, sak 7/20. Kontrollutvalget avslutter med dette oppfølging 
av saken.  
 
Tilsyn Rauma kommune Brannvesenet – Arbeidstilsynet 
I Arbeidstilsynets rapport datert 15.3.2018 foreligger det 2 pålegg med fristutsettelse. Det 
vises i rapporten til vedtak om pålegg av 1.9.2016 og tilbakemelding fra Rauma kommune av 
9.3.2018. Kontrollutvalget ønsker å følge opp prosessen med lukking av avvikene som er 
knyttet til etablering av tilfredsstillende arbeidslokaler, inkludert personalrom for ansatte ved 
Rauma brannvesen. 
 
 
Nytt personvernregelverk  
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I 2018 fikk Norge en ny personopplysningslov. Loven består av nasjonale regler og EUs 
personvernforordning (GDPR - General Data Protection Regulation). Forordningen er et sett 
regler som gjelder for alle EU/EØS-land. Gjennom å ha god internkontroll og god 
informasjonssikkerhet kan kommunen sikre at den behandler personopplysninger lovlig, 
sikkert og forsvarlig. Det er interessant for kontrollutvalget å skaffe seg informasjon om 
hvordan kommunen har innrettet seg etter personvernopplysningsreglene, da brudd på reglene 
kan få store konsekvenser for de det gjelder og føre til store bøter for kommunene.  
 
Tilstandsrapport for grunnskolen  
Kontrollutvalget ønsker å følge med på utviklingen i skolesektoren, bl.a. ved årlig få fremlagt 
tilstandsrapport for grunnskolen. 
 
Forvaltningsrevisjonsrapport «Internkontroll i Rauma kommune»  
Kontrollutvalget behandlet i møte 12.9.2019 sak 26/19 forvaltningsrevisjonsrapporten. 
Kontrollutvalget innstilte til kommunestyret Det er fem anbefalinger som kontrollutvalget ber 
kommunestyret slutte seg til. Samt at rådmannen må å sørge for at anbefalingene blir fulgt og 
påse at arbeidet gjennomføres. Det innstilles til at rådmannen gir kontrollutvalget en skriftlig 
plan for oppfølging av anbefalingene til første møte i kontrollutvalget 2020. 
25.02.20: Rådmannen presenterte plan for oppfølging av anbefalingene i 
kommunestyrets vedtak, jf. sak 04/20 i dagens møte. Utvalget tar rådmannens plan til 
orientering, og ber om en status for arbeidet i kontrollutvalgets møte 15.6.2020. 
 
Refusjon sykepenger  
Ved revisjonens presentasjon av kommunikasjons-/Revisjonsplan 2019, merket utvalget seg 
særlig at ett av oppfølgingspunktene fra 2018 som ikke er på plass er eldre fordringer på 
lønnsrefusjoner fra NAV. Revisjonen skriver at oppfølging av eldre fordringer bør ferdigstilles 
før årsoppgjøret 2019.  
Utvalget er kjent med at utfordringer med slike gamle fordringer er forhold som ble avdekket i 
forbindelse med et forvaltningsrevisjonsprosjekt som ble gjennomført i 2011. Utvalget hadde 
oppfølging av rapporten helt til 2016, da det ble avskrevet tap i regnskapet. Gjennomgang av 
den enkelte fordring skulle likevel fortsett etter at tapene var regnskapsført. 
 
Vannforsyning og avløp i Rauma kommune  
Det går frem at Rauma kommune sin hjemmeside at det i Rauma er private vannverk i 
Måndalen, Vågstranda, Eidsbygda og Rødven. I tillegg er det flere små vannforsyningssystem.  
Det er utarbeidet en VA-norm for Rauma kommune. Det kommer frem på kommunens 
hjemmeside at Utbygging har ansvar vann, avløp og renovasjon. Det er interessant for 
kontrollutvalget å holde seg orientert om hvordan Rauma kommune siker vannforsyningen i 
kommunen. 

 
Kontrollutvalgets behandling 
 
I dette møtet var det orientert fra administrasjonen knyttet følgende sak på oppfølgingslisten. 

• Forvaltningsrevisjonsrapport « Internkontroll i Rauma», jf. OS 04/20. 
 

Kontrollutvalget gjennomgikk sakene på oppfølgingslisten. Det ble ikke foreslått å føre opp 
nye saker på oppfølgingslisten, utover de som fremgikk av saksfremlegget.  
 
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med omforent forslag fra utvalgets 
medlemmer. (5 voterende) 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Følgende saker føres opp på oppfølgingslisten: 
 
 

PS 09/20 EVENTUELT  
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Norges kommunerevisorforbunds (NKRFs) Kontrollutvalgskonferanse  
 Utvalgsleder Lars Ramstad og utvalgsmedlem Randi Margrethe Røsvik Sørli som deltok på 

konferansen fra utvalget, gav et kort resyme.  
  

Opplæringssamling for kontrollutvalgene, 17.3.2020, Molde 
Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal, har sammen med kontrollsjefen i Møre og Romsdal 
fylkeskommune planlagt en opplæringssamling for kontrollutvalgsmedlemmer  
Konklusjon 
Alle utvalgets medlemmer deltar, sekretær sørger for påmelding. 
 
Invitasjon til Forum for kontroll og tilsyn sin Kontrollutvalgslederskole 21.4.-22.4.2020 
For første gang skal FKT arrangere et eget opplæringsopplegg for kontrollutvalgsledere. 
Konklusjon 
Samlingen er fulltegnet. FKT vurdere å arranger tilsvarende samling til høsten.  
 
FKTs fagkonferanse og årsmøte 3.6.-4.6.2020 
Hvert år arrangerer FKT fagkonferanse for kontrollutvalg og deres sekretariat. Årsmøte 
avholdes i forbindelse med fagkonferansen. 
Konklusjon 
Lars Ramstad og Randi Margrethe Røsvik Sørli representerer utvalget på fagkonferansen og 
årsmøte, Marit Nauste er vara om noen må melde forfall.  
 
Romsdalshalvøyas Interkommunale Renovasjonsselskap IKS (RIR) 
Sekretær opplyste at kontrollutvalget tidligere har fått fremlagt møteinnkalling og protokoller  
fra representantskaps- og styremøter i NIR som Rauma kommune var eier i. Dette har vært 
tilsendt alle kontrollutvalgene automatisk. Dette er i tråd med kommunelovens §23-6 Innsyn 
og undersøkelser, 4. ledd, som sier at kontrollutvalget skal varsles om møter i 
generalforsamling, representantskapsmøter og tilsvarende organ og har rett til å være tilstede 
i disse møtene.  
 
Kontrollutvalgets behandling 
Utvalget drøftet om det skulle bes om tilsvarende fra RIR. 
 
Konklusjon  
Kontrollutvalget i Rauma ber om å få tilsendt møteinnkalling og protokoller fra 
generalforsamling og representantskapsmøter i Romsdalshalvøyas Interkommunale 
Renovasjonsselskap IKS (RIR).  
 
 
 
Lars Ramstad Odd Ivar Røhmesmo   Marit Nauste 
leder 

 
 
 

              nestleder             medlem 

Randi Margrethe R. Sørli 
medlem 
 

   Arne Johnson 
          medlem 

     
Jane Anita Aspen 
sekretær 
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REFERAT OG ORIENTERINGER 

 

Sekretariatets innstilling 

 

Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 

 

Saksopplysninger 

 

Referatsaker: 

 
RS 03/20 Årsrapport 2019 fra skatteoppkreveren i Rauma kommune, rapport datert 

22.1.2020 (vedlagt). 

 

RS 04/20 Kontrollrapport 2019 vedrørende skatteoppkreveren for Rauma kommune, brev 

datert 17.2.2020 fra skatteetaten (vedlagt). 

 

RS 05/20 Folkehelseprofil 2020 Rauma kommune, Folkehelseinstituttet (vedlagt) 

 

RS 06/20 Forslag om undesøkelse av kommunale formuesbevaring, brev datert 29.3.2020 fra 

Odd Ivar Røhmesmo (vedlagt). 

Sekretariatet har tolket dette som et innspill til revisjons arbeid med risiko- og 

vesentlighetsvurdering av kommunen og kommunens selskaper. Brevet er derfor 

oversendt forvaltningsrevisor.  

 

RS 07/20  Svar på brev fra kontrollutvalget, brev datert 3.3.2020 fra RIR v/daglig leder Jan-

Egil Korseberg.   

 

Orienteringssaker: 

 

OS 01/20 Tilsyn med arkivholdet i Rauma kommune 

  Dette er en sak fra kontrollutvalgets oppfølgingsliste.  

 Kontrollutvalget har bedt om statusrapport for arbeidet med å rette opp lovbruddene. 

Det vil også bli gitt en orientering om arbeidet med arkivplan.    
 

 

OS 02/20 Rapport fra tilsyn med kommunale tjenester til personer med samtidig 

rusmiddelbruk og psykisk liding 

 Kontrollutvalget har bedt om en status for oppfølging av handlingsplanen som ble 

laget i forbindelse med tilsynet. Vedlagt følger skriftlig tilbakemelding.    

 

Jane Anita Aspen 

daglig leder 
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Vår dato Deres dato Saksbehandler   
17.02.2020  

    
Bjarne Holtan Møller 

  800 80 000 Deres referanse Telefon 

 Skatteetaten.no  47040591 

 
 

   
Org.nr Vår referanse Postadresse   
974761076 2019/6816849 Postboks 9200 Grønland 

    0134 OSLO 

Kommunestyret i Rauma kommune 
post@rauma.kommune.no 
  
 
 

 

 

 

 

Kontrollrapport 2019 vedrørende skatteoppkreveren for Rauma 
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 
Sum årsverk i henhold til skatteoppkreverens årsrapport: 

Antall årsverk 2019 Antall årsverk 2018 Antall årsverk 2017 
1,8 2,2 2,2 
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3. Måloppnåelse 

Skatte- og avgiftsinngang 

Skatteoppkreverens frist for avleggelse av årsregnskapet og årsrapporten er 23. januar 2020. Skatteetaten 
har mottatt denne innen fastsatt frist.  

Årsregnskapet for Rauma 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 864 308 519 og utestående restanser2 på kr 10 828 821.  

Innkrevingsresultater 

Tabellen viser innkrevingsresultatene per 31. desember 2019 for Rauma kommune.  

  Resultatkrav 
2019 (i %)  

Innbetalt av 
sum krav 
2019 (i %) 

Innbetalt av 
sum krav 
2018 (i %) 

 
Innbetalt av 
sum krav 
samlet for 
hele landet 
2019 (i %) 

Restskatt personlige skattytere 2017 97,00 % 98,79 % 98,15 % 96,26 % 
Forskuddstrekk 2018 99,90 % 99,99 % 99,98 % 99,95 % 
Forskuddsskatt personlige skattytere 
2018 99,20 % 99,12 % 99,76 % 99,40 % 

Forskuddsskatt upersonlige skattytere 
2018 99,90 % 100,00 % 100,00 % 99,91 % 

Restskatt upersonlige skattytere 2017 99,40 % 100,00 % 99,94 % 98,97 % 
Arbeidsgiveravgift 2018 99,80 % 99,96 % 99,96 % 99,84 % 

  

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.  

 
 
1 Sum innbetalt og fordelt til skattekreditorene 
2 Sum åpne (ubetalte) forfalte debetkrav 
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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.  

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 

Skatteetaten har gjennomført styringssamtale med skatteoppkrever 24. september 2019. Temaene i 
samtalen har vært resultatoppnåelse, faglige tilbakemeldinger på arbeidet med internkontroll, innkreving og 
skatteregnskap, prioriterte områder i styringsbrevet, samlinger og kurs, samt informasjon fra 
skatteoppkrever om ressurssituasjon, kompetanse og endringer på kontoret. 

Dette 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 

Elisabeth Gylder Vingereid 
Underdirektør 
Innkreving, oppfølging skatteoppkrevere 
Skatteetaten 
 Else Gunn Polland Halvorsen  
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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 Rauma kommune 

Kontrollutvalget for Rauma kommune 
Rådmann/administrasjonssjef for Rauma kommune 
Riksrevisjonen 

 
 
 
Vedlegg:  

 
 
 
Resultater og styringsinformasjon vedrørende arbeidsgiverkontroll 
 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

mailto:oppfolging-skatteoppkrever@skatteetaten.no
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Statistikken er hentet fra Kommunehelsa statistikkbank per februar 
2020 og er basert på kommune- og fylkesinndelingen per 1.1.2020. 
q
Utgitt av
Folkehelseinstituttet
Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo
E-post: kommunehelsa@fhi.no
            

Folkehelseprofilen er et bidrag til kommunens 
arbeid med å skaffe oversikt over helsetilstanden i 
befolkningen og faktorer som påvirker denne, 
jamfør lov om folkehelsearbeid. Også andre 
informasjonskilder må benyttes i oversiktsarbeidet, 
se figuren nedenfor. 

Rauma
Noen trekk ved kommunens folkehelse

Befolkning
• I aldersgruppen 45 år og eldre er andelen som bor alene ikke 

signifikant forskjellig fra landsnivået.

Oppvekst og levekår
• Andelen som bor i husholdninger med lav inntekt, er lavere enn i 

landet som helhet. Lav husholdningsinntekt vil si at inntekten er 
under 60 prosent av median husholdningsinntekt i Norge, og at 
brutto finanskapital er under 1G. I Kommunehelsa statistikkbank 
finnes det også tall for lavinntekt der medianinntekten i kommunen 
er brukt som grense.

Miljø, skader og ulykker
• Konsentrasjonen av fint svevestøv som befolkningen i kommunen er 

utsatt for, ser ut til å være noe lavere enn for befolkningen i landet 
som helhet. Tallene er basert på modellen som brukes i 
varslingstjenesten «Luftkvalitet i Norge».

• Andelen ungdomsskoleelever som oppgir at de er med i en 
fritidsorganisasjon, er ikke signifikant forskjellig fra landsnivået. 
Tallene er hentet fra Ungdata-undersøkelsen.

Helserelatert atferd
• Andelen ungdomsskoleelever som oppgir at de er lite fysisk aktive 

(andpusten eller svett sjeldnere enn én gang i uka), er ikke signifikant 
forskjellig fra landsnivået. Tallene er hentet fra Ungdata-
undersøkelsen.

Helsetilstand
• Forskjellen i forventet levealder mellom de som har grunnskole og 

de som i tillegg har videregående eller høyere utdanning, er ikke 
signifikant forskjellig fra landsnivået. Forskjellen i forventet levealder 
mellom utdanningsgruppene er en indikator på sosiale 
helseforskjeller i kommunen.

Sosialt bærekraftige lokalsamfunn er temaet for folkehelseprofilen 
2020. Temaet gjenspeiles i indikatorer og figurer. 

Indikatorene som presenteres er generelt valgt med tanke på 
helsefremmende og forebyggende arbeid, men er også begrenset av 
hvilke data som er tilgjengelige på kommunenivå. All statistikk må 
tolkes i lys av annen kunnskap om lokale forhold.

FOLKEHELSEPROFIL 2020
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Sosialt bærekraftige samfunn handler om samfunn preget av 
tillit, trygghet, tilhørighet og tilgang til goder som arbeid, 
utdanning og gode nærmiljø. Gjennom planprosessene kan 
kommunen legge til rette for en sosialt bærekraftig 
samfunnsutvikling.  

Frem til i dag har sosiale forhold fått mindre oppmerksomhet 
enn de to andre dimensjonene i FNs bærekraftmål - miljø og 
økonomi, se figur 1. FN er tydelig på at også sosiale forhold er 
en viktig del av bærekraftsmålene, se tekstboksen. 

Folkehelsearbeidet har mye til felles med den sosiale 
dimensjonen i FNs bærekraftsmål. Både sosial bærekraft og 
folkehelse handler om å fremme en samfunnsutvikling som:

• Setter menneskelige behov i sentrum.
• Gir sosial rettferdighet og like livssjanser for alle.
• Legger til rette for at mennesker som bor i 

lokalsamfunnet, kan påvirke forhold i nærmiljøet og 
ellers i kommunen.

• Legger til rette for deltakelse og samarbeid.

Planlegging som virkemiddel

I de nasjonale forventningene til regional og kommunal 
planlegging for 2019-2023 legger regjeringen vekt på at 
kommunene skal planlegge for å skape en bærekraftig 
samfunnsutvikling, sikre sosial rettferdighet og god folkehelse.

Helse er ikke bare et resultat av individuelle forhold og 
levevaner, men påvirkes også av levekår og strukturelle 
forhold som inntekt, arbeid, oppvekst, utdanning, bo- og 
nærmiljø. Planlegging gir kommunen mulighet til å omfordele 
slike påvirkningsfaktorer.

Et godt oversiktsdokument som gir den nødvendige 
kunnskapen om påvirkningsfaktorer, er et viktig utgangspunkt 
for planstrategien og planarbeidet i kommunen.

Dersom kommunen ikke er bevisst på relevante 
påvirkningsfaktorer og hvordan disse fordeles i befolkningen, 
kan kommunen komme til å videreføre uheldige miljø- og 
samfunnsmessige forhold og dermed svekke den sosiale 
bærekraften. 

Spørsmål kommunen kan stille seg er: Hvordan er sosial 
bærekraft ivaretatt i planarbeidet? Er sosial bærekraft 
tilstrekkelig integrert i samfunns- og arealdelen, og blir dette 
fulgt opp i kommunedelplaner og økonomiplanen?

Kommuneplanens samfunnsdel er et særlig viktig verktøy for å 
prioritere og samordne hva kommunen skal satse på, og hvor. 
Hvis planleggingen skal virke, må kommunen følge opp med 
tiltak.

Fire mål er viktige i planlegging av sosialt bærekraftige 
lokalsamfunn: at innbyggerne har god tillit til samfunnet og 
hverandre, har tilgang til arbeid, utdanning og gode nærmiljø, 
at de føler at de hører til, og at de opplever trygghet. 

Tilhørighet

Tilhørighet handler om å ha tilknytning til andre mennesker eller 
steder. Mange kommuner jobber med tilhørighet og felleskap 
innenfor ulike sektorer; for eksempel gjennom utvikling av gode 
oppvekst- og bomiljøer, næringsutvikling, levende sentrum, 
flerbruk av kommunale bygg og tilbud for innbyggere i og 
utenfor arbeidslivet.

Det å delta i frivillige organisasjoner og kommunale prosesser 
kan bidra til å styrke følelsen av tilhørighet til lokalmiljøet og 
kommunen. Tiltak for å hindre utenforskap kan også styrke 
opplevelsen av tilhørighet og felleskap. 

I hvilken grad innbyggerne deltar i for eksempel frivillig arbeid, 
om de stemmer ved kommunestyrevalget eller om de deltar i 
andre samfunnsaktiviteter, kan fortelle oss noe om i hvilken 
grad innbyggerne i en kommune føler at de hører til. Figur 4 
viser andelen som stemte ved kommunestyrevalget høsten 
2019.

Sosialt bærekraftige lokalsamfunn 

Figur 1. Planlegging – et viktig verktøy for lokal bærekraft.  
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Trygghet 

For innbyggerne i en kommune er det viktig at de grunn-
leggende behovene dekkes for å kunne oppleve trygghet og 
livsmestring. Å skape trygge samfunn handler også om å sikre 
innbyggerne en rettferdig fordeling og lik tilgang på goder og 
ressurser.

Hva som skaper trygghet varierer. Det kan være å kunne gå 
ute alene på kveldstid, oppleve godt naboskap og at barna kan 
leke fritt i nærområdet, men også at en har fast inntekt og 
gode relasjoner.

For å kunne øke tryggheten i et område er det nødvendig å 
først finne ut hvordan befolkningen opplever tryggheten på 
stedet, se figur 2. Se også indikatorene 4-7 om økonomisk 
trygghet i folkehelsebarometeret på side 4.

Medvirkningsprosesser kan også være en kilde til informasjon 
om opplevelsen av trygghet i lokalsamfunnet.

Tilgang til bolig, arbeid og lokale tilbud 

Alle mennesker skal kunne bosette seg og leve et godt liv i 
kommunen. Det innebærer at innbyggerne blant annet har 
tilgang til en passende bolig til en pris de kan betale. God 
variasjon når det gjelder arbeidsplasser, tilgang til skole og 
barnehage, offentlig transport, sosiale møteplasser og 
kommunale tjenester er også avgjørende for gode liv og viktig 
for utjevning av sosial ulikhet.

At alle barn og unge kan ferdes trygt til og fra skolen og delta i 
fritidsaktiviteter, og at eldre kan leve aktive liv, er viktige 
kvaliteter i et lokalsamfunn. Det samme gjelder at alle har 
tilgang til miljøkvaliteter som ren luft, støyfrie områder og 
rekreasjon. Se indikator nummer 15 om luftkvalitet i 
folkehelsebarometeret på side 4.

Figur 3 viser tall som kan si noe om tilgangen til passende 
boliger i kommunen.

Tillit til mennesker og myndigheter 

Sammenlignet med andre land, er det i Norge høy grad av tillit 
til medmennesker og samfunn. Det gjelder for eksempel tillit 
til naboer, tillit til at kommunen tilbyr tjenester som vi 
trenger, at politikere har samfunnets interesser i tankene, og 
at velferdsstaten gir oss økonomisk trygghet dersom behovet 
er der.

På lokalt nivå viser tillit seg på flere måter, blant annet 
hvordan vi forholder oss til hverandre. Andelen av 
befolkningen som stemmer ved valg, kan også være en 
indikator på tillit, se figur 4.

Figur 2. Andel ungdomsskoleelever som oppgir at de opplever det 
som trygt å ferdes i nærområdet på kveldstid (Ungdata 2017-
2019). 

Figur 3. Trangboddhet og leid bolig (2018). 

Figur 4. Valgdeltakelse ved kommunestyrevalget i 2019. 

Les mer:  
• Utvidet artikkel med referanser på www.fhi.no/folkehelseprofiler 
• Helsedirektoratets temaside om folkehelsearbeid i kommunen
• Regjeringen: Bærekraftsmålene
• I tillegg til indikatorene i folkehelsebarometeret på side 4, finner du 

flere indikatorer i Kommunehelsa statistikkbank.
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http://www.fhi.no/folkehelseprofiler%C2%A0
https://www.helsedirektoratet.no/tema/folkehelsearbeid-i-kommunen
https://www.regjeringen.no/no/sub/fns-barekraftsmal/id2590133/
http://khs.fhi.no/


Folkehelsebarometer for kommunen  
I oversikten nedenfor sammenliknes noen nøkkeltall for kommunen og fylket med 
landstall. I figuren og tallkolonnene tas det hensyn til at kommuner og fylker kan ha 
ulik alders- og kjønnssammensetning sammenliknet med landet. Klikk på indikator-
navnene for å se utvikling over tid i kommunen. I Kommunehelsa statistikkbank, 
http://khs.fhi.no finnes flere indikatorer samt utfyllende informasjon om hver enkelt 
indikator. 

Vær oppmerksom på at også «grønne» verdier kan innebære en folkehelseutfordring 
for kommunen, fordi landsnivået ikke nødvendigvis representerer et ønsket nivå. 
Verdiområdet for de ti beste kommunene i landet kan være noe å strekke seg etter.

Forklaring (tall viser til linjenummer i tabellen ovenfor): 
* = standardiserte verdier, a = aldersstandardisert og k = kjønnsstandardisert  

1. 2019. 2. 2019, i prosent av befolkningen. 3. 2018, høyeste fullførte utdanning (av alle med oppgitt utdanning). 4. 2018, alle aldre, personer som bor i husholdninger med inntekt under 60 
% av nasjonal median, og brutto finanskapital under 1G. 5. 2018, forholdet mellom inntekten til den personen som befinner seg på 90-prosentilen og den som befinner seg på 10-
prosentilen. 6. 2016-2018, 0-17 år, av alle barn det betales barnetrygd for. 7. 2018, omfatter mottakere av uføretrygd, arbeidsavklaringspenger, arbeidsledighetstrygd, overgangsstønad for 
enslige forsørgere og tiltaksmottakere (individstønad). 8. 2018, trangboddhet defineres ut ifra antall rom og kvadratmeter i boligen. 9. 2018, andelen er presentert i prosent av personer i 
privathusholdninger. 10. Skoleårene 2014/15-2018/19. 11. Skoleårene 2016/17-2018/19. 12. 2016-2018, omfatter elever bosatt i kommunen. 13. 2018, definert som tilfredsstillende 
resultater mht. E. coli og stabil levering av drikkevann. Omfatter vannverk som forsyner minst 50 personer. 14. 2018, andel av befolkningen som er tilknyttet vannverk som forsyner minst 
50 personer. 15. 2018, mikrogram per kubikkmeter (µg/m3) fint svevestøv (PM2,5) som befolkningen i kommunen er utsatt for. 16. 2015-2017, inkludert forgiftninger. 17. 2017-2018, 
omfatter lovbrudd som politiet og påtalemyndigheten har registrert i kategorien vold og mishandling (omfatter ikke seksuallovbrudd). 18. U.skole, svært eller litt fornøyd. 19. U.skole, 
opplever at nærområdet er trygt på kveldstid. 20. U.skole, svært bra eller nokså bra tilbud. 21. U.skole, svarer «ja, jeg er med nå». 22. U.skole, ganske mye eller veldig mye plaget. 23. 
Kommunestyrevalget. 24. U.skole, fysisk aktiv (svett og andpusten) mindre enn én gang i uken. 25. 2014-2018, fødende som oppga at de røykte i begynnelsen av svangerskapet, oppgitt i 
prosent av alle fødende med røykeopplysninger. 26./27. 2004-2018, beregnet basert på aldersspesifikk dødelighet. 28. 2003-2017, vurdert etter forskjellen i forventet levealder ved 30 år, 
mellom de med grunnskole som høyeste utdanning og de med videregående eller høyere utdanning. 29. U.skole, svært eller litt fornøyd. 30. 2016-2018, 0-74 år, brukere av 
primærhelsetjenestene fastlege og legevakt. 31. 2015-2018, KMI som tilsvarer over 25 kg/m2, basert på høyde og vekt oppgitt ved nettbasert sesjon 1. 32. 2016-2018, omfatter innlagte på 
sykehus og/eller døde. 33. 2018, 0-79 år, utleveringer av antibiotika ekskl. metenamin på resept. 34. 2014-2018. Datakilder: Statistisk sentralbyrå, NAV, Norsk pasientregister, Ungdata-
undersøkelsen fra Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet, Utdanningsdirektoratet, Vernepliktsverket, Vannverksregisteret, Medisinsk fødselsregister, Hjerte- og karregisteret, 
Primærhelsetjenestene fastlege og legevakt (KUHR-databasen i Helsedirektoratet), Reseptregisteret, Kreftregisteret, Meteorologisk institutt, Valgdirektoratet og Nasjonalt 
vaksinasjonsregister SYSVAK. For mer informasjon, se http://khs.fhi.no.

Tema Indikator
(klikkbare indikatornavn) Kommune Fylke Norge Enhet (*)

Be
fo

lk
-

ni
ng

1 Andel over 80 år 6,1 5 4,2 prosent

2 Personer som bor alene, 45 år + 26,3 24,2 25,5 prosent

O
pp

ve
ks

t o
g 

le
ve

kå
r

3 VGS eller høyere utdanning, 30-39 år 80 79 80 prosent

4 Lavinntekt (husholdninger) 5,5 6,3 7,4 prosent

5 Inntektsulikhet, P90/P10 2,5 2,6 2,8 -

6 Barn av enslige forsørgere 13 14 15 prosent

7 Stønad til livsopphold, 20-66 år 16 16 16 prosent (a,k)

8 Bor trangt, 0-17 år 7,6 14 19 prosent

9 Leier bolig, 45 år + 13 12 12 prosent

10 Trives på skolen, 10. klasse 84 85 85 prosent (k)

11 Laveste mestringsnivå i lesing, 5. kl. 30 27 24 prosent (k)

12 Frafall i videregående skole 17 18 20 prosent (k)

M
ilj

ø,
 sk

ad
er

 o
g 

ul
yk

ke
r

13 God drikkevannsforsyning 97 85 90 prosent

14 Andel tilknyttet vannverk 79 90 88 prosent

15 Luftkvalitet, fint svevestøv 2,3 3,3 5,4 µg/m³

16 Skader, behandlet i sykehus 13,8 14,6 13,7 per 1000 (a,k)

17 Vold, anmeldte tilfeller 2,9 5,2 6,9 per 1000

18 Fornøyd med lokalmiljøet, Ungd. 2018 71 68 70 prosent (a,k)

19 Trygt i nærmiljøet, Ungdata 2018 92 89 87 prosent (a,k)

20 Kollektivtilbud, Ungdata 2018 52 50 62 prosent (a,k)

21 Med i fritidsorganisasjon, Ungd. 2018 65 66 66 prosent (a,k)

22 Ensomhet, Ungdata 2018 19 21 20 prosent (a,k)

23 Valgdeltakelse, 2019 67 63 65 prosent

He
lse

-
re

la
te

rt
 

at
fe

rd 24 Lite fysisk aktive, Ungd. 2018 17 13 14 prosent (a,k)

25 Røyking, kvinner 4,1 5,1 5 prosent (a)

He
lse

til
st

an
d

26 Forventet levealder, menn 80,7 80,1 79,4 år

27 Forventet levealder, kvinner 84,4 84,3 83,5 år

28 Utd.forskjeller i forventet levealder 3,7 4 4,9 år

29 Fornøyd med helsa, Ungd. 2018 68 67 71 prosent (a,k)

30 Psykiske sympt./lidelser 136 149 154 per 1000 (a,k)

31 Overvekt og fedme, 17 år 24 25 23 prosent (k)

32 Hjerte- og karsykdom 15,3 16,4 17,4 per 1000 (a,k)

33 Antibiotikabruk, resepter (ny def.) 301 315 306 per 1000 (a,k)

34 Vaksinasjonsdekning, meslinger, 9 år 93,9 96,1 96,0 prosent
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http://khs.fhi.no/webview/index.jsp?headers=aar&stubs=GEO&stubs=alder&measure=common&virtualslice=TELLER_value&GEOsubset=0&layers=kjonn&layers=virtual&study=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfStudy%2FBefolkningssammensetning-antall2020&kjonnsubset=0&mode=documentation&virtualsubset=TELLER_value&v=2&aarsubset=2014_2014+-+&aldersubset=80_120&submode=ddi&measuretype=4&kjonnslice=0&cube=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfCube%2FBefolkningssammensetning-antall2020_C1&top=yes
http://khs.fhi.no/webview/index.jsp?headers=AAR&AARslice=2019_2019&stubs=GEO&measure=common&virtualslice=ANDEL_ENPERSONHUSH_value&ALDERslice=45_120&GEOslice=0&GEOsubset=0&layers=ALDER&layers=virtual&study=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfStudy%2Fenpersonhus2020&ALDERsubset=45_120&mode=documentation&virtualsubset=ANDEL_ENPERSONHUSH_value&v=2&AARsubset=2015_2015+-+&submode=ddi&measuretype=4&cube=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfCube%2Fenpersonhus2020_C1&top=yes
http://khs.fhi.no/webview/index.jsp?headers=AAR&AARslice=2018&stubs=GEO&measure=common&virtualslice=RATE100_value&ALDERslice=30_39&GEOslice=0&layers=ALDER&layers=UTDANNINGSNIVA&layers=virtual&GEOsubset=0&study=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfStudy%2FUtdanningsniva2020&ALDERsubset=30_39&mode=documentation&virtualsubset=RATE100_value&v=2&UTDANNINGSNIVAsubset=23&UTDANNINGSNIVAslice=23&AARsubset=2014+-+&submode=ddi&measuretype=4&cube=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfCube%2FUtdanningsniva2020_C1&top=yes
http://khs.fhi.no/webview/index.jsp?headers=AAR&AARslice=2018_2018&stubs=GEO&measure=common&virtualslice=lavinntekt_andel_value&ALDERslice=0_120&GEOslice=0&layers=DEF&layers=ALDER&layers=virtual&GEOsubset=0&study=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfStudy%2FLavinntekt-1G2020&ALDERsubset=0_120&ALDER=0_120&mode=documentation&virtualsubset=lavinntekt_andel_value&v=2&AARsubset=2014_2014+-+&submode=ddi&measuretype=4&DEFsubset=ant_eu60&cube=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfCube%2FLavinntekt-1G2020_C1&DEFslice=ant_eu60&top=yes
http://khs.fhi.no/webview/index.jsp?headers=AAR&AARslice=2018_2018&stubs=GEO&measure=common&virtualslice=P90_P10_value&GEOslice=0&GEOsubset=0&layers=virtual&study=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfStudy%2FInntektsulikhet2020&mode=documentation&v=2&virtualsubset=P90_P10_value&AARsubset=2014_2014+-+&submode=ddi&measuretype=4&cube=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfCube%2FInntektsulikhet2020_C1&top=yes
http://khs.fhi.no/webview/index.jsp?headers=AAR&AARslice=2016_2018&stubs=GEO&measure=common&virtualslice=RATE100_MA3_value&GEOslice=0&GEOsubset=0&layers=virtual&study=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfStudy%2FBarnEnslige2020&mode=documentation&v=2&virtualsubset=RATE100_MA3_value&AARsubset=2012_2014+-+&submode=ddi&measuretype=4&cube=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfCube%2FBarnEnslige2020_C1&top=yes
http://khs.fhi.no/webview/index.jsp?headers=AAR&stubs=GEO&AARslice=2018_2018&measure=common&virtualslice=MEIS_value&GEOslice=0&ALDERslice=20_66&layers=KJONN&layers=ALDER&layers=virtual&GEOsubset=0&study=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfStudy%2Fstonad2020&ALDERsubset=20_66&ALDER=20_66&mode=documentation&v=2&virtualsubset=MEIS_value&KJONNsubset=0&KJONNslice=0&AARsubset=2014_2014+-+&submode=ddi&measuretype=4&cube=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfCube%2Fstonad2020_C1&top=yes
http://khs.fhi.no/webview/index.jsp?headers=AAR&stubs=GEO&AARslice=2018_2018&measure=common&virtualslice=andel_value&GEOslice=0&ALDERslice=0_17&layers=BODD&layers=ALDER&layers=virtual&GEOsubset=0&BODDslice=trangt&study=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfStudy%2Ftrangboddhet2020&ALDERsubset=0_17&mode=documentation&v=2&virtualsubset=andel_value&AARsubset=2015_2015+-+&BODDsubset=trangt&submode=ddi&measuretype=4&cube=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfCube%2Ftrangboddhet2020_C1&top=yes
http://khs.fhi.no/webview/index.jsp?headers=AAR&AARslice=2018_2018&stubs=GEO&measure=common&STATUSslice=leier&virtualslice=rate_value&GEOslice=0&ALDERslice=45_120&layers=STATUS&layers=ALDER&layers=virtual&GEOsubset=0&study=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfStudy%2Feierstatus2020&STATUS=leier&ALDERsubset=45_120&mode=documentation&virtualsubset=rate_value&v=2&STATUSsubset=leier&AARsubset=2015_2015+-+&submode=ddi&measuretype=4&cube=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfCube%2Feierstatus2020_C1&top=yes
http://khs.fhi.no/webview/index.jsp?headers=AAR&TRINNslice=10&AARslice=2014_2018&stubs=GEO&measure=common&virtualslice=MEIS_MA5_value&GEOslice=0&TRINNsubset=10&layers=TRINN&layers=KJONN&layers=virtual&GEOsubset=0&study=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfStudy%2FTrivsel-i-skolen2020&mode=documentation&KJONNsubset=0&virtualsubset=MEIS_MA5_value&v=2&KJONNslice=0&AARsubset=2011_2015+-+&submode=ddi&measuretype=4&cube=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfCube%2FTrivsel-i-skolen2020_C1&top=yes
http://khs.fhi.no/webview/index.jsp?headers=AAR&TRINNslice=5&AARslice=2016_2018&stubs=GEO&measure=common&virtualslice=MEIS_MA2_value&GEOslice=0&TRINNsubset=5&layers=FERDNIVAA&layers=TRINN&layers=virtual&GEOsubset=0&study=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfStudy%2FLeseferdighet2020&FERDNIVAAsubset=1&mode=documentation&virtualsubset=MEIS_MA2_value&v=2&FERDNIVAAslice=1&AARsubset=2012_2014+-+&submode=ddi&measuretype=4&cube=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfCube%2FLeseferdighet2020_C1&top=yes
http://khs.fhi.no/webview/index.jsp?headers=AAR&AARslice=2016_2018&stubs=GEO&stubs=Utdanning&Utdanningslice=0&measure=common&virtualslice=MEIS_MA3_value&GEOslice=0&GEOsubset=0&layers=virtual&study=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfStudy%2FFrafallvgs2020&mode=documentation&virtualsubset=MEIS_MA3_value&v=2&AARsubset=2010_2012+-+&submode=ddi&measuretype=4&cube=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfCube%2FFrafallvgs2020_C1&Utdanningsubset=0%2C1%2C3&top=yes
http://khs.fhi.no/webview/index.jsp?headers=AAR&AARslice=2018_2018&stubs=GEO&stubs=INDIKATOR&NIVAslice=1&measure=common&virtualslice=RATE_value&GEOslice=0&GEOsubset=0&layers=NIVA&layers=virtual&study=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfStudy%2FDrikkevann-hyglev2020&INDIKATORslice=HygLev&mode=documentation&virtualsubset=RATE_value&NIVAsubset=1&v=2&AARsubset=2018_2018+-+&submode=ddi&measuretype=4&INDIKATORsubset=HygLev&cube=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfCube%2FDrikkevann-hyglev2020_C1&top=yes
http://khs.fhi.no/webview/index.jsp?headers=AAR&stubs=GEO&measure=common&virtualslice=DEKNINGSGRAD_value&GEOsubset=0&layers=virtual&study=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfStudy%2FDrikkevann-DEKNING2020&mode=documentation&v=2&virtualsubset=DEKNINGSGRAD_value&AARsubset=2018_2018&submode=ddi&measuretype=4&cube=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfCube%2FDrikkevann-DEKNING2020_C1&top=yes
http://khs.fhi.no/webview/index.jsp?headers=AAR&AARslice=2018_2018&stubs=GEO&measure=common&virtualslice=PWC_value&GEOslice=0&GEOsubset=0&layers=virtual&study=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfStudy%2FPWC2020&mode=documentation&v=2&virtualsubset=PWC_value&AARsubset=2016_2016+-+&submode=ddi&measuretype=4&cube=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfCube%2FPWC2020_C1&top=yes
http://khs.fhi.no/webview/index.jsp?headers=AAR&AARslice=2015_2017&stubs=GEO&stubs=SYKDGRUPPE&measure=common&virtualslice=MEIS_MA3_value&GEOslice=0&ALDERslice=0_120&layers=KJONN&layers=ALDER&layers=virtual&GEOsubset=0&study=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfStudy%2Fpersonskader-nprsomatikk2020&ALDERsubset=0_120&SYKDGRUPPEsubset=S00T78&mode=documentation&SYKDGRUPPEslice=S00T78&KJONNsubset=0&virtualsubset=MEIS_MA3_value&v=2&KJONNslice=0&AARsubset=2010_2012+-+&submode=ddi&measuretype=4&cube=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfCube%2Fpersonskader-nprsomatikk2020_C1&top=yes
http://khs.fhi.no/webview/index.jsp?headers=AAR&AARslice=2017_2018&stubs=GEO&measure=common&virtualslice=RATE_value&GEOslice=0&GEOsubset=0&layers=virtual&study=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfStudy%2FAnmeldtelovbrudd2020&mode=documentation&v=2&virtualsubset=RATE_value&AARsubset=2013_2014+-+&submode=ddi&measuretype=4&cube=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfCube%2FAnmeldtelovbrudd2020_C1&top=yes
http://khs.fhi.no/webview/index.jsp?headers=AAR&stubs=GEOGRAFI&measure=common&virtualslice=MEIS_value&layers=virtual&study=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfStudy%2Flokalmil-ungd2020&mode=documentation&v=2&virtualsubset=MEIS_value&AARsubset=2012_2012+-+&GEOGRAFIsubset=0&submode=ddi&measuretype=4&cube=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfCube%2Flokalmil-ungd2020_C1&top=yes
http://khs.fhi.no/webview/index.jsp?headers=AAR&stubs=GEO&measure=common&virtualslice=MEIS_value&GEOsubset=0&layers=virtual&study=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfStudy%2FTrygghet2020&mode=documentation&v=2&virtualsubset=MEIS_value&AARsubset=2014_2014+-+&submode=ddi&measuretype=4&cube=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfCube%2FTrygghet2020_C1&top=yes
http://khs.fhi.no/webview/index.jsp?headers=AAR&stubs=GEO&measure=common&virtualslice=MEIS_value&GEOsubset=0&layers=virtual&study=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfStudy%2FKollektivtilbud2020&mode=documentation&v=2&virtualsubset=MEIS_value&AARsubset=2014_2014+-+&submode=ddi&measuretype=4&cube=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfCube%2FKollektivtilbud2020_C1&top=yes
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Forslag om undersøkelse av kommunal formuesbevaring 

 

 

 

Rauma kommune skal ha rutiner for bevaring/forvaltning av sin formue. 

Undersøkelsen kan være et eksempel på at/om rutiner/retningslinjer/delegeringer fungerer i 

organisasjonen. 

 

Jeg mener dette er et godt eksempelet for en slik undesøkelse. Det er et lite og godt avgrenset 

anlegg som ganske nylig er laget. Det skulle derfor være relativt enkelt i finne kostprisen på anlegget. 

Bruksverdi/formuesverdi kan jo være ulik kostpris, bruksverdien kan jo være mye basert på hvordan 

vi som innbyggere oppfatter verdien.  

 

Mellom Tindesenteret og bygget til pendelbanen hadde Rauma kommune laget et lite parkanlegg 

med plantekasser av stål med påmonterte benker, som da i prinsippet er en kommunal eiendom. 

Det er etter mitt syn ingen prinsipiell forskjell på om det sto en bygning på eiendommen eller om det 

er anlagt et parkanlegg. 

 

Ved anlegg av pendelbanen måtte dette anlegget fjernes av plasshensyn. 

 

 

 

Undersøkelsen bør da gå ut på følgende ( dette er eksempler, ikke utfyllende): 

 

Politisk: Er saken korrekt behandlet politisk, f eks er det gjort vedtak i rett/rette 

organ. 



 

Administrativt:   Er det delegert myndighet i administrasjonen i avhending av kommunal 

formue/eiendom? 

   Er det gjort nødvendige avtaler mellom RK og utbygger? 

   Er avtaler fulgt opp av RK? 

   Er det kommet oppgjør fra utbygger for innløsing av eiendommen? 

 

 

 

Jeg ønsker at saken blir tatt opp i kontrollutvalget, og ber om at det blir diskutert om dette hører til 

KU og om vi har ressurser til en slik undersøkelse. 

 

Med hilsen 

 

Odd Ivar Røhmesmo 

oddir@online.no 

907 66 171 
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ADRESSE 
Årøsetervegen 56 
6422 MOLDE 

TELEFON 
+47 71 21 34 50 
INTERNETT 

E-POST 
rir@rir.no  
FAKTURA 

Org.nr.  
NO 971 042 656 MVA 
Bankkonto 

 

 www.rir.no faktura@rir.no 
 

9650.27.14985  

     

 

Kontrollutvalget i Rauma kommune 
 
 

Vår ref.:  Deres ref.:   Dato: 

18/99 - 7 / JEK 2020-064/JAA  03.03.2020 

    

Svar på brev fra kontrollutvalget   
 
 
 
Vi viser til e-post med brev av 2.3.2020 med ønske om å få tilsendt møteinnkalling og protokoller fra 
representantskapsmøtene i RIR IKS. 
 
Vi etterkommer selvfølgelig gjerne dette ønsket, men vil allikevel orientere om praksis så langt i RIR.  
 
 
Vi i RIR har i alle år forholdt oss til lov om IKS §8, 2. avsnitt, og har derfor sendt kopi av innkalling med 
protokoll fra forrige møte til det kommunale postmottaket i tillegg til de ordførerne som ikke får dette som 
medlemmer i representantskapet (ref. selskapsavtalen §5.4, 2. avsnitt) Ingen av de andre deltakerne i RIR 
IKS, eller kontrollutvalgssekretariatet har noen gang bedt om å få sendt dette direkte til kontrollutvalget. 
Administrasjonen i RIR har gått ut fra at kontrollutvalgene får sin informasjon fra 
postlisten/administrasjonen i sin kommune. 
 
 
Hvis det nå er slik at kontrollutvalgssekretariatet på vegne av alle kontrollutvalgene kan ta imot denne 
informasjonen på en fast adresse, er det ikke noe i veien for at vi legger denne adressen til i vår utsendelse 
av slike papirer. Men vi vil gjerne slippe å administrere medlemslisten/lederskapet i alle kontrollutvalgene, 
siden varslingslingsplikten ihht kommuneloven §23-6, 4. avsnitt godt kan ivaretas av kommunens 
administrasjon, slik den altså har vært gjort hos alle de andre deltakerne i RIR i alle år. 
 
 
Når det gjelder deltagelse i representantskapsmøtene er det etter vår praksis åpent for alle, på linje med 
kommunestyremøter. Vi gjør da oppmerksom på at det har vært avholdt ett møte i representanskapet 
etter at Rauma ble deltaker i RIR IKS, nå sist fredag 28.2. Møtet behandlet saker til konstituering. Rauma 
møtte med Knut Johan Stenerud og varamedlem Monica Kavli Larsen. Protokoll fra dette møte vil bli sendt 
ut sammen med innkalling til neste møte som vil være den 24. april. Siste møtet i år vil være 16. oktober. 
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 Jan-Egil Korseberg 
 daglig leder 
 Dette brevet er elektronisk signert 

 
 
 
 
 
Kopi til: 
Anita Groven administrasjonssjef 

  

Lars Ramstad 
   

 
 

 
  



 
Organisasjonsnr: 961181399 

 
Telefon: 480 55 666 

 
www.arkivverket.no/tjenester 

   

Oppfølging av tilsyn - fremdeles åpne avvik 
 
Viser til brev fra Rauma kommune av 18.11.19. 

 
I forbindelse med Arkivverkets tilsyn 13.6.17 fikk Rauma kommune pålegg om å utbedre ti avvik 

fra arkivloven med forskrifter. Pålegg nr. 1, 2, 4 og 9 er lukket tidligere. Arkivverket har purret 

kommunen gjentatte ganger om utbedringen av de gjenstående avvikene. Gjeldende frist for 

pålegg nr. 3, 5, 7, 8 og 9 var 18.11.19. Pålegg nr. 6 skal utbedres innen 1.3.20. 

 

Pålegg nr. 3 – Oppdatere arkivplan 
I brev av 7.1.19 påpekte vi at arkivplanen som kommunen oversendte 27.11.18 ikke dokumenterte 

de enkelte arkivseriene/arkivdelene som utgjør kommunens arkiv, arkivholdet i interkommunale 

samarbeid og rutiner for arkivdanningen i fagsystemer. Med unntak av rutinene for arkivdanningen 

i Profil, kan ikke vi se at de nevnte manglene er utbedret.  

 
Pålegg nr. 5 – Rutiner for elektronisk arkivering 
Vi registrerer at kommunen har utarbeidet rutiner i henhold til Riksarkivarens forskrift kapittel 3 for 

elektronisk arkivering i Websak. Vi har tatt noen stikkprøver og ut fra disse synes 

dokumentasjonen i hovedsak å være tilfredsstillende. 

 

I henhold til tilsynsrapporten arkiverer kommunen også dokumentene som registreres i Socio 

elektronisk, jamfør avsnitt 2.6. Som vi påpekte i vårt brev av 7.1.19 må tilsvarende rutiner 

utarbeides for dette systemet. 

 
Pålegg nr. 6 – Deponere uttrekk fra avsluttet arkivperiode 
Ved oversendelsen av endelig tilsynsrapport fikk kommunen frist til 1.12.18 for å deponere uttrekk 

fra den avsluttede sak-/arkivperioden 1999-2006. På bakgrunn av at innføringen av nytt sak-

Dato 19.12.2019 
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/arkivsystem ble forsinket som følge av at avtalen med systemleverandør ble terminert, forlenget 

Arkivverket kommunens frist til 1.3.2020.  

 

I sitt brev opplyser kommunen om at de vil innføre nytt sak-/arkivsystem 1.3.2020. I den 

forbindelse vil kommunen sette skarpt skille i arkivet og deponere uttrekk fra hele basen. Vi 

registrerer at kommunen ikke vil rekke å utbedre pålegget innen gjeldende frist. 

 

I tråd med ny praksis for oppfølging av lignende avvik endrer Arkivverket pålegget til krav om å 

utarbeide en konkret plan for uttrekk og deponering. Planen må inneholde kostnadsberegning, 

plan for finansiering og tidsfrist for når arbeidet skal være ferdig. Som dokumentasjon kan 

kommunen eksempelvis legge fram underskrevet kontrakt med uttrekksleverandør.  

 

Pålegg nr. 7 – Dokumentere elektroniske arkivsystemer 
I brev av 7.1.19 påpekte vi at arkivplanen ikke dokumenterte hvordan bevaringsverdig informasjon 

som blir til i eller i tilknytning til de elektroniske systemene skal langtidsbevares. Så vidt vi kan se 

er fortsatt ikke denne dokumentasjonen tatt inn i arkivplanen.    

 
Pålegg nr. 8 – Ajourføre journalposter i sak-/arkivsystemet 
Kommunen har ikke lagt fram informasjon om antallet eldre journalposter i status R, F, E, S og M, 

og begrunner dette med at det har oppstått problemer med integrasjonene mellom sak-

/arkivsystemet og enkelte fagsystemer.  

 

Pålegg nr. 10 – Sikre bortsatte, eldre og avsluttede arkiver 
I endelig tilsynsrapport ble fristen for å utbedre pålegget satt til 1.6.18. Kommunen meddelte i brev 

av 30.4.19 at de ville overføre arkivene til sitt IKA. I brev av 19.6.18 utvidet Arkivverket fristen for å 

sikre arkivene i forskriftsmessige arkivlokaler til 14.6.19.  

 

Det går fram av kommunens brev at arkivene fremdeles befinner seg i kommunens lokaler. 

Kommunen anslår at det vil ta om lag ett år å ordne de arkivene som ennå ikke er klargjort, og 

opplyser om at det per i dag ikke er satt av midler til dette arbeidet i budsjettet for 2020.  

 

Arkivverket har i brev av 7.1.19 og 26.3.19 bedt kommunen redegjøre om hvorvidt lokalene hvor 

arkivene i dag befinner seg tilfredsstiller bestemmelsene om spesialrom i Riksarkivarens forskrift 

kapittel 2 og eventuelt hvilke avvik lokalene har, men kommunen har ikke besvart spørsmålet. 



Arkivverket registrerer at det fortsatt gjenstår et betydelig arbeid for å utbedre avviket og at det er 

uklart når arbeidet vil bli ferdigstilt.  

 

Fristen for å utbedre de gjenstående påleggene forlenges til 1.3.20. Arkivverket vil deretter 

avslutte oppfølgingen av tilsynet. For pålegg nr. 10 ber vi kommune gi et overslag over antall 

hyllemeter bortsatte, eldre og avsluttede arkiver som fortsatt oppbevares i kommunens lokaler.   

 

 
Med hilsen 
 
 
fagdirektør 
Dokumentasjonsforvaltning 

 
Thomas Øverby 
arkivar 

 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur 
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Oppfølging av tilsyn - lukking av avvik  
 
Pålegg 3 oppdatering av arkivplan 
Rauma kommune har som mål at våre ansatte skal bruke vår arkivplan som et 
foretrukket oppslagsverk i forhold til dokumentasjon i det daglige arbeidet.  
Vi har brukt tid på å utarbeide et mer brukervennlig brukergrensnitt enn hva som var 
tilfelle med gammel plan.  
Arkivplanen er ikke ferdig da vi har måttet prioritere arbeidet med bytte av 
sakssystem og nytt fagsystem for byggesak. Rauma kommune går over til nytt 
sakssystm, P360, og nytt byggesakssystem, eByggesak, den 2. mars 2020.  
Vi har i tillegg hatt langtidssykemeldinger i avdelingen slik at vi har ikke greid å 
komme i mål med en ferdig arkivplan til utsatt frist 1. mars. Vi vil imidlertid legge den 
ut på nettet i løpet av uke 10 og den vil gradvis bli oppdatert til den skal godkjennes 
av kommunestyret. Vår nye arkivplan blir å finne på 
www.rauma.kommune.no/arkivplan 
 
I årshjulet vårt har vi satt opp at kommunestyret skal rullere arkivplan i juni hver ny 
kommunestyreperiode. Arkivplanen vil bli meldt opp til behandling i kommunestyret i 
juni 2020. 
 
I arkivplanen er det lagt inn oversikt over kommunens arkivserier/arkivdeler som er 
oppbevart:  

• hos IKA Møre og Romsdal 

• i rådhusets kjeller 

• i 1. etasje i rådhuset 

mailto:post@rauma.kommune.no
http://www.rauma.kommune.no/
http://www.rauma.kommune.no/arkivplan
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• i kjelleren i Raumahallen 

• i tillegg kommer det som gjenstår av arkivmateriale på skolene. Dette skal 
innleveres til Service- og dokumentsenteret i forkant av at IKA MR kommer og 
henter alt av papirarkiver i løpet av våren. 

• samt oversikt over arkivholdet i interkommunale samarbeid 
Rutinene for arkivdanningen i fagsystemer jobbes det med, men med unntak av 
fagsystemet Socio er dette arbeidet ikke fullført. Dette skal være utført innen 1. mai. 
 
Pålegg 5  
Rutiner for elektronisk arkivering i Socio er lagt inn i planen. 
 
Pålegg 6 deponering av uttrekk fra avsluttet arkivperiode 
De 4 kommunene i ROR-samarbeidet har gått til felles innkjøp av nytt sak-
/arkivsystem. I den forbindelse er det også inngått felles kontrakt med leverandøren 
Documaster som skal levere oppslag i de respektive kommunenes historiske baser. 
Uttrekk er foretatt og vi vil bruke de kommende månedene på rydding i gammel base 
før Documaster avleverer vår Websakbase som Noark-uttrekk til IKA Møre og 
Romsdal. Vi har satt som mål å være ferdig med opprydding i basen til 1. juni. 
 
Pålegg 7 
Dokumentasjon av langtidsbevaring av elektroniske systemer er nå tatt inn i 
arkivplanen.  
 
Pålegg 8 
Antall journalposter i: 
R 12 
F 257 
E 20 
S 0 
M 0 
 
Siden vi går over til nytt sak-/arkivsystem 2. mars må vi ha skarpt periodeskille og 
alle sakser skal avsluttes. Alle saksbehandlere i organisasjonen har jobbet med 
arkivopprydding i flere måneder. De siste sju ukene har dokumentsenteret invitert til 
drop-in support med hjelp til opprydding og avslutning av saker i Websak. Vi har hatt 
«åpent hus» i rådhussalen med hjelp, kaffe og Twist fra kl 12:30 – 15 hver fredag. 
Mange saksbehandlere fra hele organisasjonen har benyttet seg av dette. 
 
Pålegg 10 
Det er, som tidligere nevnt, inngått avtale med IKA Møre og Romsdal om avlevering 
av alle papirarkiver fordi kommunen ikke har godkjente arkivlokaler. Alt 
arkivmaterialet i rådhusets 1. etasje er ordnet og listeført og står klart til avhenting i 
arkivbokser. Enkelte serier i kjelleren er også ordnet og listeført. Resterende serier er 
ikke ordnet og blir hentet av IKA MR slik som de står. 
 
 

 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent uten signatur 

 
Med hilsen 



 
 

Side 3 av 3 

 
 
Liv Jorunn Bårdsnes Horgheim  
leder servicetorg    
direkte tlf.nr. 71166612 
liv.horgheim@rauma.kommune.no 
  
 
Kopi til: 
 Interkommunalt arkiv Møre og 
Romsdal IKS 

   

Perry Ulvestad Rauma rådhus 6300 ÅNDALSNES 
Toril Hovdenak Rauma rådhus 6300 ÅNDALSNES 
Vedlegg: 
Avtaler om digitalisering og ordning/avlevering av arkiv 01.03.2020 

 
 
 



 

1 
 

 

OPPDATERT HANDLINGSPLAN ETTER TILSYN ROP       16. april 2020 

 

Lovbrudd 1: Det er avdekt mangler ved kommunen sin styring av det systematiske arbeidet som skal sikre at personer med ROP får 

sammenhengende, koordinerte og forsvarlige helse- og sosiale tjenester.  

NR TEMA TILTAK ANSVARLIG FRIST 

1 Sikre toppledelsen sin styring og 
kontroll av tjenestene til ROP 
brukerne 

• Revidering av samarbeidsavtaler mellom ROS 
team-NAV og ROS team-Psykisk helse og mestring 
og NAV-Psykisk helse og mestring for å unngå 
fragmenterte tjenester 

• Faste møter tjenesteområdeledere og 
avdelingsledere, 2 x per år. Fast tema er 
gjennomføring handlingsplan ROP. 

• Ta initiativ til nye forhandlinger 
samhandlingsavtale med spesialist helsetjeneste 
o Arbeidsgruppen på tvers av avdelingene er 

startet og utarbeider et forslag til fagmøte i 
februar 2019 

Tiltak er tatt bort fordi det vurderes at Rauma 
kommune som enkelt kommune har lite 
påvirkningskraft alene i revidering av overordnet 
samarbeidsavtale. 

• Gi mandat til å utarbeide 
behandlingsrutine/pakkeforløp ROP brukere 
Pågående avklaring ift plassering av ansvar for 
alle pakkeforløp i kommune på overordnet nivå. 
 

HO sjef Kristian/HV 
sjef Harald 

Ferdig 
 
 
 
Iverksatt - dato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fra januar 2019 
 
 



 

2 
 

2 Sikre god intern kontroll, eks. Avvik, 
hvor ligger rutinebeskrivelse 

• Oppdatering av den kommunale rutinen 
avvikshåndtering (hva er et avvik, hvilket avvik 
registreres hvor, hvem behandler avvik) 

• Samarbeidsavtaler blir tilgjengelig for ansatte i 
rutinebibliotek KS 

• Opplæring avviksregistrering (kontinuerlig) i 
personal/fagmøter i avdelingene. Planlagt 
oppfriskning i november 2018 

• Helse og Omsorg: Oppstart kvalitetsteam IK per 
avdeling. Kvalitetsteam består av avdelingsleder 
og 2 representanter fra ROS team. Oppgave er å 
drøfting felles trekk i avvik og komme med 
forbedringsforslag. 
Tiltak er endret til jevnlig drøfting av avvik i 
ukentlig fagmøter. 

• Helse og Velferd: Eget fora for oppfølging av 
kvalitetsarbeid IK/HMS på avdelingsledernivå. 
 

HV sjef Harald/HO sjef 
Kristian 
 
 
HV sjef Harald 
 
Avdelingsledere 
Annelies/Lisbet/Tove 
 
 
Avdl. Annelies 
 
 
 
 
 
Avdl. Lisbet/Tove 

Ferdig  
 
 
 
Gjennomført 
 
 
Gjennomført 
 
 
Kontinuerlig 
 
 
 
 
Ferdig Helse og 
velferd 
 
 

3 Synliggjøre kompetansebehov og 
hvordan en sikrer denne kompetansen 
(spesielt innenfor rus) 

• Felles strategisk kompetanseplan Psykisk Helse og 
Mestring og ROS team for 2019 men fra 2020 
integrert i felles kompetanseplan for det 
respektive tjenesteområdet. 

• Oppstart videreutdanning psykisk helse og rus 2 
medarbeidere ROS team fra høsten 2019 
Endret tiltak: pga private årsaker har begge 
medarbeiderne ikke kunne starte. 
Videreutdanning er prioritert i kompetanseplanen 
for Helse og omsorg, og det jobbes aktivt med å 
motivere medarbeiderne. 

• Ansettelse tverrfaglig teamkoordinator rus som 
blir organisatorisk forankret i ROS team, men 

Avdl. Annelies/Lisbet 
 
Avdl. Annelies 
 
 
 
 
 
 
Avdl. 
Annelies/Tove/Lisbet 
 
 

Ferdig 
 
Fortløpende 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fortløpende 
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jobber på tvers av avdelingene ROS team, NAV og 
Psykisk helse og mestring  
Fra 1. mars 2019 er det en ruskoordinator aktiv, 
med økonomisk støtte fra Fylkesmannen. 
Koordinator har i 2019 blant annet jobbet med 
rutinebeskrivelser (bekymringsmeldinger, rutine 
tvangsvedtak kap. 10), organisert et seminar for 
rusfeltet med tema pårørende, gjennomført første 
registrering i Brukerplan for Rauma kommune, 
opprettet en rustelefon, utarbeidet informasjon på 
kommunens hjemmeside og bidratt med 
koordinering og rådgivning i krevende saker. Det 
er søkt om videreføring av tilskudd for 2020 og 
mottatt forvarsel om at søknad innvilges. 
 

4 Gjennomføre og forankre aktuelle 
tiltak som er avdekt gjennom 
prosjektet «Sammen om mestring» 

• Oppstart arbeidsgrupper på tvers av avdelingene 
«pårørendetilbud i Rauma kommune» og 
«samarbeid med 2. linje»  Vi jobber med en 
brosjyre for pårørendetilbud i kommunen 

• Felles supervisjon, 1x i måned 

• Veiledning ROS team. Psykisk helse og mestring 
gir veiledning i konkrete brukersaker til ROS team, 
1x i måned. 
Endret tiltak: Tilbud er tilgjengelig hver torsdag, 
men blir lite brukt. Med oppstart av 
ruskoordinator er veiledning internt i ROS-team 
styrket. 

• Felles inntaksteam Koordinerende Enhet, Psykisk 
helse og mestring, ROS team, annenhver uke. NAV 
har også mulighet til å melde opp saker og delta 
på sak. 

Annelies/Jesper 
 
 
 
 
 
 
Lisbet 
Lisbet/Jesper 
 
 
 
 
 
 
Avdl. Annelies/Lisbet 
 

Ferdig  
 
 
 
 
 
Evalueres 
Ferdig 
 
 
 
 
 
Er etablert og er 
operasjonell 
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• Samarbeidsavtaler mellom avdelingene. Revideres 
årlig og er forankret på tjenesteområdeledernivå. 

• Oppstart tverrfaglig Rus team med ruskoordinator 
i Rauma kommune: 
o Utarbeide rusplan for Rauma kommune 
o Utarbeide og gjennomføre rutiner 

bekymringsmelding 
o Utvikle og organisere ettervern 
o Etablere lokalt bistandsteam i forhold til 

tvangssaker rus og utarbeide rutiner 
Viser til teksten under punkt 3.  

 

 
 
Avdl. Annelies/Lisbet/ 
Tove 
 
Avdl. Annelies/Lisbet/ 
Tove 

Revidering for 
2020 planlagt  
 
Operasjonell 
 

5 Etablere faste møtearenaer mellom 
aktuelle tjenesteområdeledere og 
avdelingsledere for å sikre 
kommunens helhetlige strategi og 
sikre at brukerne for et 
sammenhengende og koordinert 
helse- og omsorgstilbud 
 

• Faste møter tjenesteområdeledere og 
avdelingsledere, 2 x per år 

 

Harald/Kristian Påbegynt 

6 Etablere felles system og rutiner for å 
kartlegge brukere med 
rusproblematikk i forhold til rusbruk, 
ernæringssituasjon eller somatiske 
problemer 
 

• Fast tema i nytt kartleggingsskjema ROS team 

• Nye inntaks- og kartleggingsrutiner mellom ROS 
team og Koordinerende Enhet 

• Fast del av kartlegging NAV utfører 

Annelies 
Annelies/Synnøve 
 
Tove 

Ferdig 
Ferdig 
 
Ferdig 

7 Rolleavklaring ift hvem som følger opp 
økonomisk råd, veiledning og 
gjeldsrådgivning  

• Revidert samarbeidsavtale NAV-ROS team 
Blir revidert i 2020. 

• Oppstart faste samarbeidsmøter miljøterapeuter 
ROS team og veiledere NAV 

Tove/Annelies 
 

Ferdig  
 
Påbegynt 
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Det er gjennomført 3 samarbeidsmøter i 
2018/2019. Felles forståelse for oppgaver er 
forbedret. 

• Utarbeide mer detaljert grensesnitt rutiner med 
innspill fra medarbeidere i samarbeidsmøter 
Arbeid er startet og informasjon/innspill er samlet. 
Utarbeiding av rutiner gjenstår.  
 
Tiltak ble nedprioritert i 2019 med bakgrunn i 
organisatoriske prosesser 

 
Påbegynt 

8 Revidere/evt. etablere rutiner for 
innhenting av informert samtykke og 
gjøre dette kjent for ansatte 

• Beskrevet i reviderte samarbeidsavtaler. Fast 
rutine i kartlegging ROS team og Psykisk helse og 
mestring. 

• Egen rutine blir utarbeidet for NAV 
 

Annelies/Lisbet/Tove 
 
 
Tove 

Ferdig 
 
 
 

9 Sette avvik på dagsorden i alle 
involverte tjenester jf. punkt 2 
 

Se tiltak under punkt 2  Ferdig 

10 NAV: Dokumentere hvem som er 
fastlegen i brukerne sine mapper 
 

Blir automatisk oppdatert i system Modia Tove Ferdig 

11 Sikre at de som har rett på IP og 
koordinator får dette og at brukere får 
«passende» koordinator 
 

• Tema er tatt med i reviderte samarbeidsavtale 
ROS team -NAV 

• Koordinerende enhet fatter vedtak på IP og 
koordinator 
 

Tove/Annelies Ferdig 

12 Ventelister ift. psykolog • Ved ansettelse av ny personal er venteliste ikke 
aktuelt lenger 

• Mulighet for henvisning ROP brukere til Psykisk 
helse og mestring. Behov for behandlingstilbud 
(lokalt eller i spesialist helsetjeneste) vurderes i 
felles inntaksteam. 

Lisbet Ferdig – dette er 
en fortløpende 
prosess, nå har 
vi ventetid igjen 
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• Veiledning ROS team. Psykisk helse og mestring 
gir veiledning i konkrete brukersaker til ROS team, 
1x i måned 
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Lovbrudd 2: Rauma kommune sørger ikke for at tjenesten «opplysning, råd og veiledning» etter sosial tjenesteloven §17 blir tildelt, gjennomført 

og fulgt opp.  

 

1 Manglende tilbud om økonomisk 
råd og veiledning 

• I reviderte, veiledende rutiner STL for NAV Rauma 
står dette omtalt, se vedlegg 

• Det skal gjøres journalnotat i Socio når råd og 
veiledning tilbys 

• Når det søkes om råd og veiledning skal vedtak 
fattes i Socio. 

Avdl. Tove Ferdig 

2 Rettleier til sosialtjenesteloven  
§ 17 er lite kjent 

• Opplæringstiltak iverksatt. Gjennomgang av 
rettleieren på ukentlige sosialmøter. 

Tove Kontinuerlig 

3 Varierende kvalitet på 
journalføring og dokumentasjon 

• I revidert, veiledende STL for NAV Rauma står 
dette omtalt. 

• Ved godkjenning av vedtak om økonomisk 
sosialhjelp skal dette sjekkes, beskrevet i 
sjekkliste til § 18 og 19 

Tove Ferdig 
Nå fått DigiSOS 

4 Forskrift om internkontroll i 
arbeids- og velferdsforvaltningen 

• Rutine for kvartalsvis internkontroll er utarbeidet 

• Sjekkliste over områder som skal kontrolleres er 
utarbeidet 

Tove Ferdig 

 



   

    

Erfaring med tilsyn –
kvalitetsutvikling og 
samhandling for gode 
nok tjenester
Tove Touihri, NAV leder Rauma
Annelies Slabbertje, avdelingsleder ROS team



Om Rauma

• Rauma Kommune har 7507 innbyggere.

• Rauma er kjent fra lakseelv Rauma, 
Trollveggen, Trollstigen og Raumabanen. 

• Areal: Ca. 1500 km2

• By/Bygder: Åndalsnes, Åfarnes, Rødven, 
Isfjorden, Innfjorden, Måndalen, Vågstranda

• Visjon: Vi skal bli verdens beste kommune 
for naturglade mennesker

• Verdier: Samarbeidsvillig, ekte og raus



Organisering psykisk helse og rusarbeid



NAV RAUMA
• NAV`s visjon: vi gir mennesker muligheter

• NAV`s verdier: tydelig, tilstede, 
løsningsdyktig

• Kommunale oppgaver i NAV Rauma:
• Behandle søknader etter lov om sosiale 

tjenester i NAV 
• Sosial stønad, råd og veiledning, midlertidig bolig, 

IP, KVP
• Gjeldsrådgivning
• Frivillig forvaltning
• Boliger for vanskeligstilte
• Husbankens virkemidler



ROS Team psykisk helse og 
rus: rehabilitering og 
stabilisering

Ressurser: alle mennesker har ressurser
Omsorg: alle har behov for å bli sett 
Støtte: vi står ved siden av brukere over tid

• Miljøterapi: praktisk bistand i hjemmet, råd og 
veiledning

• Støttesamtaler hjemme eller på kontor
• Dagsenter
• Koordinator og IP

Vi er som poteter og kan brukes til det meste!



Tilsynsprosess

• Varsel desember 2017
• Innsending dokumentasjon 17. mars 
• Intervju med 6 brukere 10. april
• Tilsyn 11. og 12. april
• Foreløpig rapport 16. mai 
• Definitiv rapport 27. juni
• Innsending handlingsplan 31. august
• Innsending redigert handlingsplan 15. 

oktober



Enheter som var involvert i tilsynet

• ROS team (team for rehabilitering og stabilisering)

• PHM team (team for psykisk helse og mestring)

• NAV

• Helse og Omsorgssjef

• Helse og Velferdssjef



Prosessen før tilsynet

• Involverte parter hadde flere møter med 
forberedelser til tilsynet

• Oppgaver ble fordelt

• Kartlegging av ROP brukere

• Samarbeidsavtaler ble ajourført

• Forberedelsene til tilsynet var tidkrevende



Gjennomføring av tilsynet
• Det ble holdt oppstarts- og sluttmøte der alle ansatte i de berørte avdelingene 

fikk anledning til å delta

• Gjennomgang av saksmapper – avdelingsledere var tilstede 

• Intervju av berørte ledere, et utvalg veiledere og brukere

• I sluttmøte ble foreløpige funn formidlet

• Berørte avdelinger fikk anledning til å komme med en tilbakemelding på 
foreløpige funn



Endelig rapport
Lovbrudd 1:
Det er avdekt mangler ved kommunen sin 
styring av det systematiske arbeidet som skal 
sikre at personer med ROP-lidelser får 
sammenhengende, koordinerte og forsvarlige 
helse- og sosialtjenester.

Lovbrudd 2:
Rauma kommune sørger ikke for at tjenesten 
opplysning, råd og veiledning etter 
sosialtjenesteloven § 17 tildeles, 
gjennomføres og følges opp.



ETTERARBEID
• Endelig rapport fra tilsynet var noe utydelig. Det skapte en del forvirring om 

hvilke tiltak som skulle rettes opp etter lovbruddet. 

• Handlingsplan ble utarbeidet som inneholdt
• Tiltak på det enkelte tema
• Ansvarlig for å utføre tiltaket
• Tidsfrist for når tiltaket skulle være avsluttet

• Første handlingsplan var for lite detaljert og derfor ikke godkjent

• Ny handlingsplan ble utarbeidet



Hvordan har tilsynet påvirket
kvalitetsutvikling i tjenestene? (1)

Før tilsynet:
• Samtykkeerklæring
• Intern Kontroll
• Samarbeidsavtaler 

Etter tilsynet:
• Nytt kartleggingsskjema ROS team
• Felles inntaksmøte psykisk helse og rus
• Opplæring avviksregistrering
• Rekruttering tverrfaglig ruskoordinator 
• Felles kompetanseplan psykisk helse og rus



Hvordan har tilsynet påvirket 
kvalitetsutvikling i tjenesten? (2)
• Økt kompetanse i NAV kontoret på:

• Råd og veiledning etter §17
• Helhetlig kartlegging av brukere
• Bedre kvalitet på journalføring
• Journalføring i riktig fagsystem

• Bedre og mer systematisk internkontroll
• Nye skjema for internkontroll er utarbeidet
• Flere veiledere deltar i internkontroll

• Endring i organisering av kontoret
• En bruker – en veileder



Hvordan har tilsynet 
påvirket samarbeidet 
mellom tjenestene? (1)

• Samarbeidsklima ble satt på prøve da 
tilsynsrapport kom. Fra frustrasjon til læring.

• Økt forståelse for at bruker står i sentrum

• Samarbeidsavtaler fornyet og mer konkret 

• Etablering av faste samarbeidsarena, på 
system og individnivå



Hvordan har tilsynet påvirket samarbeidet 
mellom tjenestene? (2)
Mer prioritet på samarbeid, spesifikk NAV og ROS team

• Kjent problem over tid
• Fikk hovedfokus etter tilsynet
• Ikke forankret i ledelse, både på avdeling og kommunenivå
• Tillitsproblem
• Uavklarte roller
• Ingen felles «strategi»
• Manglende forståelse (og aksept) for hverandre sine rammer: regelverk, type 

arbeid/oppgaver
• Mangel på samarbeidsrutiner og faste møtepunkter



Fra parter til partnere i samhandling



Ledelsesforankring 
• Bedre forankring av samarbeidet på alle 

nivå: fra medarbeider til rådmannen

• Helse- og omsorgssjef og helse- og 
velferdssjef tar initiativ til jevnlige 
samarbeidsmøter på ledelse og systemnivå, 
3 x i år. Økt eierskap til tjenesteutvikling 
(handlingsplan).

• Tilsynet har bidratt til økt fokus på psykisk 
helse- og rusarbeid på ledernivå

• Økt anerkjennelse i Helse og Omsorg for 
psykisk helse- og rusarbeid 



Det skjer så mye annet 
samtidig……
• Helsehus. Samlokalisering med 

hjemmetjeneste. Innflytting til et nytt bygg. 

• Stor overforbruk i Helse og Omsorg med 
direkte konsekvenser for ROS team 
(ansettelsesstopp).

• Mange andre brukere trenger også tett 
oppfølging; ROP pasienter utgjør bare en 
liten % av totale brukergruppen for NAV og 
ROS team.



Refleksjoner i etterkant (1)
• Felles forståelse og aksept for tilsynet blant medarbeidere.

Refleksjon: Felles møte med alle involverte veiledere/miljøterapeuter i forkant

• Tilsynet intervjuet kun noen få ansatte fra de enkelte avdelinger. 

Refleksjon: Gruppeintervju i den enkelte avdelingen? 

• Det virket som at tilsynsteamet hadde for lite kjennskap til registreringsrutiner i 
statlige og kommunale fagsystem og helhetlig oppfølging i NAV. Det ble en del 
misforståelser ift funnene. 

Refleksjon: Kunne funnene vært presentert i avdelingene i forkant av sluttmøte. 
Dette for å oppklare eventuelle misforståelser.



Refleksjoner i etterkant (2)
• Det skapte en del forvirring om hvilke tiltak 

som skulle rettes opp etter lovbruddet og 
hvordan handlingsplanen skulle se ut.

Refleksjon: Kunne tilbakemelding i 
rapporten være litt mer spisset? Kunne 
bestilling av handlingsplanen være mer 
konkret?



Erfaringer 

• Forberedelse på tilsyn var tidskrevende

• Mye læring og «gratis» tilbakemelding på hvordan Rauma kommune ligger an. 

• God grunnlag for systematisk målrettet forbedringsarbeid. 

• Opptatt av å lukke avvik med gode prosesser og god kvalitet.

• Tema ble satt på dagsorden som gjorde at ting kom på plass mye fortere

• Lite effekt på politisk nivå, så langt

• Det har bidratt til at vi har fått tilskudd til en tverrfaglig ruskoordinator

Takk for oss!
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REGNSKAPSREVISJON. PRESENTASJON ÅRSOPPGJØR 2019 

 

Sekretariatets innstilling 

 

Kontrollutvalget tar revisjonens rapport fra årsoppgjøret 2019 til orientering.  

 

Kontrollutvalget ber rådmannen om en plan for oppfølging av de to forholdene som er omtalt 

i Revisjonsbrev nr. 2.  

 

Kontrollutvalget ber revisjonen melde tilbake til kontrollutvalget om merknader og forslag til 

forbedringer blir fulgt opp av administrasjonen.   

 

Saksopplysninger 

 

Med hjemmel i kommuneloven § 23-2 1. ledd bokstav a), skal kontrollutvalget påse at 

kommunens årsregnskap blir revidert på en trygg måte. 

 

Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 3 Kontrollutvalgets oppgaver ved regnskapsrevisjon  

Kontrollutvalget skal holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet og påse at 

a) kommunens eller fylkeskommunens 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 eller fylkestinget om årsregnskapene og 

årsberetningene før formannskapet eller fylkesutvalget innstiller til vedtak. 

Kontrollutvalget skal påse at regnskapsrevisorens påpekinger etter kommuneloven § 24-7 til § 

24-9 blir rettet eller fulgt opp. Hvis påpekingene ikke blir rettet eller fulgt opp, skal kontrollutvalget 

rapportere det til kommunestyret eller fylkestinget. 

I Kommunelovens § 24-7 Skriftlige påpekninger fra revisor, listes det opp hvilke forhold som revisor 

skriftlig skal rapportere til kontrollutvalget. 

Revisor skal gi skriftlige meldinger om 

a) vesentlige feil som kan føre til at årsregnskapet ikke gir riktig informasjon 

b) vesentlige mangler ved registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger 

c) vesentlige mangler ved den økonomiske internkontrollen 

d) manglende eller mangelfull redegjørelse i årsberetningen for vesentlige budsjettavvik 

e) enhver mislighet 

f) hvorfor han eller hun ikke har skrevet under på oppgaver som kommunen eller fylkeskommunen skal sende til offentlige myndigheter, og som 

revisor etter lov eller forskrift skal bekrefte 

g) hvorfor han eller hun sier fra seg revisjonsoppdraget. 



Meldinger som nevnt i første ledd skal sendes i nummerte brev til kontrollutvalget, med kopi til 

kommunedirektøren. 

Hvis revisor avdekker eller på annen måte blir kjent med misligheter, skal han eller hun straks 

melde fra om det etter første ledd bokstav e. Når saksforholdet er nærmere klarlagt, skal revisor sende 

et nytt brev til kontroll-utvalget, med kopi til kommunedirektøren. 

Revisor skal årlig gi en skriftlig oppsummering til kontrollutvalget om forhold som er tatt opp 

etter første ledd, men som ikke er rettet opp eller som ikke er tilstrekkelig fulgt opp. 

Revisor har i Revisjonsbrev nr. 2, datert 4   

 

Kontrollutvalget har revisjonsåret 2019 fått følgende orienteringer fra oppdragsansvarlig 

revisor: 

 

• Kommunikasjons-/revisjonsplan 2019 i møte 12.09.19, sak 27/19. 

• Interimrapport regnskapsrevisjon – revisjonsåret 2019 i møte 10.12.19, sak 44/19. 

 

Revisjonens rapport til kontrollutvalget etter utført årsoppgjørsrevisjon er viktig for at 

kontrollutvalget skal kunne utføre sin påseoppgave.   

 

Vedlagt følger:  

• Revisjonsbrev nr. 2, datert 4.5.2020 fra Møre og Romsdal Revisjon til kontrollutvalget 

i Rauma kommune 

• Rapport fra årsoppgjørsrevisjonen (ettersendes) 

 

VURDERING  

 

Revisjonen har nå avsluttet revisjon av årsregnskapet til Rauma kommune for regnskapsåret 

2019. Revisjonen har utarbeidet en revisjonsberetning datert 4.5.2019 med presisering av to 

forhold;  

• Kommunen har ikke behandlet skattetrekksmidler i samsvar med bestemmelsene i 

skattebetalingsloven § 5-12. 

Det står i brevet at bankonto for skyldige skattetrekksmidler viste kr 347 302,- for lite 

avsatt per 31.12.2019 og revisor har derfor ikke signert skjema RF 1022 lønns og 

pensjonskostnader. Dette er en kortolloppstilling som utarbeides for å vise at 

lønnsområdet er avstemt. Dette har ikke regnskapsmessig betydning, dor midlene stå 

på en annen konto.    

•  Kommunens årsregnskap ble ikke avlagt innen fristen i kommuneloven 15.2. 

Årsregnskapet ble først avlagt 3.3.2020, endret 10.3.2020 og nytt årsregnskap avlagt 

4. mai 2020.   

 

Ved revisjonens presentasjon av kommunikasjons-/Revisjonsplan 2019, merket utvalget seg 

særlig at ett av oppfølgingspunktene fra 2018 som ikke var på plass var eldre fordringer på 

lønnsrefusjoner fra NAV. Revisjonen skrev at oppfølging av eldre fordringer bør ferdigstilles 

før årsoppgjøret 2019.  

Utvalget var kjent med at utfordringer med slike gamle fordringer er forhold som ble 

avdekket i forbindelse med et forvaltningsrevisjonsprosjekt som ble gjennomført i 2011. 

Utvalget hadde oppfølging av rapporten helt til 2016, da det ble avskrevet tap i regnskapet. 

Gjennomgang av den enkelte fordring skulle likevel fortsett etter at tapene var regnskapsført. 

Kontrollutvalget sendte brev til rådmannen i oktober 2019, der det ble presisert at 

kontrollutvalget forventer at eldre fordringer blir gjennomgått før årsoppgjøret 2019, slik 

revisjonen anbefaler. Sekretariatet har fått tilbakemelding fra revisjonen om at 

administrasjonen holder på med gjennomgangen, men at arbeidet ikke er avsluttet enda. Av 



note 24 til regnskapet fremgår det at dette ikke er gjennomgått med NAV pr. 31.12.2019 og 

derfor ikke realitetsbehandlet.   
 

Revisjonen har gjennom sitt revisjonsarbeid observert forbedringsforhold, som det er 

forventet at rådmannen følger opp. Revisjonen vil i dette møte orientere om utført 

revisjonsarbeid og summere opp forbedringspunkt og merknader.  

 

Sekretariatet har ikke mottatt presentasjonen som revisor vil vis i møte. Revisor vil først ha en 

gjennomgang av denne med administrasjonen, før den sendes kontrollutvalget.  Den vil bli 

ettersendt medlemmene så snart den foreligger.  

 

Revisor har gitt følgende tilbakemelding om noe av det oppsummeringen vil inneholde: 

• Revisor har avdekket en del feil som ikke påvirker regnskapsresultatet. Feilene samlet 

overstiger ikke vesentlighetsgrensen, men gir grunnlag for forbedringspunkt. 

• Kommunestyret har ikke vedtatt disponering av udisponert i investeringsregnskap 

2018, som er et formkrav, derav heller ikke budsjettert posten 

• Det var en del feil i noteopplysningene til årsregnskapet, disse er nå i all hovedsak 

korrigert i siste versjon av regnskap.  

• Revisor vil anbefale en intern gjennomgang av årsregnskap og noter for kvalitetssjekk, 

før avleggelse av regnskap. Dette vil reduser risiko for feil.   

 

Kontrollutvalget må i det videre arbeidet se til at revisors merknader og forslag til 

forbedringer blir fulgt opp av administrasjonen.   
 

 

 

Jane Anita Aspen 

daglig leder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MRR 

Møre og Romsdal Revisjon SA 

 

 

Postadresse: Møre og Romsdal Revisjon SA, Astrups gate 9, 6509 Kristiansund 

Avd. Molde: Storgata 18, 6413 Molde - Avd. Ålesund: Lerstadvegen 545, 6018 Ålesund 

e-post: post@mrrevisjon.no Organisasjonsnummer 923 746 552 

 
 

Til kontrollutvalget i Rauma kommune  Kopi 

Kommunedirektøren 
 

 
REVISJONSBREV NR. 2 

Møre og Romsdal Revisjon SA har avsluttet revisjonen av årsregnskapet for 2019 for Rauma 
kommune. I forbindelse med revisjonen har vi hatt kontakt med dere under prosessen og uklarheter 
er avklart løpende. 
 
Vi vil kommentere forholdet som er tatt opp i revisjonsberetning av 4.mai 2019 
 

Årsregnskap er ikke avlagt innen fristen for avleggelse 

Vi vil opplyse om at selskapet ikke har avlagt særregnskap og årsberetning inne fristen som var 15. 

februar, jfr. forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner § 10. 

 

Manglende midler på bankkonto for skattetrekksmidler pr 31.12   

I forbindelse med avleggelse av revisjonsberetning for 2019 tok vi inn en presisering om at Rauma 
kommune ikke har behandlet skattetrekksmidler i samsvar med bestemmelser i skattebetalingsloven 
§ 5-12.  

Bankkonto for skyldige skattetrekksmidler viste kr 347 302 for lite avsatt per 31.12.2019 og vi har 
derfor ikke signert skjema RF1022 

 
Vi vil også minne om at dette brevet må oppbevares i samsvar med oppbevaringsreglene i 

bokføringsloven § 13. 

 

  

  

Molde, 4.mai 2020  
Møre og Romsdal Revisjon SA 
 
 

 
Anne Oterhals 
Oppdragsansvarlig revisor 
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RAUMA KOMMUNE. ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2019 

 

Sekretariatets forslag til uttalelse 

 

Kontrollutvalget har i møte 12.5.2020, sak 11/20, behandlet Rauma kommunes årsregnskap 

og årsberetning for 2019. 

 

Grunnlaget for behandlingen har vært kommunens årsrapport for 2019 inkludert regnskap og 

årsberetning, noter til årsregnskapet, samt revisors beretning datert 4. mai 2020. I tillegg har 

revisor og rådmann/økonomisjef supplert utvalget med muntlig informasjon om aktuelle 

problemstillinger i møte. 

 

Revisjonen har avgitt en beretning med presisering. Det er under andre forhold omtalt at 

kommunen ikke har behandlet skattetrekksmidler i samsvar med bestemmelsene i 

skattebetalingsloven 5-12. Videre er det presisert at årsregnskapet ikke er avlagt innen fristen. 

Årsregnskapet ble først avlagt 3.3.2020, endret 10.3.2020 og nytt årsregnskap avlagt 

4.5.2020.  Disse to forholdene har ført til et Revisjonsbrev til kontrollutvalget.   

 

Kontrollutvalget vurderer at årsberetningen er avlagt i det alt vesentlige i samsvar med 

kommunelovens krav til årsberetning, jf. §14-7.  

 

Rauma kommunes driftsregnskap for 2019 viser kr 463 330 303.- til fordeling til drift, og 

et regnskapsmessig mer forbruk på kr – 8 360 660,-. Netto driftsresultat er negativ med  

kr 12 596 635.-. Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter er på -1,8 % og er under 

Teknisk beregningsutvalgs (TBUs) måltall på 1,75 %. 

 

Kommunen trenger et disposisjonsfond av en viss størrelse for å møte uforutsette utgifter og 

svikt i de frie inntektene. Disposisjonsfondet er på 1,6 % av brutto driftsinntekter, som er godt 

under TBUs måltall på minimum 4 %.  

Kommunen har også en relativ høy gjeld, og godt over TBUs måltall på 50 %. Netto lånegjeld 

i prosent av brutto driftsinntekter for kommunekonsern er på 96,3 %, som er litt ned fra 2018. 

 

Tjenesteområdene hadde samlet 20,6 mill. kroner i merforbruk i 2019. Det er særlig Helse og 

omsorg og Helse og velferd som har hatt utfordringer.  

 

Kontrollutvalget oppfordrer til at de anbefalinger om forbedringer som revisjonen kommer 

med i forbindelse med årsoppgjørsrevisjonen, blir fulgt opp av rådmannen.  

 

Etter utvalgets gjennomgang av Årsrapport 2019 inkludert regnskap og årsberetning, noter, 

samt revisors beretning, mener kontrollutvalget at dette gir et forsvarlig uttrykk for resultatet 

av Rauma kommunes virksomhet og for kommunen sin økonomiske stilling pr. 31.12.2019.  



Kontrollutvalget vil likevel anbefale at noter til regnskapet ligger i Årsrapporten sammen med 

regnskapet. Notene er en særskilt del av årsregnskapet og skal bidra til å øke 

regnskapsbrukerens forståelse og vurdering av regnskapet. Notene skal kommentere 

årsregnskapet slik at leseren får en bedre forståelse av de ulike delene av regnskapet. Det kan 

hende at dette blir korrigert i den ferdige Årsrapporten som legges frem for kommunestyret 

for behandling. Kontrollutvalget vil presiser at kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og 

årsberetning er en del av den politiske prosessen. Det forventes da at den ferdige Årsrapporten 

også foreligger før kontrollutvalgets behandling.  

 

Kontrollutvalget oppfordrer til at rådmannen legger frem en plan for hvordan en for fremtiden 

skal komme i mål med regnskapsavleggelsen innen fristen 15.2.  

   

Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret godkjenner årsregnskap og årsberetning for 

Rauma kommune for 2019. 

 

Saksopplysninger 

 

Med hjemmel i kommuneloven § 23-2 1. ledd bokstav a), skal kontrollutvalget påse at 

kommunens årsregnskap blir revidert på en trygg måte. 

 

Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 3 Kontrollutvalgets oppgaver ved regnskapsrevisjon  

Kontrollutvalget skal holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet og påse at 

a) kommunens eller fylkeskommunens 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 eller fylkestinget om årsregnskapene og 

årsberetningene før formannskapet eller fylkesutvalget innstiller til vedtak. 

Kontrollutvalget skal påse at regnskapsrevisorens påpekinger etter kommuneloven § 24-7 til § 

24-9 blir rettet eller fulgt opp. Hvis påpekingene ikke blir rettet eller fulgt opp, skal kontrollutvalget 

rapportere det til kommunestyret eller fylkestinget. 

Kommuneloven § 14-7 krav til Årsberetning. Årsberetningen skal legges frem senes 31. mars.  

 

Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og 

fylkeskommuner mv.av 07.06.2019 § 11-2, fastslår at årsregnskap for 2019 skal legges frem 

og vedtas i samsvar med reglene i forskrift 15. desember 2000 nr. 1424 om årsregnskap og 

årsberetning. (gammel forskrift). 

 

I forskriften § 10 er det slått fast at årsregnskapet og årsberetningen skal vedtas av 

kommunestyret selv senest seks måneder etter regnskapsåret er slutt.  Årsregnskapet skal 

være avlagt innen 15.februar i året etter regnskapsåret er slutt.  Administrasjonssjefen 

utarbeider årsberetningen, og fremmer denne for det organ kommunestyret bestemmer.  

Årsberetningen skal legges frem uten ugrunnet opphold og senest innen 31.mars året etter det 

året beretningen gjelder for.  Årsberetningen skal sendes til kontrollutvalget før 

kontrollutvalget kommer med uttale til årsregnskapet.  

 

Kommuneloven §§ 24-5, 24-6 og 24-7 omhandler revisjonen sitt innhold ved 

regnskapsrevisjon.  § 24-8 sier at regnskapsrevisor skal legge frem en revisjonsberetning til 

kommunestyret senest 15. april. Det skal sendes kopi til kontrollutvalget, formannskapet og til 

kommunedirektøren.   

 



Som følge av Koronapandemien er det nå vedtatt lov om midlertidige unntak fra bl.a. annet 

kommunelov og IKS lov.  

I denne loven er frist for revisor til å legge frem revisjonsberetning utsatt til 15. juni. Frist for 

å behandle årsregnskap og årsberetning er utsatt til 15. september.  

 

Vedlagt følger: 

▪ Årsrapport 2019 

▪ Revisjonsberetning, datert 4. mai 2020. 

▪ Noter 

 

VURDERING 

 

Grunnlaget for behandlingen av saken er kommunens årsrapport for 2019 inkludert 

årsregnskap og årsberetning, noter, samt revisors beretning datert 4.5.2020.  

 

Årsregnskapet viser et regnskapsmessig merforbruk på kr - 8 360 660.-. Til fordeling drift kr 

463 330 330,-. Netto driftsresultat er negativt med kr – 12 596 635,-, en forverring med 16,1 

mill. kroner fra 2018.  

 

Sekretariatet ser at årsregnskapet, som også tidligere år, er avlagt etter fristen. 

Kontrollutvalget bør oppfordre rådmannen til å lage en plan for hvordan en skal komme i mål 

med arbeidet for regnskapsåret 2020. Rådmannens internkontroll bør sikre at dette er mulig.   

 

Sekretariatet fikk 31.3 oversendt rådmannens årsrapport 2019, inkludert årsregnskap og 

årsberetning. I tillegg et dokument som inneholdt noter til regnskapet.  Sekretariatet mottok 

ny versjon av årsrapport 2019 mandag 4.5.2020. i tillegg til et dokument med korrigerte noter.   

 

Sekretariatet vil anbefale at noter til regnskapet ligger i Årsrapporten sammen med 

regnskapet. Notene er en særskilt del av årsregnskapet og skal bidra til å øke 

regnskapsbrukerens forståelse og vurdering av regnskapet. Notene skal kommentere 

årsregnskapet slik at leseren får en bedre forståelse av de ulike delene av regnskapet. 

Det kan hende at dette blir korrigert i den ferdige Årsrapporten som legges frem for 

kommunestyret for behandling. Sekretariatet vil presiser at kontrollutvalgets behandling av 

denne saken er en del av den politiske prosessen. Det forventes da at den ferdige Årsrapporten 

også foreligger før kontrollutvalgets behandling.  

 

Nytt i år er at kontrollutvalget også skal utale seg om årsberetningen, i tillegg til 

årsregnskapet. Kontrollutvalget må da undersøke om årsberetningen inneholder de kravene 

som kommuneloven setter i § 14-7.  

Sekretariatet vurderer at årsberetningen tilstrekkelig redegjør for forhold som er viktige for å 

bedømme den økonomiske utviklingen, og den økonomiske handleevnen over tid. 

Årsrapporten redegjør for vesentlige beløpsmessige avvik mellom årsbudsjettet og 

regnskapet, og vesentlige avvik fra kommunestyrets premisser for bevilgningen. 

Årsberetningen beskriver grundig grad av måloppnåelse og andre ikke-økonomiske forhold 

som er av vesentlig betydning for kommunen eller innbyggerne.  

 

Årsberetningen beskriver tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre 

høy etisk standard. Årsberetningen beskriver godt den faktiske tilstanden når det gjelder 

kjønnslikestilling, samt likestillingsarbeid som er iverksatt, og tiltak som planlegges iverksatt 

for å fremme likestillings- og diskrimineringslovens formål om likestilling uavhengig av 

kjønn, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og 

kjønnsuttrykk. 
 

 



Noen nøkkeltall fra SSB 

 

 

Netto driftsresultat i prosent 

av brutto driftsinntekter 

2019 2018 2017 TBUs måltall 

Rauma kommune -1,8 0,9 2,4 1,75 

 

Dette nøkkeltallet viser andelen av driftsinntektene som ikke er brukt i driften. Tallene viser at 

kommunen har hatt en negativ utvikling, og ligger under TBUs måltall på 1,75 %. 

 

Disposisjonsfond  i prosent av 

brutto driftsinntekter 

2019 2018 2017 TBUs måltall 

Rauma kommune 1,6 3,3 1,2 Minimum 4 % 

 

Kommunen trenger et disposisjonsfond av en viss størrelse for å møte uforutsette utgifter og 

svikt i de frie inntektene. Disposisjonsfondet ligger godt under TBUs måltall. 
 

Netto lånegjeld i prosent av 

brutto driftsinntekter  

2019 2018 2017 TBUs måltall 

Rauma kommune 96,3 97,5 114,8 50 % 

 

Dette nøkkeltallet sier noe om kommunens fordeling mellom gjeld og egenkapital. 

Kommunen har en relativ høy gjeld, og godt over TBUs måltall på 50 %. For å kunne takle en 

økning i lånerenten er det viktig at kommunen har en god margin å gå på i netto driftsresultat 

og også en buffer i et disposisjonsfond.     

 
Det går frem av rådmannens årsrapport at Telemarkforsknings analyse av de foreløpige KOSTRA-

tallene, viser at Rauma kommune bruker vesentlig mer enn andre kommuner.  

 

Selv om det fremdeles er noe avvik mellom regnskap og budsjett på investeringer, er dette avviket blitt 

vesentlig mindre enn tidligere år. Rådmannen skriver likevel at det er litt for store avvik, og at dette vil 

få økt fokus i 2020. Sekretariatet ser positivt på at det er tatt tak i tidligere tilbakemeldinger fra revisor 

på dette området.  

 

Årsrapporten inneholder også en oversikt over gjeld og kommentarer til den finansielle situasjonen, 

samt eierskapsmelding for Rauma Energi AS og Rauma Boliger AS. Kontrollutvalget bør følge opp at 

det komme på plass eierskapsmelding, også for kommunes øvrige selskaper. Etter ny kommunelov er 

dette et krav, og har også vært anbefalt tidligere.  

 

Oppdragsansvarlig revisor vil i møte gi en presentasjon av årsoppgjørsrevisjonen 2019, jf. Sak 10/20.  

 

 

Jane Anita Aspen 

daglig leder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 















































































MRR 
Møre og Romsdal Revisjon SA 

 

 

Postadresse: Møre og Romsdal Revisjon SA, Astrups gate 9, 6509 Kristiansund 
Avd. Molde: Storgata 18, 6413 Molde - Avd. Ålesund: Lerstadvegen 545, 6018 Ålesund 

e-post: post@mrrevisjon.no Organisasjonsnummer 923 746 552 

 

Til kommunestyret i Rauma Kommune Kopi: 

Kontrollutvalget 
Formannskapet 
Administrasjonssjefen  

Uavhengig revisors beretning 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 
 

Konklusjon 

Vi har revidert Rauma kommunes årsregnskap som viser kr 463 330 303 til fordeling drift og et 
regnskapsmessig merforbruk på kr 8 360 660. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 
2019, driftsregnskap, investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret avsluttet per 
denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. 
 
Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det 
alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Rauma kommune per 31. 
desember 2019, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar 
med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge. 
 
Grunnlag for konklusjonen 

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, 
herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til 
disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er 
uavhengige av kommunen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske 
forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis 
tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 
 
Øvrig informasjon  

Administrasjonssjefen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av informasjon i 
kommunens årsrapport, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.  
 
Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den 
øvrige informasjonen.  
 
I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det 
formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og 
årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende 
inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen 
inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så 
henseende. Vi henviser for øvrig til avsnittet «Konklusjon om årsberetningen» under uttalelse om 
øvrige lovmessige krav.  
 
Kommunedirektørens ansvar for årsregnskapet 

Administrasjonssjefen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, 
herunder for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal 
regnskapsskikk i Norge. Kommunedirektøren er også ansvarlig for slik intern kontroll han finner 
nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, 
verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 
 



MRR 
Møre og Romsdal Revisjon SA 

 

 

Postadresse: Møre og Romsdal Revisjon SA, Astrups gate 9, 6509 Kristiansund 
Avd. Molde: Storgata 18, 6413 Molde - Avd. Ålesund: Lerstadvegen 545, 6018 Ålesund 

e-post: post@mrrevisjon.no Organisasjonsnummer 923 746 552 

 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 

Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke 
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi 
en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av 
sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal 
revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. 
Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert 
som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske 
beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.  
 

For videre beskrivelse av revisors oppgaver vises det til: 
www.nkrf.no/revisjonsberetninger  
 
Uttalelse om øvrige lovmessige krav 

 
Konklusjon om budsjett 

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som 
ligger til grunn for årsregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at 
budsjettbeløpene i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett. 
 
Konklusjon om årsberetningen 

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i 
årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og 
forskrifter. 
 
Konklusjon om registrering og dokumentasjon 

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet 
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell 
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig 
registrering og dokumentasjon av kommunens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god 
bokføringsskikk i Norge. 
 
Andre forhold  

Uten at det har betydning for våre konklusjoner vil vi presisere at kommunen ikke har behandlet 
skattetrekksmidler i samsvar med bestemmelsene i skattebetalingsloven § 5-12. Vi har derfor ikke 
signert skjema RF 1022 Lønns- og pensjonskostnader.  
Videre vil vi presisere at kommunens årsregnskap ikke ble avlagt innen fristen i kommuneloven 15. 
februar 2020. Årsregnskapet ble først avlagt 3.mars 2020, endret 10.mars og nytt årsregnskap avlagt 
4. mai 2020. 
 
 
Molde, 4. mai 2020 
Møre og Romsdal Revisjon SA 
 

 
Anne Oterhals 
oppdragsansvarlig revisor 
 

http://www.nkrf.no/revisjonsberetninger


Regnskapsprinsipper og  vurderingsregler

Organisering av kommunens virksomhet (regnskapsenheter)

Type virksomhet Type enhet
Kontor-
/vertskommune

Samarbeid
ROR IKT IKT tjenester Interkommunalt samarbeid Molde kommune
ROR Innkjøp Innkjøpstjenester Interkommunalt samarbeid Molde kommune
NIR renovasjon Avfall Interkommunalt samarbeid IKS
Interkommunal barnevernvakt for Nordmøre og Romsdal barnevernvakt Interkommunalt samarbeid Molde kommune
Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal Kontrollutvalgssekretær §27 Interkommunalt samarbeid Molde kommune
GASS ROR Næringsutvikling Interkommunalt samarbeid IKS
Tøndergård Spesialskole §27 Interkommunalt samarbeid Molde kommune
Skatteoppkrever Arbeidsgiverkontroll lønn/arb.g.avgAvtale Kristiansund
Interkommunalt arkiv Møre og Romsdal  Arkivtjenester fjernarkiv Interkommunalt samarbeid IKS
110  sentralen Akutt sentral Interkommunalt samarbeid Ålesund
Legevaktsentral 116117 Legevaktsentral Avtale Helseforetaket
Nordveggen AS Næringsutvikling AS Nordveggen AS
Lufthavn Næringsutvikling AS Molde lufthavnutvikling AS
Samferdsel Nordmøre og Romsdal Næringsutvikling AS Samspleis AS
Samferdsel Møreaksen Næringsutvikling AS Møreaksen AS
Samferdsel Eksportvegen Næringsutvikling AS Eksportvegen AS
Museum Museum Stiftelse Romsdalsmuseet
Arbeidstrening Arbeidstrening AS Astero AS
Molde og Romsdal Havn IKS Havnetjenester Interkommunalt samarbeid IKS
Andre rettssubjekter
Møre og Romsdal Revisjon ANS Revisjonstjenester ANS ANS

Dersom vesentlige deler av kommunens samlede virksomhet er lagt til enheter som avlegger særregnskap, herunder KF og interkommunale samarbeid, skal det 
opplyses om hvilke enheter dette gjelder. Det samme gjelder dersom slik virksomhet er lagt til andre rettssubjekter som samkommune, IKS, AS m.v., eller ivaretas av 
andre kommuner gjennom vertskommunesamarbeid. Et eksempel for en kommune som har flyttet ut relativt lite av virksomheten vises nedenfor.

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. 

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).

Noe variabel lønn som var uavklart ved regnskapsavslutningen, men som tilhører 2019, er ført eller vil bli ført på 2020.

Ved lånefinansiering av større enkelt-investeringer er renteutgiftene lagt til anskaffelseskost i samsvar med anbefalt løsning i KRS nr. 2. Men ingen i 2019.

Hovedreferanser:
Forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) (FKR) §§ 5, 12 nr. 3 og 13
Forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak (FKFR) § 10
Kommunal regnskapsstandard (KRS) nr. 6 Noter og årsberetning



Note 1 Endring i arbeidskapital 

Balanseregnskapet : 31.12. 01.01. Endring
2.1   Omløpsmidler 201 073 566 187 493 414 13 580 152 ######
2.3   Kortsiktig gjeld 96 692 466 89 834 770 -6 857 696
Arbeidskapital 104 381 100 97 658 644 6 722 456

Drifts- og investeringsregnskapet : Beløp Sum
Anskaffelse av midler :
    Inntekter driftsregnskap 684 876 077
    Inntekter investeringsregnskap 48 196 570
    Innbet.ved eksterne finanstransaksjoner 54 626 839
Sum anskaffelse av midler 787 699 487 787 699 487

Anvendelse av midler :
    Utgifter driftsregnskap 674 371 606
    Utgifter investeringsregnskap 66 819 030
    Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner 52 375 652
Sum anvendelse av midler 793 566 288 793 566 288

Anskaffelse - anvendelse av midler -5 866 801

2 950 761
-2 916 040

Endring arbeidskapital i balansen 6 722 456
Differanse (forklares nedenfor) -9 638 496

Beløp Sum
Inkludering av Kraftfondet i kommuneregnskapet fra 2019 9 626 553
Korrigering 2 kassekonti 11 942

0
9 638 495 9 638 495

Endring ubrukte lånemidler (økning +/reduksjon-)
Endring arbeidskapital i drifts-og investeringsregnskap

Forklaring til differanse i arb.kapital :



Note 2 Ytelser til ledende personer

Ytelser til ledende personer

Lønn og 
annen 

godtgjørelse

Godtgjørelse 
for andre 

verv
Tilleggs-

godtgjørelse
Natural-
ytelser

Administrasjonssjef 1 066 340 0 3 996 43 921
Avtroppende ordfører tom 31.12.2019 988 664 0 0 672
Påtroppende ordfører fom 03.10.2019 244 276 0 0 168

Note 3  Godtgjørelse til revisor

Det skal opplyses om betalt eller skyldig vederlag til ledende personer i forbindelse med avslutning av 
vedkommendes ansettelsesforhold eller verv.

Kommunens revisor er Møre og Romsdal Revisjon IKS. Samlede godtgjørelser til revisor utgjør kr 879.500 for 
2019. Av dette gjelder kr 879.500 revisjon og kr 0 rådgivning og andre tjenester. Revisjon omfatter 
regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og diverse attestasjonsoppdrag. 

Dersom andre tjenester er vesentlige bør det opplyses om hva disse omfatter, f.eks.: En betydelig del av 
andre tjenester gjelder gjennomføring av overordnet analyse for forvaltningsrevisjon, plan for selskapskontroll 
og selskapskontroll som er bestilt av kontrollutvalget.



Note 4  Pensjonsforpliktelser

Generelt om pensjonsordningene i kommunen

Premiefond

2019 2018
Innestående på premiefond 01.01. 110 311           76 940           
Tilført premiefondet i løpet av året 6 676 523        9 451 227      
Bruk av premiefondet i løpet av året 6 036 639        9 417 856      
Innestående på premiefond 31.12. 750 195           110 311         

Regnskapsføring av pensjon

KLP SPK Andre
4,50 % 4,00 %
4,00 % 4,00 %
2,97 % 2,97 %
2,59 % 2,97 %

2019 2018
Årets pensjonsopptjening, nåverdi 39 140 850 38 865 597  
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse 35 600 817 33 911 062  
Forventet avkastning på pensjonsmidlene -34 126 006 32 692 359-  
Adminstrasjonskostnad 2 387 694 2 692 467    

A Beregnet netto pensjonskostnad (inkl. adm) 43 003 355 42 776 767
B Forfalt pensjonspremie (inkl. adm.kostnader)/Innbetalt premie, tilskudd 60 759 771 52 508 335
C Årets premieavvik (B-A) 17 756 416 9 731 568

Pensjonsutgifter i drifts- og investeringsregnskapet 2019 2018
B Forfalt pensjonspremie (inkl. adm.kostnader) 60 759 771 52 508 335
C Årets premieavvik -17 756 416 -9 731 568
D Amortisering av tidligere års premieavvik 7 340 787 6 072 140
E Brutto pensjonsutgift etter premieavvik og amortisering  (SUM B:D) 50 344 142 48 848 907
G Pensjonstrekk ansatte -6 597 366 -6 350 295

Årets regnskapsførte pensjonsutgift (F-G) 43 746 776 42 498 612

Akkumulert premieavvik 2019 2018
Sum gjenstående premieavvik tidligere år (pr. 01.01.) (art 2190007, 2190006) 34 752 202 31 092 774
Årets premieavvik 17 756 416 9 731 568
Sum amortisert premieavvik dette året -7 340 787 -6 072 140
Akkumulert premieavvik pr. 31.12 45 167 831 34 752 202
Arbeidsgiveravgift av akkumulert premieavvik 4 787 790      3 683 733    
Sum akkumulert premieavvik inkl. arb.g.avgift 49 955 621 38 435 935

Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser 2019 2018
Netto pensjonsforpliktelser pr. 01.01. 99 143 646 136 417 297
Årets premieavvik -17 756 416 -9 731 568
Estimatavvik (ført direkte mot egenkapitalen) -33 825 543 -27 542 082
Virkningen av planendringer (ført direkte mot egenkapitalen) 0 0
Netto pensjonsforpliktelser pr. 31.12. 47 561 687 99 143 647

Herav:
Brutto pensjonsforpliktelse (art 2404101, 2404102) -917 695 887 -874 251 258
Pensjonsmidler (art 2204103, 2204100) 816 553 133 775 107 612
Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse (art 2401401, 2401402) -10 721 133 -10 509 226

Kommunen har kollektive pensjonsordninger i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens pensjonskasse (SPK) som sikrer 
ytelsesbasert pensjon for de ansatte.Pensjonsordningen  omfatter alders-, uføre-, ektefelle-, barnepensjon samt AFP/tidligpensjon og sikrer 
alders- og uførepensjon med samlet pensjonsnivå på inntil 66% sammen med folketrygden. Pensjonene samordnes med utbetaling fra NAV.

Etter § 13 i årsregnskapsforskriften skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er beregnet ut fra langsiktige forutsetninger 
om avkastning, lønnsvekst og G-regulering.  Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes premieavvik, 
og skal inntekts- eller utgiftsføres i driftsregnskapet. Premieavviket tilbakeføres igjen neste år/med 1/7 per år for premieavvik oppstått i 2014 
eller senere, med 1/10 per år for premieavvik oppstått fra 2011 til 2013 og med 1/15 per år for premieavvik oppstått fra 2002 til 2010.

Premiefondet er et fond for tilbakeført premie og overskudd. Eventuelle midler på premiefondet kan bare brukes til fremtidig premiebetaling. 
Premiefondet fremgår ikke av kommuneregnskapet, men bruk av fondet reduserer faktisk betalte pensjonspremier.

Økonomiske forutsetninger for beregning av pensjonskostnaden
Forventet avkastning pensjonsmidler 

Regnskapsføringen av pensjon innebærer et unntak fra de grunnleggende prinsippene for kommuneregnskapet om at alle kjente utgifter og 
inntekter i året skal tas med i årsregnskapet for vedkommende år (kl § 48 nr 2). Regnskapsføringen av premieavvik og amortisering av 
premieavvik har hatt innvirkning på netto driftsresultat i 2019 ved at regnskapsførte pensjonsutgifter er kr 10.415.629 lavere enn faktisk betalte 
pensjonspremier.
Bestemmelsene innbærer også at beregnede pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er oppført i balansen som henholdsvis anleggsmidler 
og langsiktig gjeld.

Spesifikasjon av samlet pensjonskostnad, premieavvik pensjonsforpliktelser og estimatavvik 
Pensjonskostnad og premieavvik

Diskonteringsrente 
Forventet årlig lønnsvekst 
Forventet årlig G- og pensjonsregulering  



Note 5 Anleggsmidler

1. Bokført verdi pr. 31.12.2019
      05ÅR       10ÅR       20ÅR 31.mar.20       50ÅR          A          X Sum

Akkumulert anskaffelseskost pr. 01.01.19 42 210 855       34 858 271   56 913 776   689 786 668   588 637 783                  122 239 315   1 534 646 668         
Akkumulerte/reverserte nedskrivinger                     808 200                        1 633 196      4 472 776                     48 836 209   55 750 381             
Akkumulerte ordinære avskrivinger pr. 01.01.19 19 758 394     10 877 303 16 940 678 174 767 272 52 148 504                   27 556           274 519 707           
Bokført verdi 01.01.19 22 452 461       23 172 768   39 973 098   513 386 200   532 016 502 -                 73 375 550     1 204 376 580         
Tilgang i året 7 611 133         4 077 070     12 452 717   35 063 488     7 056 164                      394 736          66 655 308              
Avgang i året                     22                                   46 837 602                                                       46 837 580             
Delsalg i året                                                                                                                                                         
Årets ordinære avskrivinger 4 293 298       3 197 115    2 220 092    15 387 882   10 633 954                                     35 732 342             
Årets nedskrivinger                                                                                                                                                         
Årets reverserte nedskrivinger                                                                                                                                                         
Bokført verdi 31.12.19 25 770 296       24 052 745   50 205 723   486 224 204   528 438 713 -                 73 770 286     1 188 461 966         

05ÅR = EDButstyr, kontormaskiner o.l.
10ÅR = Anleggsmaskiner, maskiner, inventar og utstyr, verktøy o.l.
20ÅR = Brannbiler, park pl., trafikklys, tekn. anl.
40ÅR = Boliger,skoler,barnehager,idrettsh,veier,ledningsnett o.l.
50ÅR = Forretnings,lager, og admbygg, sykehjem, kulturbygg m.m.
A = Aksjer
X = TOMTEGRUNN OG OPPARBEIDEDE NÆRINGS/ BOLIGAREALER

SPESIFIKASJONER TIL NOTE 5:

Skjema 2A: Investeringer i anleggsmidler 66 819 030       
Skjema 2B: Fratrukket investering kirkelig fellesråd 650 000           
Årets tilgang til anlegg 66 169 030      
Tilgang jfr anleggsmodulen 66 655 308      

                    
Korrigert tilgang i anleggsmodulen 66 655 308      
Differanse investeringsregnskap og AM 486 278           

Avgang i året:
Måndalen omsorsenter solgt for kr  19 millioner kroner ga følgende  avgang i 
anleggsverdi inkl. mva: 46 397 335      

Delsalg:
Delsalg tomter ga følgende avgang i anleggsverdi                     

Avskrivinger: Anleggsmodul 35 732 342     
Avskrivinger: regnskap 35 375 325       
Diff. mot regnskapsført skyldes ulik metode for avskr. i selvkostområdet 357 018           

Årets nedskriving:
Korrigering av feil innlagt aksjer kr                     
Korrigering av boliger solgt i tidligere år                     



Note 6   Aksjer og andeler i varig eie

Henvisning Eierandel i
Eventuell 
markeds- Balanseført verdi

Balanseført 
verdi

Selskapets navn balansen selskapet verdi 31.12.2019 01.01.2019
Den norske bykredittforening 2213101 n/a -kr            -kr                        5 900kr              
Rauma Energi AS 2216801 100 % -kr            60 000 000kr       60 000 000kr     
Astero AS + Astero i Jobb 2217001 11,344 % -kr            6 476 500kr         6 476 500kr       
Kommunekraft AS 2217010 0,313 % -kr            1 000kr                1 000kr              
Trio Borettslag AL 2217011 n/a -kr            -kr                        200kr                 
Langfjordforbindelsen AS 2217034 6,25 % -kr            801 300kr            801 300kr          
Nordveggen AS 2217035 30 % -kr            96 000kr              96 000kr            
Molde Lufthavnutvikling AS 2217036 1,937 % -kr            369 000kr            369 000kr          
Rauma Kulturhus og Konferansesenter AS 2217042 100 % -kr            3 000 000kr         1 500 000kr       
Møreaksen AS 2217043 0,135 % -kr            10 000kr              10 000kr            
Norsk Tindesenter Eiendom AS 2217047 15,936 % -kr            6 100 000kr         6 100 000kr       
Rauma Boliger AS 2217048 100 % -kr            1 000 000kr         1 000 000kr       
Astero (Kraftfondet) 2217054 100 % -kr            839 500kr            -kr                      
Strandgata 16 Åndalsnes AS 2217052 n/a -kr            -kr                        4 750 000kr       
Troa A/L 2217014 13,309 % -kr            40 000kr              40 000kr            
Eksportvegen AS 2217003 16,949 % -kr            300 000kr            300 000kr          
Rauma Skisenter AS 2217007 6,92 % -kr            15 000kr              15 000kr            
Vi-bo borettslag AL 2217015 12,50 % -kr            27 100kr              27 100kr            
Sandnes Vassverk AL 2217017 -kr            6 600kr                6 600kr              
Rødven Vassverk AL 2217018 -kr            9 000kr                9 000kr              
Eidsbygda Vassverk AL 2217019 -kr            8 000kr                8 000kr              
Tørla Vassverk AL 2217021 -kr            52 000kr              52 000kr            
Innfjorden samfunnshus AL 2217022 n/a -kr            -kr                        6 400kr              
Vågstranda Vassverk AL 2217023 -kr            10 000kr              10 000kr            
KS Nordmøre Energigjenvinning 2217032 n/a -kr            -kr                        1kr                     
Samspleis AS 2217037 4,51 % -kr            160 000kr            160 000kr          
Biblioteksentralen AS 2217038 0,18 % -kr            2 100kr                2 100kr              
Boktrykk Norsk Skjemaforlag AS 2217039 n/a -kr            -kr                        100kr                 
Muritun AS 2217040 0,35 % -kr            50 000kr              50 000kr            
Studiesenteret.no AS 2217044 n/a -kr            -kr                        31 000kr            
Kystlab-Prebio AS 2217046 n/a -kr            -kr                        150 810kr          
GassROR IKS 2217050 11,11 % -kr            200 000kr            200 000kr          
Møre og Romsdal Revisjon IKS 2217051 3,80 % -kr            210 000kr            105 000kr          
Astero Rauma AS 2217053 50,00 % -kr            100 000kr            100 000kr          
Destinasjon Mold og Romsdal AS/Visit Nordvest (Kraftfondet) 2217055 50 000kr              -kr                      
Romsdalen AS (Kraftfondet) 2217056 30,30 % -kr            1 300 000kr         -kr                      
Nordmøre og Romsdal Brann og Redning IKS 2217058 -kr            299 480kr            -kr                      
Teglverkveien Eiendom AS 2217059 100,00 % -kr            100 000kr            -kr                      
Rosmdalshalvøya interkommunale renovasjonsselskap 2217060 -kr            1 192 015kr         -kr                      
Sum -kr           82 824 595kr       82 383 011kr     

KLP/egenkapitalinnskudd 2214101 n/a -kr            18 588 587kr       17 095 581kr     
KLP/egenkapitalinnskudd sykepl. 2214102 n/a -kr            3 756 288kr         3 491 320kr       
Sum -kr           22 344 875kr       20 586 901kr     
TOTALSUM -kr           105 169 470kr     102 969 912kr   

Endringer/kommentarer
Den norske bykredittforening Tapsført
Trio Borettslag AL Tapsført
Rauma Kulturhus og Konferansesenter AS Oppskrevet

Astero (Kraftfondet) <Ny>
Strandgata 16 Åndalsnes AS Nedskrevet
Innfjorden samfunnshus AL Tapsført
KS Nordmøre Energigjenvinning Nedskrevet
Boktrykk Norsk Skjemaforlag AS Tapsført
Studiesenteret.no AS Solgt
Kystlab-Prebio AS Solgt

Møre og Romsdal Revisjon IKS Kjøp
Romsdalen AS (Kraftfondet) <Ny>
Teglverkveien Eiendom AS <Ny>

Står registrert på proff.no med 10 aksjer, men vi eier 26. Korrigeres i 2020 Kommunen kjøpte aksjene i 2017, men de ble stående på en balansekonto, er 
korrigert/oppdatert nå i 2019.

Bykredittofreningene skilte lag i 1986, Visma ikke oppdatert
 ikke oppført i aksjeoppgaven til Rauma kommune som vi får fra Skatteetaten.Regnskapet viser kr 1.500.000 (siden år 2006) mens aksjonæroppgaven viser kr 3.000.000. 
Lars Wenaas AS solgte sine 50% til kommunen for kr 1,
Tatt med i kommuneregnskapet fra 2019.
Fusjonert inn i Teglverkveien Eiendom AS

Kommunen hefter ubegrenset for en andel av forpliktelsene til interkommunale selskap tilsvarende kommunens eierandel i selskapet, jfr IKS-loven § 3.
Det skal opplyses om kommunens ansvar for gjeld i IKS dersom det er sannsynlig at kommunen må dekke selskapets forpliktelser.Eventuelt tilleggsopplysninger dersom det er vesentlige endringer gjennom året i for eksempel selskapsstruktur, eierandel, omdanning, fusjon/fisjon, kjøp/salg 
av eierandeler mv.Dersom bokført verdi er nedskrevet i løpet av året, gis opplysninger i samsvar med KRS nr. 6, jf. punkt 3.1.2 nr. 4.

Korrigering av gammel feil.
Kronedifferanse fra nedskriving i 2005 ikke korrigert tidligere.
 ikke oppført i aksjeoppgaven til Rauma kommune som vi får fra Skatteetaten.



Note 7   Salg av finansielle anleggsmidler 

ABC AS DEF AS
0 0

-kr            -kr            
-kr            -kr            

-kr            -kr            
-kr            -kr            
-kr            -kr            

Note 8   Tap på utlån og forskutteringer

Kommunen har i regnskapsåret hatt følgende tap på utlån og forskutteringer:
31.mar.20

Utlånt til
Samlet 

utesteående
Tap på 

hovedstol

Tap påløpte 
renter mv.

Samlet tap

Boligsosiale formål (startlån) -kr                -kr                -kr                -kr                
Andre utlån og forskotteringer:
KONTO 2237502 SOSIALE LÅN, bilag:
950470 Foreldet/utilrådelig 16 000kr      16 000kr      -kr                (16 000)kr     
950471 Foreldet/utilrådelig 37 001kr      37 001kr      -kr                (37 001)kr     
950476 Foreldet/utilrådelig 15 165kr      15 165kr      -kr                (15 165)kr     
950475 Foreldet/utilrådelig 12 000kr      12 000kr      -kr                (12 000)kr     
950474 Foreldet/utilrådelig 11 500kr      11 500kr      -kr                (11 500)kr     
950473 Foreldet/utilrådelig 2 250kr        2 250kr        -kr                (2 250)kr       
950472 Foreldet/utilrådelig 4 100kr        4 100kr        -kr                (4 100)kr       
950469 Foreldet/utilrådelig 13 573kr      13 573kr      -kr                (13 573)kr     
950538 Foreldet sos.lån 3 000kr        3 000kr        -kr                (3 000)kr       
2299 TAPSFØRING 35 000kr      35 000kr      -kr                (35 000)kr     
950572 Utilrådelig 747kr           747kr           -kr                (747)kr          

-kr                
Sum (150 335)kr   -kr                (150 335)kr   

Ved salg av kommunens aksjer klassifisert som anleggsmidler er en andel av salgsinntekten 
regnet som avkastning på innskutt kapital og inntektsført som løpende inntekt i driftsregnskapet.

Avkastningen er beregnet som det kommunen iht. aksjeloven § 8-1 kunne fått i utbytte i salgsåret 
basert på selskapets avlagte regnskap for foregående år.

Antall solgte aksjer
Utbyttegrunnlag pr. aksje
Salgsum pr. aksje

Inntektsført i driftsregnskapet
Inntektsført i investeringsregnskapet
Sum inntektsført salgssum



Note 9   Langsiktig gjeld 

Fordeling av langsiktig gjeld: 31.12.2019 01.01.2019
Gjeldsbrevslån/banklån 31.mar.20 345 214 100 255 785 980
Obligasjonslån 230 000 000 130 000 000
Sertifikatlån 198 035 000 388 558 000
Husbanklån 46 698 141 44 179 060
Finansielle leieavtaler 0 0
Sum bokført langsiktig gjeld 819 947 241 818 523 040
Herav selvfinansierende gjeld 162 075 648 138 403 291

Langsiktig gjeld i særregnskap
Sum bokført langsiktig gjeld i særregnskap 0 0

Kommunens samlede eksterne lånegjeld 819 947 241 818 523 040
Vektet gjennomsnittsrente 1,82 % 1,54 %

Langs.gjeld Andel
Fordeling av langsiktig gjeld etter rentebetingelser 31.12.2019
Langsiktig gjeld med fast rente : 328 484 088 40,06 %
Langsiktig gjeld med flytende rente : 491 463 153 59,94 %

Grunnlag kalkulatorisk rente selvkostområder: 97 735 529      
Grunnlag rentekompensasjon fra Husbanken 36 806 799      
Utlån Teglverkveien AS 27 533 320      
Sum helt eller delvis selvfinansierende gjeld 162 075 648    

Krav i gjeldende reglement Status

Lån kan tas opp som direkte lån i offentlige og private 
finansinstitusjoner, samt i livselskaper. Det er også adgang til å legge 
ut lån i sertifikat og obligasjonsmarkedet

OK

Kommunen kan ha hele sin låneportefølje på flytende rente. Normalt 
vil rentebindingstid være 3 år. Enkeltrentebindinger kan være lengre OK

Gjeldsporteføljen skal bestå av færrest mulig lån, men slik at 
likviditetsrisiko / refinansieringsrisiko begrenses OK
Enkeltlån skal ikke utgjøre mer enn 40% av den samlede 
gjeldsportefølje OK

Lån kan tas opp som avdragsfrie lån OK
Gjennomsnittlig løpetid på lånene (tid til forfall) bør være mer enn 
ett år OK

Låneforfallene må fordeles slik at årlige avdrag kan betales OK

Krav til forvaltning av gjeldsporteføljen i henhold til gjeldende finansreglement.  

Note 10   Rentesikring
Renteutgiftene på kommunens lånegjeld sikres i samsvar med gjeldende reglement for finans og gjeldsforvaltningen.

31.mar.20
Langsiktig gjeld med fast rente

Lån nr. Volum (mill.)
Siste 

forfall
Rente-binding 

til Rente
Finans-

reglementet
83175469292 (KLP) 80 550 090    okt.23 okt.23 2,10 % Kap. 4.2

20060556 (KBN) 17 528 600    des.34 des.22 2,31 % Kap. 4.2
20100641 (KBN) 20 353 890    okt.35 okt.20 4,32 % Kap. 4.2
20180067 (KBN) 100 000 000  mar.21 mar.21 1,75 % Kap. 4.2
NO0010806227 130 000 000  sep.20 sep.20 1,41 % Kap. 4.2
NO 0010849219 100 000 000  apr.24 apr.24 2,05 % Kap. 4.2

Husbanken 4 744 520       nov.47 mar.23 1,85 % Kap. 4.2
Husbanken 1 973 334       mar.33 mar.21 1,57 % Kap. 4.2
Husbanken 4 135 862       mai.43 mar.21 1,57 % Kap. 4.2
Husbanken 4 340 770       aug.44 mar.23 1,85 % Kap. 4.2
Husbanken 4 633 601       jul.55 mar.21 1,57 % Kap. 4.2
Husbanken 2 265 488       jan.46 mar.21 1,57 % Kap. 4.2
Husbanken 4 530 150       mai.46 mar.21 1,57 % Kap. 4.2
Husbanken 3 781 260       apr.52 mar.21 1,57 % Kap. 4.2



Note 11  Avdrag på lån

Avdrag på lån til investeringer i varige driftsmidler

Forholdet mellom betalte avdrag om minimumsavdrag 2019 2018
Utgiftsførte avdrag i driftsregnskapet 25 094 880,00  20 552 080,00  
Beregnet minimumsavdrag 24 426 169,15  19 850 056,57  
Avvik 668 710,85       702 023,43       

Avdrag på lån til videre utlån og forskotteringer

2019 2018
Mottatte avdrag på startlån 3 784 832,66    1 918 249,22    
Utgiftsførte avdrag i investeringsregnskapet 2 480 919,00    2 397 929,00    
Avsetning til/bruk av avdragsfond 1 303 913,66    -479 679,78      
Saldo avdragsfond 31.12. 8 450 238,92    7 146 325,26    

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

ALTERNATIV1 :  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. 

Mottatte avdrag på videreutlån og forskotteringer skal uavkortet benyttes til nedbetaling av kommunens innlån. Eventuelle 
mottatte avdrag som ikke er benyttet til nedbetaling av gjeld avsettes til avdragsfond (bundet investeringsfond) Jf. også 
KRS nr. 3 Lån, opptak, avdrag og refinansiering punkt 3.4 nr. 2.

Ved eventuell endring i beregningsmetoden for minimumsavdrag, skal virkningen av dette opplyses.



Note 12   Kommunens garantiansvar 

Utløper
Gitt overfor - navn 31.12.2019 31.12.2018
Eidsbygda Vassverk AL 3910.84.64074 250 000kr        90 422kr            111 205kr          07.05.2023
Eidsbygda Vassverk AL 3910.83.35533 250 000kr        73 459kr            95 654kr            21.05.2022
Rauma Kulturhus og Konferansesenter AS 8317.50.76584 23 388 080kr   12 813 080kr     13 763 080kr     10.04.2033
Astero AS 20150215 3 784 140kr     2 609 730kr       2 870 710kr       07.09.2029
Norsk Tindesenter Eiendom AS 20150719 (50% garantiansvar) 20 000 000kr   18 571 440kr     19 285 720kr     21.12.2045
Rauma Boliger AS 20150662 69 550 000kr   61 822 240kr     63 754 180kr     11.12.2051
Rauma Boliger AS 20190497 19 000 000kr   19 000 000kr     -kr                      15.11.2057
Rauma Kommunale Boligstiftelse 20060001 21 470 195kr   12 851 479kr     12 851 479kr     12.03.2029
Rødven Vassverk SA 20180216 600 000kr        555 000kr          585 000kr          29.06.2038
Tørla Vassverk SA 19980147 1 545 000kr     115 690kr          192 950kr          15.04.2021
Tørla Vassverk SA 20030584 800 000kr        280 000kr          320 000kr          03.08.2026
Tørla Vassverk SA 20190052 2 533 324kr     2 469 990kr       -kr                      15.02.2039
Vågstranda Vassverk SA 20140577 2 210 016kr     1 804 110kr       1 894 310kr       01.07.2039
Rauma Kommunale Boligstiftelse 14604212 2 2 880 000kr     502 736kr          665 176kr          01.09.2022
Norsk Luthersk Misjonssamband Nvest 14605459 8 215 000kr        -kr                      59 103kr            Innfridd
Sum garantiansvar 133 559 376kr   116 448 567kr   

Garantiansvar per

Garantiene vurderes som å ha lav til moderat risiko de nærmeste årene. Hovedvekten av garantiene er knyttet til Rauma Boliger, 
Rauma kommunale stiftelse og RKKAS som alle er utleieselskap der kommunen selv er leietaker. 

Garanti-ramme



Note 13  Andre vesentlige forpliktelser

Nye samarbeid er: 31.mar.20
Barnevernvakt er vedtatt og iverksatt
Interkommunalt legevaktsamarbeid er vedtatt men ikke iverksatt i 2019
Bytte av renovasjonssamarbeid fra NIR til RIR er vedtatt med virkning fra 2020
Brannvernsamarbeid vedtatt med virkning fra 2020
Operasjonelle leasingavtaler på biler og kontormaskiner med årlig kostnad på 6,1 millioner kroner

Opplyse om langsiktige forpliktelser utover langsiktig gjeld som har vesentlig betydning for 
kommunens drifsregnskap fremover. F.eks. leasingavtaler, langsiktige  leieavtaler og avtaler om drift 
av kommunale tjenester.



Note 14 Finansielle eiendeler og forpliktelser til virkelig verdi
ikke 
relevant

Markedsbaserte finansielle omløpsmidler

Aktivaklasse
Finansforvaltnings-
reglement

Anskaffelses-
kost

Markeds-
verdi 31.mar.20

Resultatført 
verdiendring Durasjon

Rentepapirer § 4 0 0 0 0 0
Aksjefond § 5 0 0 0 0 0
Aksjer § 5 0 0 0 0 0
Sertifikater § 4 0 0 0 0 0
Obligasjoner § 4 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Andre finansielle omløpsmidler bokført til virkelig verdi

Aktivaklasse
Verdsettelses-
metode

Anskaffelses-
kost

Virkelig 
verdi

Balanseført-
verdi

Resultatført 
verdiendring

Aksjefond Notert kurs 0 0 0 0
Aksjer Børskurs 0 0 0 0
Obligasjoner Ligningsverdi 0 0 0 0
Fordringer Tapsanslag 0 0 0 0
…

0 0 0 0

Finansielle forpliktelser bokført til virkelig verdi

Passiva-klasse
Verdsettelses-
metode

Opptaks-
kost

Virkelig 
verdi

Balanseført-
verdi

Resultatført 
verdiendring

Kortsiktig gjeld Eget anslag 0 0 0 0
Usikre forpl. Eget anslag 0 0 0 0
…

0 0 0 0

Derivater som ikke inngår i sikring

Derivat
Verdsettelses-
metode Virkelig verdi

Balanseført-
verdi

Resultatført 
verdiendring

FRA Innhentet vurdering 0 0 0
Kjøpt opsjon Eget anslag 0 0 0
Solgt opsjon Innhentet vurdering 0 0 0
…

0 0 0

Det bør opplyses om kommunens finansielle markedsrisiko dersom posten er vesentlig.

Det skal gis informasjon om finansielle eiendeler og forpliktelser som siden første gangs balanseføring har vært 
gjenstand for to eller flere endringer i avtalevilkår, hvor hver enkelt endring ikke har vært vurdert å utgjøre en 
vesentlig endring av avtalevilkårene.



Note 15 Avsetning og bruk av fond

Fond samlet
Beholdning 
01.01.2019 Avsetninger

Bruk av fond i 
driftsregnskapet

Bruk av fond i 
inv.regnskapet

Beholdning 
31.12.2019

Disposisjonsfond 2560001 og 2560800 12 152 218kr     -kr                    (2 700 000)kr            9 452 218kr         
Bundne driftsfond (15515, 19510) 31 279 091kr     6 624 673kr      (8 960 648)kr            -kr                          28 943 115kr       
Ubundne investeringsfond 2530000 (35485, 39485) 10 417 131kr     19 743 617kr    (2 057 455)kr          28 103 293kr       
Bundne investeringsfond (35510, 39580) 8 144 441kr       3 784 833kr      (2 480 919)kr          9 448 354kr         
Samlede avsetninger og bruk av avsetninger 61 992 880kr     30 153 122kr    (11 660 648)kr          (4 538 374)kr          75 946 980kr       

Bundne fond
Beholdning 
01.01.2019 Avsetninger Bruk av fond

Beholdning 
31.12.2019

Bundne driftsfond
2510062 VANNFOND 1 164 595kr      645 308kr                1 809 903kr         
2510063 KLOAKKFOND 924 551kr         -kr                            (470 197)kr             454 354kr            
2510064 RENOVASJONSFOND 324 364kr         -kr                            (509 165)kr             (184 801)kr           
2510065 FOND SLAMTØMMING 742 400kr         29 224kr                  -kr                          771 624kr            
2510078 FEIEFOND 440 500kr         -kr                            (35 930)kr               404 570kr            
2510082 FOND TILSYN AV UTSLIPP -kr                    429 336kr                -kr                          429 336kr            
2510517 KOM/MOD. TILSK.MANNEN 8 000 000kr      -kr                            (126 000)kr             7 874 000kr         
2512086 TVERRFAGLIG RUSKOORDINATOR 660 000kr         -kr                            (651 365)kr             8 635kr                
2512088 DISPOSISJONSFOND/KRAFTFOND (KRAFTFONDET)* 2 526 553kr      3 511 925kr             (2 668 487)kr          3 369 991kr         
2512089 GRUNNFOND/KRAFTFOND (KRAFTFONDET)* 7 100 000kr      -kr                            7 100 000kr         
Øvrige bundne driftsfond 9 396 128kr      2 008 880kr             (4 499 504)kr           6 905 503kr         
Sum * 31 279 091kr   6 624 673kr             (8 960 648)kr         28 943 115kr      

Bundne investeringsfond
2550100 FOND AVDRAG OG INNFRIDDE UTLÅN STARTL 7 146 325kr      3 784 833kr             (2 480 919)kr          8 450 239kr         
2550205 FOND ISFJORDEN FRILUFTSOMRÅDE 23 552kr           -kr                            -kr                          23 552kr              
2550206 FOND KOLMANNESET FRILUFTSOMRÅDE 291 388kr         -kr                            -kr                          291 388kr            
2550207 FOND KAMMEN FRILUFTSOMRÅDE 38 222kr           -kr                            -kr                          38 222kr              
2550705 NERHOLE MUSEUM 28 963kr           -kr                            -kr                          28 963kr              
Øvrige bundne investeringsfond 615 991kr         -kr                            -kr                          615 991kr            
Sum 8 144 441kr     3 784 833kr             (2 480 919)kr         9 448 354kr        

Disposisjonsfond
Beholdning 
01.01.2019 Avsetninger Bruk av fond

Beholdning 
31.12.2019

Bruk og avsetning vedtatt av kommunestyret 8 027 128kr      -kr                            -kr                          8 027 128kr         
Bruk og avsetning foretatt av underordnet organ, herav:
Flyktningetjenesten 4 125 090kr      -kr                           (2 700 000)kr          1 425 090kr         

-kr                    -kr                           -kr                         -kr                       
Sum disposisjonsfond 12 152 218kr   -kr                            (2 700 000)kr         9 452 218kr        

Overføring fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet Regnskap 2019
Justert budsjett 

2019
Opprinnelig 

budsjett 2019 Regnskap 2018
Overføring vedtatt av kommunestyret -kr                    -kr                            -kr                          -kr                        
Overføring foretatt av underordnet organ, herav: -kr                    -kr                            -kr                          -kr                        
Kraftfondet, bruk av dispfond, kjøp av aksjer, Romsdalen AS 800 000kr        -kr                           -kr                         -kr                       

-kr                    -kr                           -kr                         -kr                       
… -kr                    -kr                           -kr                         -kr                       
Sum overført til investeringsregnskapet 800 000kr        -kr                            -kr                         -kr                       
*Pga innlemming av Kraftfondet  er ikke IB 2019 lik UB 2018, og artene bruk og avsetning til fond avviker fra oversikten her
UB 2018 Bundne fond IB kraftfond Ny IB

21 652 538                                                                              9 626 553kr       31 279 091       



Note 16   Strykninger og korrigeringer

Strykninger i driftsregnskapet

Regnskapsmessig merforbruk før strykninger -kr                
Redusert overføringer til investeringsregnskapet -kr                
Redusert avsetning til disposisjonsfond -kr                
Redusert dekning av tidligere års merforbruk -kr                
Regnskapsmessig merforbruk etter strykninger -kr                
Overført fra drift til investering knyttet til bruk av Kraftfondets bundet driftsfond er vurdert som unntatt
fra strykningsbestemmelsene. Viser til forskriftens  § 9

Korrigeringer investeringsregnskapet

Udekket beløp før korrigeringer -kr                
Redusert budsjetterte avsetninger -kr                
Økt budsjettert, ikke disponert bruk av ubundne avsetninger -kr                
Udekket beløp etter korrigeringer -kr                

Driftsregnskapet er avsluttet med regnskapsmessig merforbruk. For å komme frem til resultatet er 
følgende disposisjoner strøket i samsvar med regnskapsforskriften § 9.

Investeringsregnskapet er avsluttet i balanse etter gjennomførte korrigeringer i henhold til 
regnskapsforskriften § 9. Ingen korrigeringer er gjennomført.



Konto for endring av regnskapsprinsipp

Konto for endring av regnskapsprinsipp 31.12.2019 01.01.2019
Endring av regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift) -49 493 -49 493
     2581001 STATEN/RESSURSKR.BRUKERE -3 344 000 -3 344 000
     2581002 PÅLØPTE FERIEPENGER 1993 1 908 234 1 908 234
     2581003 PÅLØPTE RENTER 1993 1 971 304 1 971 304
     2581004 MATERIALBEHOLDNING 2001 188 255 188 255
     2581005 MOMSKOMPENSASJON 1999 -694 366 -694 366
     2581006 FERIEPENGER/LANDBR.KTR 1994 -78 920 -78 920
Endring av regnskapsprinsipp som påvirker AK (investering) 0 0
Sum 0 0

Regnskapsår 31.12.2019 01.01.2019

2016 0 0
2017 0 0
2018 0 0

0 0
0 0

Ikke merforbruk fra tidligere år å inndekke
Inndekning av ev. merforbruk i år skal vedtas av kommunestyret i forbindelse med behandling av årsregnskapet.

Note 17  Endringer i regnskapsprinsipp og regnskapsmessig merforbruk

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.

Note 18  Regnskapsmessig merforbruk

Regnskapsmessig merforbruk skal dekkes inn i det år regnskapet legges frem eller i påfølgende år. I 
særskilte tilfeller kan merforbruket dekkes inn over ytterligere to år og etter godkjenning fra fylkesmannen 
over inntil 10 år.



Note 19   Kapitalkonto 

Saldo 01.01. 546 268 837kr        
Økning av kapitalkonto (kreditposteringer)
Aktivering av fast eiendom og anlegg 54 139 348kr           
Reversert nedskrivning av fast eiendom og anlegg -kr                            
Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler 12 676 069kr           
Kjøp av aksjer og andeler* 1 500 000kr             
Kjøp av aksjer og andeler 2 496 495kr             
Kjøp av aksjer og andeler - overført fra Kraftfondet 1 389 500kr             
Reversert nedskrivning av aksjer og andeler -kr                            
Utlån - lån til livsopphold 113 836kr                
Utlån - utbedringslån/startlån 1 690 000kr             
Utlån - investering 500 000kr                
Utlån- overført fra Kraftfondet 340 000kr                
Aktivert egenkapitalinnskudd pensjonskasse 1 757 974kr             
Avdrag på eksterne lån 27 575 799kr           
Økning pensjonsmidler 41 445 521kr           
Reduksjon pensjonsforpliktelser -kr                            

Reduksjon av kapitalkonto (debetposteringer)
Avgang fast eiendom og anlegg 46 837 580kr           
Avskriving fast eiendom og anlegg 27 312 602kr           
Avskriving utstyr, maskiner og transportmidler 8 062 723kr             
Nedskriving eiendom og anlegg 268 488kr                
Nedskrivning av utstyr, maskiner og transportmidler -kr                            
Avgang aksjer og andeler -kr                            
Nedskrivning av aksjer og andeler 6 146 410kr             
Nedskriving av lån 148 615kr                
Avdrag på utlån investering 4 292 800kr             
Avdrag på sosiale lån 84 653kr                  
Avdrag på utbedringslån 3 774 075kr             
Avdrag på etableringslån 10 758kr                  
Avdrag på utlån drift 80 000kr                  
Avskrivning utlån, sosiale lån 150 335kr                
Reduksjon egenkapitalinnskudd pensjonskasse -kr                            
Bruk av midler fra eksterne lån 26 049 238kr           
Reduksjon pensjonsmidler -kr                            
Økning pensjonsforpliktelser 43 656 535kr           
Balanse pr 31/12-2019 525 018 566kr         
Saldo 31.12. 525 018 566kr        
* Oppskriving av aksjer RKKAS, kjøp til 1 kr.



Note 20 Investeringsprosjekter

Prosjekt (inkl.mva)
Vedtatt utgifts-

ramme

Regnskaps-
ført tidligere 

år
Årets 

budsjett
Regnskaps-

ført i år

Sum 
regnskaps-

ført

Gjenstår av 
utgifts-
ramme

Måndalen omsorgsenter 46 668 750       22 243 172   18 375 000   24 071 781   46 314 953  Ferdigstilt
Kunstgressbane Øran Stadion 6 000 000         5 217 202     600 000        809 393        6 026 595    Ferdigstilt

0 0 0 0 0 0

Note 21 Tilskudd/bidrag til finansiering av investeringer

Det bør gis opplysninger om alle større investeringsprosjekter. Dersom enkelte prosjekter vesentlig fraviker vedtatt framdriftsplan i 
vesentlig grad, eller det forventes vesentlige avvik i forhold til vedtatt kostnadsramme, bør det opplyses om dette.

Boligene skal brukes av personer med behov for heldøgns helse- og sosialtjenester, uavhengig av alder, diagnose eller 
funksjonshemming i minst 30 år fra dato for utbetaling av tilskuddet
Kommunen bekrefter at den fra søknadstidspunktet om investeringstilskudd vil opprettholde netto tilvekst i 10 år framover (jf. 
retningslinjer for investeringstilskudd, punkt 6.3 Netto tilvekst, HB 8.B.18)
Det forutsettes at kommunen har opprettet heldøgns pleie- og omsorgstjeneste alle 7 ukedager.

Det forutsettes at kommunen inngår avtale med eier om at omsorgsboligene skal bebos av personer med behov for heldøgns helse- og 
sosialtjenester og at kommunen skal disponere og har plikt til å tildele omsorgsboligene i en periode på minst 30 år fra dato for 
utbetaling av tilskuddet

Det forutsettes at kommunen følger regelverket om offentlige anskaffelser og offentlig støtte. Dersom omsorgsboligene overdras, 
disponeres av annen person/husstand eller tas i bruk til annet formål enn forutsatt før det er gått 30 år fra utbetaling av tilskuddet, kan 
hele tilskuddsbeløpet kreves tilbake fra kommunen.

Kommunen plikter å føre separat regnskap for mottatt tilskudd fra Husbanken

Rauma kommune har mottatt 18 millioner kroner i tilskudd fra Husbanken til bygging av bokollektiv i Måndalen omsorgsboliger.



Note 22  Selvkostområder

Resultat 2019 Balansen 2019
Inntekter Kostnader Over(+)/ 

underskudd 
(-)

31.mar.20 Vedtatt 
deknings-
grad i %

Avsetn(+)/ 
bruk av (-) 

selvkostfond

Selvkostfond/ 
fremførbart 
underskudd 
pr. 31.12 2)

Vann 10 984 107 10 372 617 611 490 105,9 % 100,0 % 611 490 1 809 903
Avløp 8 974 262 9 460 136 -485 874 94,9 % 100,0 % -485 874 454 353
Renovasjon 11 374 701 11 885 453 -510 752 95,7 % 100,0 % -324 364 -186 388
Slamtømming 1 626 130 1 614 119 12 011 100,7 % 100,0 % 12 011 771 624
Feiing 2 362 646 2 408 184 -45 538 98,1 % 100,0 % -45 538 404 570
Tilsyn etter forurensingsloven 522 793 98 338 424 455 531,6 % 100,0 % 424 455 429 336
Plansaksbehandling 179 069 985 799 -806 730 18,2 % ikke vedtak 0 0
Bygge- og delsaksbehandling 854 703 1 152 165 -297 462 74,2 % ikke vedtak 0 0
Kart og oppmåling 1 303 021 1 879 468 -576 448 69,3 % ikke vedtak 0 0
Eierseksjonering 5 160 33 906 -28 746 15,2 % ikke vedtak 0 0

Resultat 2018 Balansen 2018
Inntekter Kostnader Over(+)/ 

underskudd 
(-)

Årets 
deknings-
grad i % 1)

Vedtatt 
deknings-
grad i %

Avsetn(+)/ 
bruk av (-) 

selvkostfond

Selvkostfond/ 
fremførbart 
underskudd 
pr. 31.12 2)

Vann 8 853 611 9 286 164 -432 553 95,3 % 100,0 % -432 553 1 164 595
Avløp 9 261 350 9 016 472 244 878 102,7 % 100,0 % 244 878 924 550
Renovasjon 9 525 699 9 805 460 -279 761 97,1 % 100,0 % -279 761 324 364
Slamtømming 1 444 866 1 503 852 -58 986 96,1 % 100,0 % -58 986 742 400
Feiing 2 321 526 2 132 246 189 280 108,9 % 100,0 % 189 280 440 500
Plansaksbehandling 2 258 201 2 874 498 -616 297 78,6 % ikke vedtak n/a n/a
Bygge- og delsaksbehandling 1 417 143 1 510 699 -93 556 93,8 % ikke vedtak n/a n/a
Kart og oppmåling 1 387 231 1 894 228 -506 997 73,2 % ikke vedtak n/a n/a

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. 3-5 års perioden kan fravikes hvis det er særegne forhold i kommunen og det er gjort vedtak i kommunestyret hvor disse 
særegne forholdene blir synliggjort.



2019
Etterkalkyle selvkost

Totalt Vann Avløp Renovasjon Slamtømmi
ng

Feiing Tilsyn etter 
forurensing

sloven

Private 
planforslag

Bygge- og 
delesaksb
ehandling

Oppmåling Eierseksjon
ering

Gebyrinntekter 37 493 650 10 914 502 8 910 016 11 136 623 1 595 529 2 314 810 522 793 104 147 854 703 1 135 367 5 160
Øvrige driftsinntekter 692 942 69 605 64 246 238 078 30 601 47 836 0 74 922 0 167 654 0

Driftsinntekter 38 186 592 10 984 107 8 974 262 11 374 701 1 626 130 2 362 646 522 793 179 069 854 703 1 303 021 5 160
Direkte driftsutgifter 31 953 457 7 266 793 5 859 300 11 408 185 1 513 675 2 114 038 90 200 929 414 1 025 216 1 716 636 30 000
Avskrivningskostnad 3 767 915 1 511 454 2 154 860 43 601 20 000 38 000 0 0 0 0 0
Kalkulatorisk rente (2,30 %) 2 195 559 1 124 221 1 047 099 21 087 1 150 2 001 0 0 0 0 0
Indirekte netto driftsutgifter 1 676 146 398 704 343 407 384 419 69 259 205 470 6 113 43 217 97 112 125 545 2 900
Indirekte avskrivningskostnad 244 751 61 890 47 006 22 222 8 074 39 220 1 639 10 656 23 545 29 684 815
Indirekte kalkulatorisk rente (2,30 %) 52 359 9 555 8 464 5 939 1 961 9 454 386 2 512 6 292 7 604 190

Driftskostnader 39 890 186 10 372 617 9 460 136 11 885 453 1 614 119 2 408 184 98 338 985 799 1 152 165 1 879 468 33 906
Foreløpig resultat -1 703 594 611 490 -485 874 -510 752 12 011 -45 538 424 455 -806 730 -297 462 -576 448 -28 746

+ Subsidiering 1 709 386 0 0 0 0 0 0 806 730 297 462 576 448 28 746
Resultat 5 792 611 490 -485 874 -510 752 12 011 -45 538 424 455 0 -0 0 0

Selvkostgrad (%) 95,6 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 11,4 % 74,2 % 66,3 % 15,2 %
"Bidrag" til administrasjon og låneutgifter etter ev. subsidiering6 227 343 3 105 824 3 600 836 477 268 100 444 294 146 8 138 -750 345 -170 513 -413 616 -24 840

Selvkostfond 01.01 3 596 409 1 164 595 924 550 324 364 742 400 440 500 0 0 0 0 0
+ Avsetning til selvkostfond 1 047 956 611 490 0 0 12 011 0 424 455 0 0 0 0
- Bruk av selvkostfond -855 776 0 -485 874 -324 364 0 -45 538 0 0 0 0 0
+ Kalkulert renteinntekt selvkostfond (2,30 %)81 197 33 818 15 677 0 17 213 9 608 4 881 0 0 0 0

Selvkostfond 31.12 (inkl. rente) 3 869 786 1 809 903 454 353 0 771 624 404 570 429 336 0 0 0 0

Fremførbart underskudd 01.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Underskudd til fremføring -186 388 0 0 -186 388 0 0 0 0 0 0 0
- Kalkulert rentekostnad fremførbart underskudd (2,30 %)1 587 0 0 1 587 0 0 0 0 0 0 0

Fremførbart underskudd 31.12 (inkl. rente)-184 801 0 0 -184 801 0 0 0 0 0 0 0
5795,597549 611490,0173 -485874,1242 -510752,291 12010,93926 -45537,6026 424454,5427 2,892611633 0 0,401764519 0,821673092

Gebyrinntekter 37 493 650 10 914 502 8 910 016 11 136 623 1 595 529 2 314 810 522 793 104 147 854 703 1 135 367 5 160
Gebyrgrunnlag ekskl. ev. subsidiering 39 197 244 10 303 012 9 395 890 11 647 375 1 583 518 2 360 348 98 338 910 877 1 152 165 1 711 815 33 906
Finansiell dekningsgrad (%) 95,7 % 105,9 % 94,8 % 95,6 % 100,8 % 98,1 % 531,6 % 11,4 % 74,2 % 66,3 % 15,2 %

Regnskapsføringsforslag balanse Totalt Vann Avløp Renovasjon Slamtømmin
g

Feiing Tilsyn etter 
forurensings

loven

Private 
planforslag

Bygge- og 
delesaksbe

handling

Oppmåling Eierseksjone
ring

+/- 2.51xxxx Selvkostfond 273 377 645 308 -470 197 -324 364 29 224 -35 930 429 336 0 0 0 0
+/- 2.92xxxx Memoriakonto selvkostfond 184 801 0 0 184 801 0 0 0 0 0 0 0

Regnskapsføringsforslag 
driftsregnskap

Totalt Vann Avløp Renovasjon Slamtømmin
g

Feiing Tilsyn etter 
forurensings

loven

Private 
planforslag

Bygge- og 
delesaksbe

handling

Oppmåling Eierseksjone
ring

1550 Avsetninger til bundne fond 1 103 868 645 308 0 0 29 224 0 429 336 0 0 0 0
1950 Bruk av bundne fond -830 491 0 -470 197 -324 364 0 -35 930 0 0 0 0 0

Normalgebyr Totalt Vann Avløp Renovasjon Slamtømmin
g

Feiing Tilsyn etter 
forurensings

loven

Private 
planforslag

Bygge- og 
delesaksbe

handling

Oppmåling Eierseksjone
ring

Normalgebyr eksklusiv mva. 3 142 100 4 382 4 106 3 075 990 536 0 156 267 1 820 000 1 147 584 5 160
Normalgebyr inklusiv mva. 16 361 5 477 5 133 3 844 1 238 670



ikke relevant

31.mar.20
Tilbake til forsiden

Note 23 Regnskapsoppstillinger – avfallsvirksomheten

Regnskapsoppstillinger for henholdsvis den lovpålagte håndteringen av husholdningsavfall og 
avfallshåndtering i markedet, jf. kravet til separat regnskap i avfallsforskriften § 15-4, vises i note til 
årsregnskapet. 

Gjelder for kommuner som har plikt til separat regnskap etter avfallsforskriften § 15-
4. Prinsippene som gjelder for noter som angitt i KRS nr. 6 punkt 3.1.1 nr. 11 og 12 
(jf. note 30 og 31) gjelder tilsvarende.



Usikre forpliktelser
Følgende usikre forpliktelser er regnskapsført: 31.mar.20

Forpliktelsens art

Antatt 
oppgjørs-
tidspunkt

Balanseført 
forpliktelse

Endring i 
året

0 0
0 0

Sum usikre forpliktelser 0 0

Betingede eiendeler

Hendelser etter balansedagen

Tapsavsetning i 2015 og 2016 på tilsammen 4,1 mill.kr er forventet akkumulerte avvik mellom 
inntektsført sykepengekrav og mottatt refusjon sykepenger. Dette er ikke gjennomgått med NAV 
pr.31.12. 2019 og derfor ikke realitetsbehandlet.  Anslagsvis 5% av dette kan vi ha krav på å få 
tilbakebetalt.

Ingen

Note 24 Usikre forpliktelser, betingede eiendeler og hendelser etter 
balansedagen



Note 25 Skatteutgifter ikke relevant

Kommunen er skattepliktig for inntekter knyttet til all avfallshåndtering
som ikke gjelder husholdningsavfall fra innbyggere i egen kommune 31.mar.20

Skattepliktig virksomhet
Skattepliktig 

resultat
Årets 

skatteutgift
Næringsavfall (inkl eget avfall) 0 0
Husholdningsavfall fra andre kommuner

Sum 0 0
Tilbake til forsiden

Skl § 25 (2) c:
Kommunene plikter å svare skatt av inntekt knyttet til avfallshåndtering, herunder innsamling, 
transport, mottak, oppbevaring, behandling, etterkontroll av avfall mv., samt inntekt fra omsetning 
og levering av produkter av avfall, herunder elektrisk energi og fjernvarme mv. Dette gjelder likevel 
ikke håndtering av husholdningsavfall fra kommunens egne innbyggere, som utgjør kommunens 
lovpålagte plikt etter forurensningsloven §§ 29, 30 og 31, jf. § 34. 



Note 26 Spesifikasjon av vesentlige poster og transaksjoner 

 Utlån kr. 27.533.320 l TEGLVERKET EIENDOM AS er belastet investeringsregnskapset i hht. Budsje vedtak:KS 48/18
Selskapet har betalt avdrag i hht avtale i 2019, og har foreløpig en kontrakt for utleie av eiendommen som utløper i 2020. 
Utlånet er likevel satt verdi lik forpliktelsen i selskapet, da selskapet har som oppgave å finne nye leietakere.

Fra og med 2019 ble Kraftfondet innlemmet i kommunens regnskap som et avdelingsregnskap.
Balansepostene ble også lagt til og har gitt avvik når en sammenlikner UB 2018 med IB 2019 i de balanseposter som de berører.

Kraftfondet var pr 31.12.2018 slik:
kraftfond 31.12.2018
Anleggsmidler
Utlån 340 000,00       
Aksjer 1 389 500,00   

Omløpsmidler 10 640 256,00 
Sum Eiendeler 12 369 756,00 

Egenkapital og gjeld
Bundet fond disp* 2 866 553,00   **
Grunnfond* 7 100 000,00   
Investeringsfond* 1 389 500,00   **
Sum Egenkapital 11 356 053,00 

kortsiktig gjeld 1 013 703,00   
Sum Gjeld og egenkapital 12 369 756,00 
*alle fondsmidler til Kraftfondet er definert å være bundne driftsfond for kommunen

I tillegg er opprettet kapitalkonto som viser finansieringen av anleggsmidlene 
Kapitalkonto ** 1 729 500,00   

31.mar.20
IB Fond 11 356 053,00 

Avsetning til fond 3 511 925         
Bruk av fond 2 668 487       
Netto bruk av fond 843 438            
Korrigeringslinje flytting til kapitalkonto** 1 729 500       
UB Fond 2019
     2512089 GRUNNFOND/KRAFTFOND (KRAFTFONDET) 7 100 000,00  
     2512088 DISPOSISJONSFOND/KRAFTFOND (KRAFTFOND 3 369 991,41  
Sum -10 469 991     

IB kapitalkonto 1 729 500,00   
Endringer 640 000,00       
UB kapitalkonto
   UB  2599003 KAPITALKONTO/KRAFTFONDET 2 369 500,00   

Se også note 15 som viser de korrigerte fond IB, og Note 1 om effekt på arbeidskapital
Viser også til egen sak til kommunestyret hva gjelder årsmelding Kraftfondet

Uvanlige og vesentlige poster som er sentrale for å forstå og analysere regnskapet skal spesifiseres. Dette kan være vesentlige enkeltposter som for eksempel kundefordringer, andre fordringer, 
utlån og kortsiktig gjeld. Det kan også være vesentlige transaksjoner som inntektsførte tilskudd i driftsregnskapet som er avsatt til fond, salg av aksjer, utskilling av del av virksomheten i kommunale 
foretak, AS eller lignende.



31.mar.20

Virkningen av endring i vesentlige estimatendringer skal opplyses om i note. Det samme gjelder dersom korreksjon av tidligere års feil er av 
vesentlig betydning for å bedømme kommunens resultat eller stilling.

Note 27 Virkning av endring av regnskapsestimater og korrigering av tidligere års feil 



ikke relevant

31.mar.20
ABC KF DEF KF

Anleggsmidler 0 0
Omløpsmidler 0 0
Sum eiendeler 0 0

Disposisjonsfond 0 0
Bundne driftsfond 0 0
Ubundne investeringsfond 0 0
Bundne investeringsfond 0 0
Kapitalkonto 0 0
Sum egenkapital 0 0
Langsiktig gjeld 0 0
Kortsiktig gjeld 0 0
Sum gjeld og egenkapital 0 0

I 20x1 er det etablert to nye KF, ABC KF og CED KF. Ved etablering er følgende 
eiendeler, gjeld og egenkapital overført fra kommunens balansregnskap til 
balanseregnskapet i KF-enes særregnskap. Bokførte verdier i kommunens regnskap er 
videreført i særregnskapene.

Note 28 Etablering/avvikling av KF 



31.12. 2019 31.12. 2018
Kommunal virksomhet - navn: Fordringer Gjeld Fordringer 31.mar.20
Kortsiktige poster
Rauma Kirkelige Fellesråd (2326603) 2 922kr        -kr                   2 922kr        -kr                   
Rauma Kirkelige Fellesråd (lev.gjeld 25621) -kr                (1 145 100)kr   (1 053 311)kr   
Kraftfondet (2326601) -kr                -kr                   210 000kr    -kr                   
Rauma Boliger AS (lev.gjeld 27117) -kr                (466 890)kr      -kr                (322 532)kr      

Sum kortsiktige poster 2 922kr       (1 611 990)kr  212 922kr   (1 375 843)kr   
Langsiktige poster

-kr                -kr                   -kr                -kr                   
-kr                -kr                   -kr                -kr                   

Sum langsiktige poster -kr               -kr                  -kr               -kr                   

Kraftfondet (2326601) inkludert i kommunens regnskap fra 2019.

Note 29  Fordringer og gjeld til kommunale foretak og interkommunale 
samarbeid,  jf. kommuneloven § 27 og kap. 11



Formue pr.31.12.18 Formue pr.31.12.19 Årets inntekter Årets utgifter Lagt til/anvendt
Jørgen Remmems Legat 35 813                      35 125                       563                   1 251             688                    
John O Volds Legat 125 631                    128 205                     2 574                43 921          46 495               
Synnøve og K. Wiiks Legat 14 679                      14 980                       301                                    301                    
Utheim og Hustrus Legat 15 948                      16 275                       327                                    327                    
Woldstads Legat 251 879                    257 040                     5 161                                 5 161                 
Haldis Evensens Legat 233 868                    238 661                     4 793                                 4 793                 
Sum 677 817                    690 285                     13 719              42 670          56 389               

Tilbake til forsiden

Note 36 Legater



Note 30    Interkommunalt samarbeid etter kommuneloven § 27 

Samarbeid 
navn

Samarbeid 
navn 31.mar.20

-kr                -kr                -kr                
-kr                -kr                -kr                
-kr                -kr                -kr                

-kr                -kr                -kr                
-kr                -kr                -kr                
-kr                -kr                -kr                
-kr                -kr                -kr                

-kr                -kr                -kr                
-kr                -kr                -kr                
-kr                -kr                -kr                

ikke relevant

Regnskap for interkommunale samarbeid etter kommuneloven (koml) § 27 skal inngå i årsregnskapet 
til den kommunen hvor samarbeidet har sitt hovedkontor. Årsregnskapet omfatter regnskap for slike 
samarbeid jf. regnskapsforskriften § 12 nr. 3, og utgjør følgende beløp :

Interkommunalt tiltak jf. koml § 27
Overføring fra A kommune (kontorkommunen)
Overføring fra B kommune 
Overføring fra C kommune 

Tilbakeført deltaker kommunene
Overført til neste driftsår
Udekket underskudd

Resultat av overføringer
Samarbeidets egne inntekter
Samarbeidets driftsutgifter
Resultat av virksomheten
Disponering av resultatet:



  

RAUMA KOMMUNE 
Kontrollutvalget 

Saksmappe:  

Arkiv:  

Saksbehandler:  

Dato:  

2020-1539/02 

033 

Jane Anita Aspen 

5.5.2020 

 

Saksframlegg  
 

 

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 

PS 12/20 Kontrollutvalget 12.5.2020 

 

OPPFØLGINGSLISTE 

 

Sekretariatets innstilling 

 

I oppfølgingslisten gjøres følgende endringer: 

 

Saksopplysninger 

 

Vedlagt følger ajourført oppfølgingsliste pr 25.2.2020. 

 

I dette møtet er det lagt opp til orientering fra administrasjonen knyttet følgende sake på 

oppfølgingslisten.  

• Tilsyn med arkivholdet i Rauma kommune, jf. OS 01/20. 

• Rapport fra tilsyn med kommunale tjenester til personer med samtidig rusmiddelbruk og 

psykisk liding, jf. OS 02/20. 

 

VURDERING 

 

Dersom kontrollutvalget ser andre saker dere over tid ønsker å følge opp, så kan disse 

fremmes i møtet for oppføring på oppfølgingslisten. 
 

 

 

Jane Anita Aspen  

daglig leder 
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KONTROLLUTVALGET I 

RAUMA KOMMUNE 
 

SAKSOPPFØLGING 
 (ajourført pr 25.2.2020) 

18.04.16 

Helse- og omsorgstjenester i Rauma kommune 

 

Ansvar: Adm./sekr 

Beskrivelse: Status: 
I KU-møte 01.02.16 OS 02/16 hadde 

rådmannen en orientering og 

gjennomgang av underveisevaluering 

av hjemmebasert helse- og 

omsorgstjeneste i Rauma kommune. 

Rådmannen sa at det nå var 

hovedprioritet å få på plass systemer, 

rutiner og praksis som sikrer 

forsvarlige helsetjenester, samt jobbe 

med felles holdninger og retning på 

tjenesten. Kontrollutvalget ønsker å 

følge tett med på utviklingen innen 

helse- og omsorgstjenester i Rauma 

kommune.  

 

24.10.16: Kontrollutvalget ønsker også å ta med seg videre at det må følges 

opp at det er gode tilbud på alle trinn i «omsorgstrappen». 

28.11.16: Kontrollutvalget ønsker orientering om status i første møte i 2017. 

20.02.17: Helse og omsorgssjef Greta Hanset orienterte i dagens møte jf. OS 

09/17.  

05.03.18: Kontrollutvalget ønsker et virksomhetsbesøk på Helsehuset høsten 

2018.  

06.09.18: Kontrollutvalget fikk i dagens møte orientering fra rådmannen om 

den økonomiske situasjonen innen helse og omsorg med prognose for stort 

merforbruk jf. OS 07/18. Utvalget ber om en ny statusrapport i 

kontrollutvalgsmøte 18.10.18.  

18.10.18: Kontrollutvalget fikk i dagens møte statusrapport fra 

økonomisjefen om den økonomiske situasjonen innen helse og omsorg. jf. 

OS 08/18. Kontrollutvalget vil følge utviklingen nøye fremover og vil 

påpeke at det er systemavvik (i rapporteringssystemene) som burde ha vært 

registret og aktivt fulgt opp av rådmannen. Utvalget ber i forbindelse med 

kontrollutvalgets virksomhetsbesøk på Helsehuset 29.11.18 om å få en 

statusrapport for drifts- og økonomisk situasjon innen Helse- og omsorg. 

29.11.18: Utvalget hadde i forbindelse med dagens møte virksomhetsbesøk 

på Rauma helsehus, jf. OS 10/18. Orienteringen som ble gitt av helse og 

omsorgssjef Kristian Skålhavn inneholdt bl.a. en statusrapport for drifts- og 

økonomisk situasjon innen Helse- og omsorg. 

10.12.19: Helse og omsorgssjef Kristian Skålhavn presenterte hovedtrekkene 

i Strategi 2020-2023, jf. OS 08/19.  

20.02.17 

Barneverntjenesten i Rauma kommune 

 

Ansvar: Adm./rev./sekr. 

Beskrivelse: Status: 
Kommunestyret behandlet 

forvaltningsrevisjonsrapporten 

«Barnevernstjenesten i Rauma 

kommune» og vedtok enstemmig 

kontrollutvalgets innstilling i møte 

8.3.2016, k-sak 29/16. I tillegg ble 

det gjort en tilføying om at 

«Kommunestyret er bekymret over 

bemanning og budsjettering i 

barnevernstjenesten, og ber om at 

saka tas opp på nytt i forkant av neste 

budsjettbehandling.»  

I samme kommunestyremøte ble det 

lagt frem «Tjenesteanalyse av 

barneverntjenesten i Rauma 

kommune». Analysen er laget i 

forbindelse med at kommunen har 

23.05.17: Kontrollutvalget behandlet oppfølging av rapporten i dagens møte 

jf. sak 12/17. Utvalget ønsker å få en status rapport i første møte i 2018. Til 

neste møte gis det tilbakemelding om tilgang på fosterhjem. Sekretær følger 

opp dette.     

19.06.17: Utvalget fikk i dagens møte, sak 19/17, fremlagt e-post fra 

barnevernsleder Sylvia Vik Mittet med svar på spørsmål om tilgang på 

fosterhjem i kommunen.  

05.03.18: Helse- og velferdssjef Harald Digernes-Westby orienterte utvalget 

i dagens møte jf. OS 01/18. Utvalget ønsker å avslutte oppfølging av denne 

saken. 

17.01.19: Barnevernsleder Sylvia Mittet og helse og velferdssjef Harald 

Digernes-Westby orienterte utvalget i dagens møte jf. OS 02/19. 
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deltatt i effektiviseringsnettverk for 

barneverntjenester gjennom 

Kommunenes Sentralforbund.   

I kommunestyremøte 15.12.16 sak 

134/2016 ble det lagt frem en 

statusrapport fra barnevernet pr. 

november 2016. Oppfølging av 

forvaltningsrevisjonsrapporten ble 

gjennomført våren 2017. 

Kontrollutvalget hadde egentlig 

avsluttet oppfølgingen av 

Barnevernstjenesten våren 2018. 

Men i desember 2018 gjennomførte 

Bufdir, på oppdrag fra Barne- og 

likestillingsdepartementet, en 

gjennomgang av enkelte indikatorer 

for å vurdere risikobildet i 

kommunale barneverntjenester. I 

denne gjennomgangen kommer 

barnevernstjenesten i Rauma 

kommune ut med «Rød-lys», i 

forhold til de indikatorene som er 

undersøkt. Utvalget ønsker derfor å 

fortsette oppfølgingen av 

Barnevernstjenesten.   

23.05.17 

Rauma Energi AS 

 

Ansvar: sekr. 

Beskrivelse: Status: 
Rauma Energi AS står overfor store 

utfordringer i tiden fremover. Det 

gjelder både Herje kraftverk, Verma 

utbyggingen og fiberutbygging. 

Kontrollutvalget ønsker derfor å 

følge med på utviklingen i selskapet. 

 

19.06.17: Kontrollutvalget ønsker i neste møte å få en oppdatering fra 

Rauma Energi AS om situasjonen knyttet til Herje kraftverk. 

18.09.17: Kontrollutvalget fikk i dagens møte en oppdatering fra Adm. 

direktør Alf Vee Midtun, Rauma Energi AS om situasjonen knyttet til Herje 

kraftverk, jf. OS 22/17.  

05.03.18: Kontrollutvalget ønsker i løpet av høsten en ny statusrapport, 

særlig med fokus på Herje kraftverk og Verma utbyggingen. 

06.09.18: Kontrollutvalgets leder informerte utvalget om at han hadde deltatt 

på en befaring ved Verma kraftverk utbyggingen. Det var ikke rapportert om 

økonomiske avvik og ingen personskader i byggeperioden. Etter planen skal 

det settes i gang prøvedrift i desember. 

18.10.18: Kontrollutvalget ønsker at statusrapport fra Rauma Energi AS 

utsettes til første møte 2019. 

29.11.18: Utvalgsleder informerer om at han har forstått det slik, at oppstart 

av Vermakraftverket etter utbyggingen er utsatt. Utvalget ber om at 

statusrapporten fra Rauma Energi AS må inneholde en orientering om status 

for Verma utbyggingen. 

17.01.19: Daglig leder Alf Vee Midtun gav utvalget en statusrapport i 

dagens møte jf. OS 01/19. Utvalget ønsker en ny statusrapport i møte 

12.09.19.  

12.09.19: Utvalget utsatte å be om statusrapport til et senere møte. 

18.09.17 

Tilsyn med arkivholdet i Rauma kommune 

 

Ansvar: adm./sekr. 

Beskrivelse: Status: 
Tilsynet fra Arkivverket førte til 9 18.09.17: Utvalget ønsker når fristen går ut, få tilsendt kommunens svar til 
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pålegg om utbedringer. Rauma 

kommune arbeider med å rette opp 

bruddene på regelverket. 

Kontrollutvalget vil følge med på 

arbeidet til det som Arkivverket har 

påpekt, er kommet på plass.  

 

Arkivverket og Arkivverkets vurdering av de tiltak som kommunen har 

iverksatt. 

06.12.17: Utvalget ønsker en orientering om oppfølging av tilsynet i første 

møte i 2018. 

05.03.18: Rådmannen bad i e-post 22.02.18 om at orienteringen utsettes til 

neste kontrollutvalgsmøte.  

19.04.18: Liv Jorunn Horgheim og Arnt Olav Herjehagen orienterte utvalget 

om oppfølging av tilsynet, jf. OS 03/18. Utvalget ønsker å få en ny 

statusrapport høsten 2018.   

18.10.18: Kontrollutvalget fikk i dagens møte, jf. OS 09/18, statusrapport fra 

arkivansvarlig Liv Jorunn Horgheim om oppfølging av tilsynet. Utvalget 

fikk også en omvisning i arkivlokalene. Utvalget ønsker å få tilsendt 

informasjon om arkivverkets oppfølging av tilsynet.  

29.11.18: Sekretær følger opp om det foreligger tilbakemelding fra 

arkivverket på oppfølging av tilsynet, ettersom de fleste av fristene i 

rapporten nå er utløpt. 

17.01.19: Utvalget fikk i dagens møte jf. RS 05/19 fremlagt Rauma 

kommunes brev til Arkivtilsynet datert 10.09.18, og Arkivtilsynets brev 

datert 10.10.18 Påminnelse-Utbedring av pålegg 4,5,7 og 10, jf. RS 06/19.  

30.04.19: Kontrollutvalget fikk ny statusrapport og omvisning fra arkivleder 

Liv Jorunn Horgheim, jf. OS 03/19. 

29.10.19: Utvalgsleder opplyste at det i rådmannens forslag til budsjett og 

økonomiplan er foreslått å kutte 2 mill. som er satt av til å rette opp bruddene 

som tilsynet fra arkivverket avdekket.   

25.02.20: Kontrollutvalget ønsker i møte 28.04.20 statusrapport for arbeidet 

med å rette opp lovbruddene.  

06.09.18 

Forvaltningsrevisjonsprosjekt «Innkjøp og offentlige anskaffelser i Rauma kommune» 

 

Ansv.: Adm/sekr 

Beskrivelse: Status: 
Kontrollutvalget behandlet i møte 

5.3.2018 sak 3/18 

forvaltningsrevisjonsrapporten. 

Kontrollutvalget innstilte til 

kommunestyret som behandlet saken 

i møte 22.3.2018 k-sak 27/18. Det 

var 9 anbefalinger som 

kommunestyret sluttet seg til. 

Kommunestyret ber rådmannen om å 

sørge for at anbefalingene blir fulgt 

og påse at arbeidet gjennomføres. 

Rådmannen har gitt kontrollutvalget 

en skriftlig plan for oppfølging av 

anbefalingene. 

 

06.09.18: Rådmannens plan for oppfølging av anbefalingen behandles i 

dagens møte. Kontrollutvalget ber om en statusrapport for arbeidet våren 

2019, med særlig fokus på hvordan system og kunnskap skal vedlikeholdes 

og oppdateres, samt hvordan en skal sikre at rutinene brukes.   

30.04.19: Sekretariatet mottok 29.04.19 statusrapport fra oppfølgingen av 

anbefalingene. Det blir forberedt sak til neste møte 

11.06.19: Utvalget behandlet sak om oppfølging av 

forvaltningsrevisjonsprosjektet i dagens møte, jf. Sak 20/19. 

Kontrollutvalget ber til neste møte om tilbakemelding på hvordan system og 

kunnskap skal vedlikeholdes og oppdateres, samt hvordan en skal sikre at 

rutinene brukes. I vedtaket er det ført opp 5 konkrete spm.  

12.09.19: Rådmann hadde i e-post datert 3.9.2019 gitt svar på 5 konkrete 

spm. som var stilt av utvalget i forrige møte. Øk.sjef Mette Rye var tilstede 

for å svare på spørsmål fra utvalget, jf. OS 06/19. Det vises til at nyansatt i 

40 % stilling fra 1. des. 2019, skal ha ansvar for oppfølging av de forholdene 

som utvalget stilte spørsmål om i forrige møte. Utvalget vil følge med på 

utviklingen. 

06.09.18 

Rapport fra tilsyn med kommunale tjenester til personer med samtidig rusmiddelbruk og psykisk liding 

 

Ansv.: Adm./sekr 

Beskrivelse: Status: 

(2 lovbrudd), Fylkesmannen i Møre 

og Romsdal, datert 20.6.2018. 

1) Det er avdekt manglar ved 

kommunen si styring av det 

06.09.18: Kontrollutvalget fikk fremlagt rapporten i dagens møte jfr. RS 

33/18. Utvalget ber om å få tilsendt rådmannens plan for å lukke tilsynet og 

fylkesmannens oppfølging av dette. Utvalget ønsker å føre opp saken på 

oppfølgingslisten for videre oppfølging. 



Side 4 av 6 

 

systematiske arbeidet som skal sikre 

at personar med ROP-lidingar får 

samanhengande, koordinerte og 

forsvarlege helse- og sosialtjenester. 

2) Rauma kommune sørgjer 

ikkje for at tenesta opplysning, råd 

og rettleieing etter sosialtjestelova § 

17 blir tildelt, gjennomført og følgt 

opp. 

18.10.18: Sekretariatet har mottatt rådmannens plan for å lukke tilsynet. 

Kontrollutvalget ønsker at denne legges frem for utvalget når det også er 

mottatt fylkesmannens tilbakemelding på planen.  

29.11.18: Sekretær følger opp om det foreligger tilbakemelding fra 

fylkesmannen på kommunes plan på oppfølging av tilsynet. 

17.01.19: Kontrollutvalget fikk i dagens møte jf. RS 07/19 fremlagt 

kommunes svar til fylkesmannen datert 15.10.18 og Fylkesmannens 

avslutning av tilsynet, jf. 08/19.  

25.02.20. Kontrollutvalget ønsker i møte 28.04.20 en status for oppfølging 

av handlingsplanen som ble laget i forbindelse med tilsynet.  

06.09.18 

Rapport etter tilsyn med Kommunal beredskapsplikt 

 

Ansv.: Adm./Sekr. 

Beskrivelse: Status: 
(2 avvik, 2 merknader), 

Fylkesmannen i Møre og Romsdal, 

datert 21.6.2018 .  

1)Rauma kommune sin heilskaplege 

ROS-analyse oppfyller ikkje alle 

forskriftskrava til innhald 

2)Rauma kommune har ikkje med 

utgangspunkt i den heilskaplege 

ROS-analysen fastsett langsiktige 

mål, strategiar, prioriteringar og plan 

for oppfølging av samfunnstryggleik- 

og beredskapsarbeid. 

06.09.18: Kontrollutvalget ber om å få tilsendt rådmannens plan for lukking 

av avvik. Fylkesmannen viser til at kommunes plan forutsetter at alle 

avvikene skal være lukket i løpet av juni 2019, jf. RS 35/18.  

Kontrollutvalget ønsker da en statusrapport fra rådmannen.  

11.06.19: Utvalget fikk som vedlegg til sak 22/19 Oppfølgingsliste, fremlagt 

rådmannens saksfremlegg til kst. vedr. oppstart av arbeidet med Helhetlig 

risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS). Det er lagt en plan for at dokumentet 

skal komme til behandling ila. vinteren 2020. Kontrollutvalget vil følge med 

på at dette kommer på plass.  

25.02.20: Kontrollutvalget fikk i dagens møte, som vedlegg til sak 08/20, 

fremlagt Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Rauma kommune, 

behandlet i kommunestyret 12.02.20, sak 7/20. Kontrollutvalget avslutter 

med dette oppfølging av saken.  

29.11.18 

Tilsyn Rauma kommune Brannvesenet – Arbeidstilsynet 

 

Ansv.: Adm./Arbeidstilsynet/sekr 

Beskrivelse: Status: 
I Arbeidstilsynets rapport datert 

15.3.2018 foreligger det 2 pålegg 

med fristutsettelse. Det vises i 

rapporten til vedtak om pålegg av 

1.9.2016 og tilbakemelding fra 

Rauma kommune av 9.3.2018. 

Kontrollutvalget ønsker å følge opp 

prosessen med lukking av avvikene 

som er knyttet til etablering av 

tilfredsstillende arbeidslokaler, 

inkludert personalrom for ansatte ved 

Rauma brannvesen. 

29.10.19: Sekretær refererte til rådmannens innstilling i sak til 

formannskapet; «Brannstasjon – Lokalisering av ny brannstasjon på 

Åndalsnes. Det skal gjennomføres anbudskonkurranse på leie av 

brannstasjonsbygning med uteareal på Åndalsnes. Det utarbeides plan og 

kostnadsestimat for renovering av eksiterende bygning på Øran og vurderes 

om Sivilforsvaret kan få plass i deler av denne bygningsmassen.  

 

17.01.19 

Nytt personvernregelverk  

 

Ansv: Adm./sekr. 

Beskrivelse: Status: 
I 2018 fikk Norge en ny 

personopplysningslov. Loven består 

av nasjonale regler og EUs 

personvernforordning (GDPR - 

General Data Protection Regulation). 

Forordningen er et sett regler som 

gjelder for alle EU/EØS-land. 
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Gjennom å ha god internkontroll og 

god informasjonssikkerhet kan 

kommunen sikre at den behandler 

personopplysninger lovlig, sikkert og 

forsvarlig. Det er interessant for 

kontrollutvalget å skaffe seg 

informasjon om hvordan kommunen 

har innrettet seg etter 

personvernopplysningsreglene, da 

brudd på reglene kan få store 

konsekvenser for de det gjelder og 

føre til store bøter for kommunene. . 

11.06.19 

Tilstandsrapport for grunnskolen 

 

Ansv: Adm/FM/sekr. 

Beskrivelse: Status: 
Kontrollutvalget ønsker å følge med 

på utviklingen i skolesektoren, bl.a. 

ved årlig få fremlagt tilstandsrapport 

for grunnskolen. 

11.06.19: Utvalget fikk i dagens møte jf. OS 05/19, fremlagt 

Tilstandsrapport for grunnskolen 2018. Skolesjef Aina Øyen Henden 

orienterte utvalget og svarte på spørsmål.  

 

12.09.19 

Forvaltningsrevisjonsrapport «Internkontroll i Rauma kommune»  

 

Ansv.: Adm./Sekr 

Beskrivelse: Status: 

Kontrollutvalget behandlet i møte 

12.9.2019 sak 26/19 

forvaltningsrevisjonsrapporten. 

Kontrollutvalget innstilte til 

kommunestyret Det er fem 

anbefalinger som kontrollutvalget 

ber kommunestyret slutte seg til. 

Samt at rådmannen må å sørge for at 

anbefalingene blir fulgt og påse at 

arbeidet gjennomføres. Det innstilles 

til at rådmannen gir kontrollutvalget 

en skriftlig plan for oppfølging av 

anbefalingene til første møte i 

kontrollutvalget 2020. 

25.02.20: Rådmannen presenterte plan for oppfølging av anbefalingene i 

kommunestyrets vedtak, jf. sak 04/20 i dagens møte. Utvalget tar 

rådmannens plan til orientering, og ber om en status for arbeidet i 

kontrollutvalgets møte 15.6.2020. 

 

12.09.19 

Refusjon sykepenger  

 

Ansv.: Adm./rev./Sekr 

 

Beskrivelse: Status: 

Ved revisjonens presentasjon av 

kommunikasjons-/Revisjonsplan 

2019, merket utvalget seg særlig 

at ett av oppfølgingspunktene fra 

2018 som ikke er på plass er eldre 

fordringer på lønnsrefusjoner fra 

NAV. Revisjonen skriver at 

oppfølging av eldre fordringer bør 

ferdigstilles før årsoppgjøret 

2019.  

Utvalget er kjent med at 

12.09.19: Kontrollutvalget forventer at eldre fordringer blir 

gjennomgått før årsoppgjøret 2019, slik revisjonen anbefaler.    
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utfordringer med slike gamle 

fordringer er forhold som ble 

avdekket i forbindelse med et 

forvaltningsrevisjonsprosjekt som 

ble gjennomført i 2011. Utvalget 

hadde oppfølging av rapporten 

helt til 2016, da det ble avskrevet 

tap i regnskapet. Gjennomgang av 

den enkelte fordring skulle likevel 

fortsett etter at tapene var 

regnskapsført. 
25.02.20 

Vannforsyning og avløp i Rauma kommune 

 

Ansv.: Adm./Sekr 

Beskrivelse: Status: 

Det går frem at Rauma kommune 

sin hjemmeside at det i Rauma er 

private vannverk i Måndalen, 

Vågstranda, Eidsbygda og 

Rødven. I tillegg er det flere små 

vannforsyningssystem.  Det er 

utarbeidet en VA-norm for 

Rauma kommune. Det kommer 

frem på kommunens hjemmeside 

at Utbygging har ansvar vann, 

avløp og renovasjon. Det er 

interessant for kontrollutvalget å 

holde seg orientert om hvordan 

Rauma kommune siker 

vannforsyningen i kommunen. 
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EVENTUELT 

 

Forum for kontroll og tilsyn (FKT) årsmøte 

Det er bestemt at FKTs fagkonferanse 3.-4. juni er avlyst. Årsmøtet som er berammet til 

3.juni kl. 1630 avgjort at skal gjennom føres digitalt. Kontrollutvalget må ta stilling til om 

noen, og evt. hvem som deltar på årsmøtet.  
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