
  

KONTROLLUTVALGET I 

RAUMA KOMMUNE 

        Åndalsnes, 9. september 2020 

 

Til medlemmene i kontrollutvalget 

 

MØTEINNKALLING 
 

MØTE NR.:  4/20 

TID:  15.9.2020 kl. 10:00 

STED: Møterom 415 

 

SAKSLISTE:  

UTV. SAKSNR.  TITTEL  

PS 23/20 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 15. JUNI 2020 

PS 24/20 REFERAT OG ORIENTERINGER 

PS 25/20 OPPFØLGING AV VEDTAK – TILTAK FOR Å REDUSERE MOBBING I RAUMA-

SKOLEN – NY BEHANDLING 

PS 26/20 VURDERING AV KONTROLLUTVALGETS PÅSE-ANSVAR OVERFOR 

REGNSKAPSREVISOR 

PS 27/20 REVISJONSPLAN REVISJONSÅRET 2020 

PS 28/20 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2020-2023 

PS 29/20 PLAN FOR EIERSKAPSKONTROLL 2020-2023 

PS 30/20 BUDSJETTFORSLAG 2021 – KONTROLLARBEIDET I RAUMA KOMMUNE 

PS 31/20 OPPFØLGINGSLISTE 

PS 32/20 EVENTUELT 

 

 

Eventuelle forfall meldes på: postmottak@kontrollutvalgromsdal.no / 

jane.anita.aspen@kontrollutvalgromsdal.no, eller på mob. 91 37 11 12 

 

Innkallingen går som melding til varamedlemmer som innkalles etter behov.  

 

 Lars Ramstad (s)  

 leder  

 

  Jane Anita Aspen (s) 

 

 

 daglig leder 

Kopi:   

Ordfører   

Kommunedirektør   

Møre og Romsdal Revisjon SA   

 

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


  

RAUMA KOMMUNE 
Kontrollutvalget 

Saksmappe:  

Arkiv:  

Saksbehandler:  

Dato:  

2020-1539/04 

033 & 17 

Jane Anita Aspen 

21.8.2020 

 

Saksframlegg 

 

 

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 

PS 23/20 Kontrollutvalget 15.9.2020 

 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 15. JUNI 2020 

 

Sekretariatets innstilling 

 

Protokollen fra møte 15. juni 2020 godkjennes. 

 

Til å signere protokollen velges: 

1.  ………….. 

 

2.  ………….. 

 

Signering skjer elektronisk. 

 

Saksopplysninger 

 

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

kommet frem merknader til protokollen.  

 

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

medlemmer til å signere protokollen.  

 

 

 

Jane Anita Aspen  

daglig leder  
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KONTROLLUTVALGET I 

RAUMA KOMMUNE  

MØTEPROTOKOLL 

Møte nr: 3/20 

Møtedato: 15.6.2020 

Tid: Kl. 10.00 – kl.13:30 

Møtested: Møterom 130/Microsoft Teams 

Sak nr: 14/20 – 22/20  

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, forvaltningsrevisjon   

 Anne Oterhals, oppdragsansvarlig regnskapsrevisor (18/20-22/20) 

Av øvrige møtte: Toril Hovdenak, rådmann 

 Mette Rye, økonomisjef (under sak 18/20 og 21/20) 

 Aina Øyen Henden, skolesjef (under OS 03/20) 

 Yvonne Wold, ordfører (under sak 16/20) 

  

 Protokollen blir formelt godkjent i neste møte 

  

Kontrollutvalgets leder Lars Ramstad ønsket velkommen og ledet møtet.  

Utvalgsmedlemmene og ordfører deltok fysisk i møte på R 130. Øvrige deltakere deltok i 

møet via Teams. Møtet blir derfor definert som et fjernmøte, med hjemmel i midlertidig 

forskrift om gjennomføring av fjernmøter i kommuner og fylkeskommuner for å begrense 

spredning av Covid-19. 

 

Det fremkom ingen merknader til møteinnkalling. Saklisten ble godkjent.    

 

 

TIL BEHANDLING: 

 
UTV. SAKSNR.  TITTEL  

PS 14/20 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 12. MAI 2020 

PS 15/20 REFERAT OG ORIENTERINGER 

PS 16/20 OPPFØLGING AV VEDTAK – TILTAK FOR Å REDUSERE MOBBING I RAUMA-

SKOLEN 

PS 17/20 PLASSERING AV NY KOMMUNEGRENSE MELLOM VESTNES OG RAUMA – 

HENSTILLING OM VURDERING AV NY BEHANDLING 

PS 18/20 RAUMA KOMUNE. TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2020 

PS 19/20 RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING AV KOMMUNENS VIRKSOMHET OG 

VIRKSOMHET I KOMMUNENS SELSKAPER 
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PS 20/20 RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING AV KOMMUNENS VIRKSOMHET OG 

VIRKSOMHET I KOMMUNENS SELSKAPER 

PS 21/20 OPPFØLGINGSLISTE 

PS 22/20 EVENTUELT 

  

PS 14/20 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 12. MAI 2020 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

 

Protokollen fra møte 12. mai 2020 godkjennes. 

 

Til å signere protokollen velges: 

1. Randi Margrete Røsvik. Sørli 

2. Arne Johnson  

 

Signering skjer elektronisk. 

 

Kontrollutvalgets behandling 

 

Protokollen fra møte 12. mai 2020 godkjennes 

 

Det foreslås at Randi Margrethe Røsvik Sørli og Arne Johnson velges til å underskrive 

protokollen. 

 

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med omforent forslag fra utvalgets 

medlemmer. (5 voterende) 

 

Sekretariatets innstilling 

 

Protokollen fra møte 12. mai 2020 godkjennes. 

 

Til å signere protokollen velges: 

1.  ………….. 

2.  ………….. 

 

Signering skjer elektronisk. 

 

 

PS 15/20 REFERAT OG ORIENTERINGER 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

 

Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 

 

Kontrollutvalgets behandling 

 
RS 08/20 Plan for kontrollutvalgets virksomhet 2020-2023, saksprotokoll fra 

kommunestyremøte 20.5.2020, sak 47/20. 

 

RS 09/20 Innkalling til representantskapet i RIR IKS 24.4.2020. 
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RS 10/10 Protokoll fra representantskapet i RIR IKS 24.4.2020. 

 

Orienteringssaker: 

 

OS 03/20 Tilstandsrapport 2019 for skolene i Rauma, rådmannens saksfremlegg og rapport. 

Saken står på oppfølgingslisten. Kontrollutvalget hadde bedt om at skolesjefen 

orienterer om resultatene. 

 

Skolesjef Aina Øyen Henden kommenterte særlig endringene fra tidligere år som 

kommer frem i tilstandsrapporten. Både når det gjelder skår i elevundersøkelsen og 

knyttet til nasjonale prøver.  

 

Kontrollutvalget merket seg særlig at det er synkende elevtall, og stigende tall på 

årsverk for undervisjonspersonale og stigende antall med godkjent utdanning. 

Skolesjefen kommenterer at dette henger sammen med krav knyttet til lærenorm, og 

en spredt skolestruktur.  

 

Tilstandsrapporten viser at det ha vært en positiv utvikling knyttet til kvalitet på  

opplæringen.  

 

Høye mobbetall er en stor utfordring, sier skolesjefen.  

 

Skolesjef Aina Øyen Henden svarte på spørsmål fra utvalget undervegs i 

orienteringen.  

 

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretariatets innstilling. (5 

voterende) 

 

Sekretariatets innstilling 

 

Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 

 

 

PS 16/20 OPPFØLGING AV VEDTAK – TILTAK FOR Å REDUSERE MOBBING I 

RAUMA-SKOLEN 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

 

Kontrollutvalget ber sekretariatet se nærmere på saksutredningen knyttet til formannskapsak 

41/20, og vurdere hvilke forhold som ikke er i tråd med kravene til en god saksutredning.    

 

Det er uklart hva som ligger i ordførers ansvar knyttet til å sette en sak på saklisten, jf. 

kommuneloven § § 6-1 og 11-3. Ordfører har ikke ansvar for å kvalitetssikre rådmannens 

saksfremlegg, men ordfører har samtidig mulighet til å både avvise og sette opp saker på 

saklisten.  

 

Kontrollutvalgets behandling 

 

Utvalgsleder leste innledningsvis opp følgende forslag til vedtak, fremsatt av Arne Johnson: 

Saken tas ikke opp til votering, men sendes i retur til Kontrollutvalgssekretariatet for 

ny utredning og nytt forslag til uttalelse.   

 

Johnson begrunnet forslaget med at han ønsker en klarere utredning fra sekretariatet. 

Utvalgsleder sa seg også enig i at saksfremlegget fra sekretariatet var uklart.  
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Ordfører Yvonne Wold deltok under kontrollutvalgets behandling av saken. Ordfører har etter 

kommuneloven § 6-1 Ordførerens myndighet og oppgaver, møte og talerett i kontrollutvalgets 

møter. Ordfører deltok fysisk i møte.  

 

Ordfører gav uttrykk for at hun synes det i sekretariatets saksfremlegg ble reist tvil om hun 

hadde opptrådt korrekt. Sekretariatet understreket i møte at det ikke er reist tvil om dette, men 

at sekretariatet har vurdert at det er uklart ut fra lovens forarbeid, hva som ligger i ordførers 

ansvar for å sette opp saklisten.    

 

Sekretær bad utvalget være tydelig i sitt vedtak, dersom de velger å sende saken tilbake til 

sekretariatet.  

 

Utvalget diskuterte behandling av saken.  

 

Arne Johnson trakk sitt forslag til vedtak.  

 

Det ble fremsatt følgende omforente forslag til vedtak: 

Kontrollutvalget ber sekretariatet se nærmere på saksutredningen knyttet 

formannskapssak 41/20, og vurdere hvilke forhold som ikke er i tråd med kravene til 

en god saksutredning.    

 

Det er uklart hva som ligger i ordførers ansvar knyttet til å sette en sak på saklisten, jf. 

kommuneloven § § 6-1 og 11-3. Ordfører har ikke ansvar for å kvalitetssikre 

rådmannens saksfremlegg, men ordfører har samtidig mulighet til å både avvise og 

sette opp saker på saklisten.  

 

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med omforent forslag. (5 voterende) 

 

Sekretariatets innstilling 

 

Kontrollutvalget er i tvil om rådmannen, jf. kommuneloven § 13-1, 4.ledd, har fulgt opp pkt. 4 

i vedtak sak 09/20 i kommunestyret 12.02.2020, med referanse til sak 41/20 i formannskapet 

06.05.2020. 

 

Det er uklart hva som ligger i ordførers ansvar knyttet til å sette en sak på saklisten, jf. 

kommuneloven § § 6-1 og 11-3. Ordfører har ikke ansvar for å kvalitetssikre rådmannens 

saksfremlegg, men ordfører har samtidig mulighet til å både avvise og sette opp saker på 

saklisten.  

 

Ny «Handlingsplan for elevenes læringsmiljø i Rauma kommune» burde blitt satt på saklisten 

til formannskapet og kommunestyret sitt møte og ikke presentert som et vedlegg til sak 41/20. 

Dette er et viktig styringsdokument.    

  

 

PS 17/20 PLASSERING AV NY KOMMUNEGRENSE MELLOM VESTNES OG RAUMA – 

HENSTILLING OM VURDERING AV NY BEHANDLING 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

 

Kontrollutvalget vurderer at rådmannens saksfremlegg i sak Grensejustering mellom 

Vestnes og Rauma - høyringsuttale frå Rauma, burde inneholdt mer informasjon om hva 

som i forkant var gjort for å klarlegge eiendomsgrensene. Kanskje også vært skissert en 

anbefaling fra Rauma kommune knyttet metode for grensejustering knyttet til enten 

eiendomsgrenser eller topografi.   
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Kontrollutvalget ser ikke at dette gir grunnlag for å kreve en ny behandling av saka, da 

departementets vedtak er endelig og ikke kan påklages.  

 

Kontrollutvalgets behandling 

 

Utvalgsleder referere til e-post mottatt, fra Peder Voldset der han opplyser at det er iverksatt 

jordskiftesak vedr. eiendomsgrensene i det aktuelle området. 

 

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretariatets innstilling. (5 

voterende) 

 

Sekretariatets innstilling 

 

Kontrollutvalget vurderer at rådmannens saksfremlegg i sak Grensejustering mellom 

Vestnes og Rauma - høyringsuttale frå Rauma, burde inneholdt mer informasjon om hva 

som i forkant var gjort for å klarlegge eiendomsgrensene. Kanskje også vært skissert en 

anbefaling fra Rauma kommune knyttet metode for grensejustering knyttet til enten 

eiendomsgrenser eller topografi.   

 

Kontrollutvalget ser ikke at dette gir grunnlag for å kreve en ny behandling av saka, da 

departementets vedtak er endelig og ikke kan påklages.  

 

 

PS 18/20 RAUMA KOMMUNE. TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2020 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

 

Kontrollutvalget tar rådmannens rapportering knyttet til drift, investering, finans- og 

gjeldsforvaltning for 1. tertial 2020, til orientering. 

 

Kontrollutvalgets behandling 

 

På oppfordring fra utvalgsleder kommenterte rådmannen særlig det arbeidet som nå er startet 

knyttet til å spesifisere innsparingstiltak tilsvarende 8 millioner i 2020. Dette arbeidet skal 

være avsluttet til septembermøte i kommunestyret.  

 

Rådmann Toril Hovdenak sier at det blir viktig å kommunisere til innbyggere og politikere at 

man må forvente et lavere nivå på tjenester i kommunen fremover, da nivået i dag er for høyt. 

Rådmannen forsikrer at det skal være mulig å gi forsvarlige tjenester innenfor de 

budsjettrammene som er tilgjengelig.    

 

Rådmannen svarte på spørsmål fra utvalget undervegs i orienteringen.  

 

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretariatets innstilling. (5 

voterende) 

 

Sekretariatets innstilling 

 

Kontrollutvalget tar rådmannens rapportering knyttet til drift, investering, finans- og 

gjeldsforvaltning for 1. tertial 2020, til orientering. 
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PS 19/20 RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING AV KOMMUNENS VIRKSOMHET 

OG VIRKSOMHET I KOMMUNENS SELSKAPER 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

 

Kontrollutvalget tar risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens virksomhet og 

virksomhet i kommunens selskaper til orientering. 

 

Kontrollutvalget ber om at risiko- og vesentlighetsvurderingen blir brukt som grunnlag for 

sekretariatet sitt arbeid med å lage utkast til plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020-

2023. Planen skal legges frem for kontrollutvalget i første møte høsten 2020.  

 
Kontrollutvalgets behandling 

 

Forvaltningsrevisor Ingvild Bye Fugelsøy fra Møre og Romsdal Revisjon SA, gav utvalget en 

kort presentasjon av metode, områder som er vurdert i rapporten og områder som er vurdert 

med størst risiko 

 

Forvaltningsrevisor svarte på spørsmål fra utvalget undervegs i presentasjonen.  

 

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretariatets innstilling. (5 

voterende) 

 

Sekretariatets innstilling 

 

Kontrollutvalget tar risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens virksomhet og 

virksomhet i kommunens selskaper til orientering. 

 

Kontrollutvalget ber om at risiko- og vesentlighetsvurderingen blir brukt som grunnlag for 

sekretariatet sitt arbeid med å lage utkast til plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020-

2023. Planen skal legges frem for kontrollutvalget i første møte høsten 2020.  

 

 

PS 20/20 RISIKO- OG VESETNLIGHETSVURDERING AV KOMMUNES EIERSKAP 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

 

Kontrollutvalget tar risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens eierskap til orientering. 

 

Kontrollutvalget ber om at risiko- og vesentlighetsvurderingen blir brukt som grunnlag for 

sekretariatet sitt arbeid med å lage utkast til Plan for eierskapskontroll for perioden 2020-

2023. Planen skal legges frem for kontrollutvalget i første møte høsten 2020 

 

Kontrollutvalgets behandling 

 

Forvaltningsrevisor Ingvild Bye Fugelsøy fra Møre og Romsdal Revisjon SA, gav utvalget en 

kort presentasjon av arbeidet med risiko og vesentlighetsvurderingen.  

 

Forvaltningsrevisor svarte på spørsmål fra utvalget  

 

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretariatets innstilling. (5 

voterende) 
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Sekretariatets innstilling 

 

Kontrollutvalget tar risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens eierskap til orientering. 

 

Kontrollutvalget ber om at risiko- og vesentlighetsvurderingen blir brukt som grunnlag for 

sekretariatet sitt arbeid med å lage utkast til Plan for eierskapskontroll for perioden 2020-

2023. Planen skal legges frem for kontrollutvalget i første møte høsten 2020 

 

 

PS 21/20 OPPFØLGINGSLISTE 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

 

I oppfølgingslisten gjøres følgende endringer: 
 

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. 

15.06.20: Stikkord for orienteringen som er ønsket i møte 15.09.20: -Ny 

selskapsstruktur, -Statusrapport for Vermautbyggingen, -Driftsstatus for selskapene i 

konsernet, -Kraftprisutviklingen. 

 
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. 

15.06.20: Økonomisjef Mette Rye kommenterte statusrapporten og svarte på spørsmål. 

Kontrollutvalget fortsetter oppfølgingen i samsvar med det som fremkommer i 

sekretariatets saksfremlegg.   
 
Tilstandsrapport for grunnskolen  

Kontrollutvalget ønsker å følge med på utviklingen i skolesektoren, bl.a. ved årlig få fremlagt 

tilstandsrapport for grunnskolen. 

15.06.20: Utvalgets fikk fremlagt tilstandsrapporten i dagens møte jf. OS 03/20. 

Skolesjef Aina Øyen Henden orienterte om resultatene.  
 

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. 

15.06.20: Rådmann Toril Hovdenak gav utvalget en muntlig statusrapport for 

oppfølging av anbefalingene. Rådmannen opplyste at det som er merket med ny frist, i 

tillegg til Tema 2, skulle vært avklart på ledermøte i dag. Dette arbeidet måtte utsettes 

pga. kontrollutvalgets møte. Rådmannen svarte på spørsmål undervegs i orienteringen. 

Utvalget ønsker å fortsette oppfølgingen til anbefalingene er kommet på plass.  
 

 

Kontrollutvalgets behandling 

 

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

• Forvaltningsrevisjonsprosjekt «Innkjøp og offentlige anskaffelser i Rauma kommune» 
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• Tilstandsrapport for grunnskolen  

• Forvaltningsrevisjonsrapport «Internkontroll i Rauma kommune»  

 

Kontrollutvalget gjennomgikk sakene på oppfølgingslisten. Det ble ikke foreslått å føre opp 

nye saker på oppfølgingslisten.  

 

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med omforent forslag fra utvalgets 

medlemmer. (5 voterende) 

 

Sekretariatets innstilling: 

 

I oppfølgingslisten gjøres følgende endringer: 

 

 

PS 22/20 EVENTUELT  

  

Registrering av krav for møtegodtgjøring og tapt arbeidsfortjeneste 

Utvalgsleder minnet om at utvalgsmedlemmene selv må passe på å legge inn krav om 

møtegodtgjørelse og evt. tapt arbeidsgodtgjørelse i Visma Expense. Krav blir foreldet etter 6 

mnd.  

De som også sitter i kommunestyret, må sende inn to krav fordi det skal belastes to ulike 

kontoer i kommunen.   

 

 

 

 

Lars Ramstad Odd Ivar Røhmesmo   Marit Nauste 

leder 

 

 

 

 

              nestleder             medlem 

Randi Margrethe R. Sørli 

medlem 

 

 

   Arne Johnson 

          medlem 

     

Jane Anita Aspen 

sekretær 



  

RAUMA KOMMUNE 
Kontrollutvalget 

Saksmappe:  

Arkiv:  

Saksbehandler:  

Dato:  

2020-1539/04 

033 & 17 

Jane Anita Aspen  

8.9.2020 

 

Saksframlegg  
 

 

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 

PS 24/20 Kontrollutvalget 15.9.2020 

 

 

REFERAT OG ORIENTERINGER 

 

Sekretariatets innstilling 

 

Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 

 

Saksopplysninger 

 

Referatsaker: 

 

RS 11/20 Kommunestyrets instruksjonsrett for medlemmene i representantskap i et 

interkommunalt selskap IKS, Artikkel fra Jan F. Bernt videresendt fra RIR 

24.6.2020 (vedlagt).  

 

RS 12/20 Svar på spørsmål om tolkingen av kommuneloven § 23-5, brev datert 

4.8.2020 fra Kommunal og Moderniseringsdepartementet til Forum for kontroll 

og tilsyn (FKT) (vedlagt).  

 

RS 13/20 Årsmøte Møre og Romsdal Revisjon SA, møteinnkalling og protokoll fra 

møte 19.06.20 (vedlagt). 

 

RS 14/20  Protokoll fra styremøte i Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal 

24.8.2020 (vedlagt). 

 

RS 15/20 Svar på henvendelse av 17.08.2020 om fjernmøter, e-post datert 26.8.2020 

fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal til Kontrollutvalgssekretariatet for 

Romsdal (vedlagt). 

 

RS 16/20 Avslutning av tilsyn, brev datert 19.6.2020 fra Rauma kommune til 

Arkivverket (vedlagt). 

 

RS 17/20 Avslutning av tilsyn – fortsatt åpne avvik – Rauma kommune, brev datert 

10.8.2020 fra Arkivverket til Rauma kommune (vedlagt). 

 

RS 18/20 Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i Rauma Energi Holding 

AS – 2020, 20.5.2020 (vedlagt) 

 

Orienteringssaker: 

 

OS 04/20 Rauma Energi AS  



Dette er en sak som står på kontrollutvalgets oppfølgingsliste. Utvalget har 

bedt om orientering knyttet til følgende temaer; Ny selskapsstruktur, 

Statusrapport for Vermautbyggingen, Driftsstatus for selskapene i konsernet, 

Kraftprisutviklingen. 

Administrerende direktør, Alf Vee Midtun vil orientere utvalget.  
 

 

 

Jane Anita Aspen 

daglig leder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fra: Post Ålesundregionen Interkommunale Miljøselskap
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Emne: Kommunestyrets instruksjonsrett for medlemmene i representantskapet i eit interkommunalt selskap IKS
[SAK0000015815]

Dato: 24. juni 2020 09:02:07
Vedlegg: image001.png

Sommerlektyre for spesielt interesserte (t.d. representantskapet i ÅRIM):
 
I ein artikkel i Kommunal Rapport uttaler Jan F. Bernt at «– Jeg kan ikke se at det er rettslig
grunnlag for at kommunestyret kan instruere eierrepresentanten i interkommunale selskaper».
Artikkelen er klipt inn under.
 
 
Tidlegare KS Bedrift, no Samfunnsbedriftene, er arbeidsgivar- og interesseorganisasjon for dei
interkommunale selskapa i Noreg. Her er svaret deira:
 

I lovforarbeidene til IKS-loven (Ot.prp. nr. 53 (1997-98) Om lov om
interkommunale selskaper og lov om endringer i kommuneloven m m
(kommunalt og fylkeskommunalt foretak)) - står det følgende i merknaden til IKS-
loven § 7 første ledd andre punktum:
 

«Representantskapsmedlemmene representerer sine respektive
kommuner og fylkeskommuner i selskapsforholdet. Vedkommende
(fylkes)kommune har instruksjonsrett overfor sine medlemmer i
representantskapet. Dette innebærer at flertallet i
kommunestyret/fylkestinget eller det organ som har fått myndighet til
det, kan gi sine representanter instruks om stemmegivningen i
representantskapet. Dette vil også gjelde hvor deltakerens representanter
er valgt ved forholdsvalg. Der det ikke foreligger noen instruks, er det opp
til representantskapsmedlemmene å stemme etter sin egen vurdering i de
konkrete saker som er til behandling innen rammen av lov, selskapsavtale
og alminnelige krav til lojalitet mot selskapet og den kommune eller
fylkeskommune vedkommende representerer.»

 
Se: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/otprp-nr-53-1997-98-
/id159051/?ch=9#kap9-1
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Vi forholder oss til det som uttrykkes i forarbeidene på dette punktet. Av
instruksjonsretten følger normalt også en plikt til å stemme iht. instruksen. Det er
ikke direkte regulert i IKS-loven eller lovens forarbeider hva som er konsekvensen
dersom representantskapsmedlemmet stemmer i strid med avgitt instruks fra
kommunestyret i en bestemt sak. Stemmegivning i strid med instruks må likevel
kunne oppfattes som et pliktbrudd, og ikke minst et tillitsbrudd. Medlemmene i
representantskapet er eiers representant og skal primært ivareta eierinteressen,
og ikke andre eller egne interesser. Vi mener at det i en slik situasjon, der
representantskapsmedlemmet har avgitt stemme i strid med eiers instruks, bør
vurderes nærmere om og hvordan dette evt. får konsekvenser for vedtaket i
representantskapet.
 
 
 
Med vennlig hilsen
 
Elen Schmedling Gimnæs
advokatfullmektig
+47 48 28 75 50 | esg@samfunnsbedriftene.no
 

Haakon VIIs gate 9, Postboks 1378 Vika, 0114 Oslo
samfunnsbedriftene.no | Facebook | Twitter 

 
 
 
Ha ein riktig god sommar. Vi treffast på årsmøte i ÅRIM 19. august på Framtidslaben.
 
 
 
 
Øystein Solevåg
Dagleg leiar

ÅRIM - Ålesundregionen Interkommunale Miljøselskap IKS
Langelandsvegen 1 - 6010 ÅLESUND
Mobil: +47 40 23 47 05 - Tlf dir: +47 70 31 41 01
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interkommunale selskaper 
 
 
Kan kommunestyret instruere eierrepresentanter? 
 
 
SPØRSMÅL: Kommunene har mange eierskap i svært ulike selskaper. Mange
kommuner begynner etter hvert å ha gode eiermeldinger, der det gjerne står noe om
intensjonen med eierskapet. Utover eiermeldinger av varierende kvalitet er
eierstyringen fra kommunestyre/fylkesting lite synlig. Det kan virke som det er opp til
hver enkelt eierrepresentant å vurdere hva (fylkes) kommunen skal mene om forhold
som sammenslåing, oppdeling eller nedleggelse av et selskap. Spørsmålet er om
kommunestyret kan instruere eierrepresentanten som møter i generalforsamlinger,
årsmøter og andre eierskapsforsamlinger på sine vegne? 
 
 
Lovverket sier så langt jeg har funnet ut ingenting om dette. KS’ anbefaler at
kommunestyret/fylkestinget instruerer eierrepresentanten i interkommunale selskaper,
men hva med eierrepresentanten i de andre selskapsformene? Det er nærliggende å
regne med at det samme gjelder her, men KS har ikke anbefalt det eksplisitt. Hva sier
Bernt? 
 
 
SVAR: Her er det flere varianter og den del gråsoner. 
 
 
For selskapsmessige organisasjonsformer forankret i kommuneloven er det sikker rett at
på samme måte som i andre folkevalgte organer er medlemskap i slike styringsorganer
personlige verv der ingen kan gi bindende instruks til det enkelte medlem om hvordan
hun skal utøve vervet. Dette gjelder for styre i kommunale og fylkeskommunale foretak
(§ 9-8), og for representantskap i interkommunalt politisk råd og i kommunalt
oppgavefellesskap (hhv. §18-3 og § 19-3). Men for alle disse gjelder den samme regelen
som for kommunale og fylkeskommunale utvalg; kommunestyret eller fylkestinget kan
når som helst skifte ut de medlemmene de har valgt, se hhv. 9–7 siste avsnitt, § 18–
3 tredje avsnitt, andre setning, og § 19–3 fjerde avsnitt, andre setning). 
 
 
I den andre enden ligger aksjeselskapene. Organene i disse er regulert i aksjeloven, ikke
i kommuneloven, og med unntak av bestemmelsen i kommuneloven § 21–1 om
representasjon av begge kjønn i styret er det aksjeloven som bestemmer
sammensetning av og ansvarsforhold for de styrende organer i disse, også der de er
helt eller delvis kommunalt eller fylkeskommunalt eid. 

·         Les også:Må de nye kommunestyrene delegere myndighet til IKS-er? 
 
 
Det øverste organet i et aksjeselskap er generalforsamlingen. Møterett i denne har
«aksjeeierne … enten selv eller ved fullmektig etter eget valg» (aksjeloven § 5–2 nr. 1).
Aksjeeier er her kommunen eller fylkeskommunen, og den eller de som møter for
denne i generalforsamlingen, gjør det på kommunens eller fylkeskommunens vegne i
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kraft av fullmakt fra denne. I motsetning til den som er valgt til verv etter
kommuneloven, kan den som møter med slik fullmakt fortløpende instrueres om
hvordan hun skal utøve denne, i praksis ved vedtak fra kommunestyret eller fylkestinget
om hvordan det skal stemmes i bestemte saker. 
 
 
I generalforsamlingen skal kommunen eller fylkeskommunen tale med én stemme. Og
fullmakten til den som møter for kommunen eller fylkeskommunen, kan når som helst
tilbakekalles. Hvis kommunen eller fylkeskommunen er eneeier, er det ikke usedvanlig
at man benytter kommunestyret eller fylkestinget som generalforsamling. Det betyr i så
fall at de vedtak som treffes der, rettslig sett er en beslutning om hvordan kommunen
eller fylkeskommunen skal utøve sin kompetanse som (ene) aksjonær i selskapet. 

·         Les også:Representantskap til et IKS skal velges av kommunestyret selv 
 
 
Forvaltningen av et aksjeselskap ligger imidlertid til styret, som har myndighet til å treffe
vedtak i alle saker så langt dette ikke strider mot selskapets vedtekter eller vedtak i
generalforsamlingen, se aksjeloven § 6–12 nr. 1. Generalforsamlingen velger
styremedlemmene, med unntak av representantene for de tilsatte (aksjeloven § 6–3 nr.
1, jf. nr. 2) for to år. Ved valg av selskapets styre avgir kommunen eller fylkeskommunen
som sådan én samlet stemme om dette. Det er ikke adgang til å kreve forholdsmessig
fordeling mellom ulike partier i styret. Flertallet i kommunestyret eller fylkestinget vedtar
i sin helhet hvordan man vil stemme om dette. Men vervet som styremedlem er et
personlig verv med personlig ansvar. Styremedlemmer kan ikke instrueres, verken av
kommunestyre, fylkesting eller generalforsamling, og generalforsamlingen kan bare
instruere styret, ikke det enkelte medlem. 
 
 
Interkommunale selskaper er i en litt uklar gråsone mellom disse to modellene. De er
forankret i egen lov om slike, og går dermed ikke inn under verken kommuneloven
eller aksjeloven. De etableres ved en selskapsavtale mellom deltakende kommuner og
fylkeskommuner der det blant annet fastsettes regler om sammensetning av to organer
som tilsvarer generalforsamlingen og styret i aksjeselskaper; representantskapet og
styret (IKS-loven § 4). 
 
 
Representantskapet er øverste organ i selskapet (§ 7). Hver av de deltakende
kommunene eller fylkeskommunene skal ha minst ett medlem i dette. De velges av det
enkelte kommunestyre eller fylkesting. Disse bestemmer selv om de vil foreta valgene
ved forholdsvalg eller flertallsvalg, med andre ord om flertallet velger alle, eller om
også opposisjonen i kommunestyret eller fylkestinget skal være representert. Valg skjer
som utgangspunkt for fire år om gangen, men kommunestyret eller fylkestinget kan
foreta nyvalg av sine representanter for resten av valgperioden om de finner grunn til
det. 

·         Les også:Styreleder for foretak må bo i kommunen 
 
 
I § 9 første setning fastslås at hvert medlem har én stemme i representantskapet. Etter
min mening må det forstås som at medlemskap av dette organet er et individuelt verv

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.kommunal-rapport.no%2Fbernt-svarer%2Frepresentantskap-til-et-iks-skal-velges-av-kommunestyret-selv%2F20146!%2F&data=02%7C01%7C%7C57ae0a7c10f54bfdb5a308d8180c8085%7C90b1dbcbc1e2453b83f9c09316c9300a%7C0%7C0%7C637285789265252193&sdata=%2BsZSNRnYh43E2leP4%2FDM6CngjDgPbSXjPn%2FN9bkm5VU%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flovdata.no%2Flov%2F1997-06-13-44%2F%25C2%25A76-12&data=02%7C01%7C%7C57ae0a7c10f54bfdb5a308d8180c8085%7C90b1dbcbc1e2453b83f9c09316c9300a%7C0%7C0%7C637285789265252193&sdata=WDlgYSxF1XE3LYCzCD%2Ftb89yIx6f%2FLL7nZKj5cEt47U%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flovdata.no%2Flov%2F1997-06-13-44%2F%25C2%25A76-3&data=02%7C01%7C%7C57ae0a7c10f54bfdb5a308d8180c8085%7C90b1dbcbc1e2453b83f9c09316c9300a%7C0%7C0%7C637285789265262191&sdata=naiMAS3hquxtMRvMMrFj5JVTS53FQSMaghQmf%2FyMrZ8%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flovdata.no%2Flov%2F1999-01-29-6%2F%25C2%25A74&data=02%7C01%7C%7C57ae0a7c10f54bfdb5a308d8180c8085%7C90b1dbcbc1e2453b83f9c09316c9300a%7C0%7C0%7C637285789265262191&sdata=9T08PwybReCOVkNZLJYqe3ii65pRxBjaPG1aJ0aisKA%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flovdata.no%2Flov%2F1999-01-29-6%2F%25C2%25A77&data=02%7C01%7C%7C57ae0a7c10f54bfdb5a308d8180c8085%7C90b1dbcbc1e2453b83f9c09316c9300a%7C0%7C0%7C637285789265272182&sdata=pAVndx%2FbY6CFX6lcXtXcDZSmD7HPnTJkX92%2F6efJY0g%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.kommunal-rapport.no%2Fbernt-svarer%2Fbernt-svarer-styreleder-for-foretak-ma-bo-i-kommunen%2F31403!%2F&data=02%7C01%7C%7C57ae0a7c10f54bfdb5a308d8180c8085%7C90b1dbcbc1e2453b83f9c09316c9300a%7C0%7C0%7C637285789265272182&sdata=0pQ5HhUlsUvLRpKCT%2B6yXUD7Ym2QFnzEQ7mVGNeB758%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flovdata.no%2Flov%2F1999-01-29-6%2F%25C2%25A79&data=02%7C01%7C%7C57ae0a7c10f54bfdb5a308d8180c8085%7C90b1dbcbc1e2453b83f9c09316c9300a%7C0%7C0%7C637285789265272182&sdata=1Ir1HtmTJArV42R5KO39Q04y4rYcxFSEGkubdqJNIGM%3D&reserved=0


med personlig ansvar. Medlemmene møter ikke med fullmakt, men i kraft av å være
utpekt ved valg, og da er det nærliggende å legge til grunn at det ikke kan gis
bindende instruks til den enkelte om hvordan hun skal utøve sitt verv. Jeg merker meg
at det opplyses at KS anbefaler at kommunestyret eller fylkestinget «instruerer
eierrepresentanten i interkommunale selskaper», men jeg kan ikke se at det er rettslig
grunnlag for at det kan gis slike bindende instrukser. Kommunestyret eller fylkestinget
kan selvsagt gi uttrykk for hvordan det ønsker representanten skal stemme i en bestemt
sak, men det har ingen rettslige konsekvenser for gyldigheten av det vedtak som treffes
der, om representanten ikke følger instruksen. 
 
 
Det samme gjelder i enda sterkere grad for styremedlemmene, som er valgt av
representantskapet og dermed bare står til ansvar overfor dette. Felles for begge disse
organene er at medlemmene forutsettes å sette seg inn i og delta ved vedtak på
grunnlag av sin beste overbevisning om hva som er best for selskapet, og da etter å ha
hørt på og deltatt i debatten om dette i hhv. representantskapet eller styret.
Representantskapsmedlemmer kan skiftes ut ved nyvalg i perioden, men ikke med
tilbakevirkende kraft. 
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Svar på spørsmål om tolkningen av kommuneloven § 23-5 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til brev 20. mai 2020 vedrørende 

tolkningen av kommuneloven § 23-5 andre setning. I brevet spør dere om bestemmelsen 

innebærer at kommunedirektøren kun skal gis anledning til å uttale seg i saker som gjelder 

gjennomførte kontroller, eller om han eller hun også skal gis anledning til å uttale seg i saker 

som gjelder 

- valg av revisjonsordning og revisor, 

- valg av sekretariat for kontrollutvalget, 

- budsjettforslag for kontroll og tilsyn, og/eller 

- årsmeldinger for kontrollutvalget. 

 

Dere spør også om hvem som skal innhente uttalelsene fra kommunedirektøren etter 

bestemmelsen. 

 

Departementet vil i det følgende besvare spørsmålene deres. 

 

Hvilke saker kommunedirektøren skal gis anledning til å uttale seg i 

Generelle kommentarer 

Det framgår av kommuneloven § 23-5 at  

 

Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret eller 

fylkestinget. I saker som skal oversendes til kommunestyret eller fylkestinget, 

skal kommunedirektøren gis anledning til å uttale seg før kontrollutvalget 

behandler saken. 
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Side 2 
 

En naturlig språklig forståelse av ordlyden i § 23-5 andre setning er at kommunedirektøren 

skal gis anledning til å uttale seg før kontrollutvalget behandler enhver sak som skal 

oversendes til kommunestyret. Isolert sett synes bestemmelsen dermed å legge opp til at 

kommunedirektøren skal gis anledning til å uttale seg i alle saker der kontrollutvalget skal 

oversende saken til kommunestyret, uavhengig av hva saken dreier seg om.  

 

Dersom man ser bestemmelsen i sammenheng med første setning, kan man forstå den som 

at kommunedirektørens uttalelsesrett er begrenset til saker der kontrollutvalget skal 

rapportere om "resultatene av sitt arbeid". Formuleringen "sitt arbeid" er ikke begrenset til 

gjennomførte kontroller. En slik forståelse av ordlyden utelukker derfor heller ikke at 

kommunedirektøren skal gis anledning til å uttale seg i forbindelse med andre typer 

rapporteringer til kommunestyret.  

 

Forarbeidene til bestemmelsen er ikke helt tydelige på hvilke typer saker som skal forelegges 

kommunedirektøren. Det framgår av merknaden til bestemmelsen i Prop. 46 L (2017–2018) 

side 405 at kommunedirektøren skal gis anledning til å uttale seg i saker som gjelder 

"gjennomførte kontroller". At forarbeidene bruker formuleringen "gjennomførte kontroller" kan 

indikere at det kun er i forbindelse med rapporteringer om gjennomførte 

forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller at plikten til å forelegge saken for 

kommunedirektøren inntrer.  

 

Departementet mener likevel at man ikke bør legge for mye vekt på at forarbeidene bruker 

formuleringen "gjennomførte kontroller". Etter ordlyden til bestemmelsen skal 

kommunedirektøren gis uttalelsesrett i saker som "skal" oversendes til kommunestyret. 

Saker som "skal" oversendes til kommunestyret vil naturligvis omfatte alle saker som etter § 

23-5 første setning eller forskrift om kontrollutvalg og revisjon skal oversendes. Etter 

forskriften har kontrollutvalget ikke bare plikt til å rapportere til kommunestyret om 

gjennomførte kontroller, men også om enkelte andre forhold. For eksempel følger det av 

forskriften § 3 at kontrollutvalget skal rapportere til kommunestyret dersom 

regnskapsrevisorens påpekninger etter kommuneloven § 24-7 til § 24-9 ikke blir rettet eller 

fulgt opp. 

 

Departementet kan ikke se at ordlyden og forarbeidene samlet sett gir tilstrekkelige 

holdepunkter for å fastslå at kommunedirektøren kun skal gis anledning til å uttale seg i 

saker som gjelder gjennomførte kontroller. Dersom det var lovgivers intensjon å begrense 

kommunedirektørens uttalelsesrett på denne måten, er det nærliggende at dette ville 

kommet klarere fram av både ordlyden og forarbeidene til bestemmelsen. 

 

Departementet vil også vise til at bestemmelsen i § 23-5 andre setning er en ren videreføring 

av kommuneloven av 1992 § 77 nr. 6 andre setning, se merknaden til bestemmelsen i Prop. 

46 L (2017–2018) side 405. Forarbeidene og tolkningsuttalelsene til § 77 nr. 6 er dermed 

også relevante for forståelsen av § 23-5. I en tolkningsuttalelse fra 2010 (10/9262-ERA) la 

departementet til grunn at plikten til å forelegge saker for kommunedirektøren etter § 77 nr. 6 

andre setning i hvert fall omfattet de sakene som kontrollutvalget skulle rapportere til 



 

 

Side 3 
 

kommunestyret etter den tidligere kontrollutvalgsforskriften. Denne forskriften er nå erstattet 

av forskrift om kontrollutvalg og revisjon.  

 

Departementet legger derfor til grunn at § 23-5 andre setning innebærer at 

kommunedirektøren iallfall skal gis anledning til å uttale seg i saker som etter § 23-5 første 

setning eller forskrift om kontrollutvalg og revisjon skal oversendes til kommunestyret. Det vil 

si at kommunedirektøren iallfall skal gis anledning til å uttale seg i saker som gjelder 

"resultatene" av kontrollutvalgets "arbeid", og i saker som etter forskriften §§ 3, 4 eller 5 skal 

oversendes.   

 

Videre kan det også tenkes tilfeller der det ikke følger av lov eller forskrift at en sak skal 

oversendes til kommunestyret, men der saken likevel skal oversendes. Dette kan for 

eksempel være aktuelt der kommunestyret eksplisitt har bedt kontrollutvalget om at saken 

skal oversendes, eller der kontrollutvalget selv har bestemt at saken skal oversendes. Når 

det gjelder denne typen saker, legger departementet til grunn at spørsmålet om 

kommunedirektøren skal gis uttalelsesrett, vil avhenge av innholdet i saken. Departementet 

viser til at § 23-5 andre setning må ses i sammenheng med det alminnelige prinsippet om at 

en sak skal være så godt opplyst som mulig før et vedtak treffes. Man må derfor blant annet 

se hen til om en uttalelse fra kommunedirektøren kan bidra til å opplyse saken før 

kontrollutvalget skal behandle den. 

 

Valg av revisjonsordning og revisor, og valg av sekretariat for kontrollutvalget 

Det følger av § 24-1 tredje ledd at kommunestyrets vedtak om valg av revisjonsordning og 

revisor skal treffes etter innstilling fra kontrollutvalget. Videre følger det av § 23-7 sjette ledd 

at kommunestyrets vedtak om sekretariat for kontrollutvalget skal treffes etter innstilling fra 

kontrollutvalget. Bestemmelsene sier ikke noe om hvorvidt kommunedirektøren skal gis 

anledning til å uttale seg før kontrollutvalget behandler denne typen saker. 

 

Som nevnt følger det av § 23-5 andre setning, jf. første setning, at kommunedirektøren skal 

gis anledning til å uttale seg før kontrollutvalget behandler saker som gjelder "resultatene" av 

kontrollutvalgets "arbeid". Når kontrollutvalget avgir innstilling til kommunestyret om valg av 

revisjonsordning og revisor, eller om valg av sekretariat for kontrollutvalget, vil dette ikke 

være en rapportering om resultatene av kontrollutvalgets arbeid. Dette tilsier at 

kommunedirektøren ikke skal gis anledning til å uttale seg før kontrollutvalget behandler 

denne typen saker.  

 

Departementet vil vise til at både revisor og sekretariatet for kontrollutvalget skal være 

uavhengig av kommunens administrasjon. Dette skyldes at revisor har en viktig oppgave i å 

føre kontroll med administrasjonen. Videre har sekretariatet for kontrollutvalget en viktig 

oppgave i å forberede saker for kontrollutvalget, og i å påse at kontrollutvalgets vedtak blir 

iverksatt. At revisor og sekretariatet for kontrollutvalget skal være uavhengige av 

administrasjonen tilsier at kommunedirektøren ikke bør gis anledning til å uttale seg før 

kontrollutvalget skal behandle saker som gjelder valg av revisor og sekretariat. De 
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hensynene som begrunner at kommunedirektøren skal gis uttalelsesrett, vil etter 

departementets vurdering ikke gjøre seg gjeldende i denne typen saker. 

 

Departementet er etter dette av den oppfatning at § 23-5 ikke innebærer at 

kommunedirektøren skal gis anledning til å uttale seg før kontrollutvalget behandler saker 

som gjelder valg av revisor og revisjonsordning, og valg av sekretariat for kontrollutvalget. 

 

Budsjettforslag for kontrollarbeidet 

Det følger av forskriften § 2 at kontrollutvalget skal utarbeide forslag til budsjett for 

kontrollarbeidet i kommunen. Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjettet etter 

kommuneloven § 14-3 tredje ledd til kommunestyret.  

 

Når kontrollutvalget oversender forslag til budsjett for kontrollutvalget i kommunen, vil dette 

ikke være en rapportering om resultatene av kontrollutvalgets arbeid, jf. § 23-5 første 

setning. Dette tilsier at kommunedirektøren ikke skal gis anledning til å uttale seg før 

kontrollutvalget behandler denne typen saker. 

 

Kommunedirektøren har ansvar for det samlede budsjettet i kommunen. Det kan derfor 

argumenteres for at en uttalelse fra kommunedirektøren kan bidra til å opplyse saken før 

kontrollutvalget skal behandle den. På den andre siden vil departementet vise til at budsjettet 

for kontrollarbeidet har direkte betydning for omfanget av kontrollen med kommunens 

administrasjon. Departementet mener derfor at gode grunner tilsier at kommunedirektøren 

ikke bør gis anledning til å uttale seg i denne typen saker. 

 

Departementet er etter dette av den oppfatning at § 23-5 ikke innebærer at 

kommunedirektøren skal gis anledning til å uttale seg før kontrollutvalget behandler saker 

som gjelder budsjettforslag for kontrollarbeidet. 

 

Årsmeldinger for kontrollutvalget 

Spørsmålet om kommunedirektøren skal gis anledning til å uttale seg om årsmeldinger som 

skal oversendes til kommunestyret, vil etter departementets vurdering avhenge av 

årsmeldingens innhold. Dersom årsmeldingen inneholder opplysninger om resultater av 

kontrollutvalgets arbeid, legger departementet til grunn at kommunedirektøren skal gis 

anledning til å uttale seg i saken, jf. § 23-5 første setning. Departementet viser til drøftelsene 

over og våre tidligere vurderinger i sak 10/9262-ERA. 

 

Hvem som skal innhente uttalelsene fra kommunedirektøren 

Når det gjelder spørsmålet om hvem som skal innhente uttalelsene fra kommunedirektøren 

etter § 23-5 andre setning, vil departementet vise til at bestemmelsen bare fastslår at 

kommunedirektøren skal "gis anledning" til å uttale seg. Bestemmelsen sier ikke noe om 

hvem som skal innhente uttalelsene fra kommunedirektøren. Departementet legger derfor til 

grunn at det er opp til kontrollutvalget i den enkelte kommune å avgjøre hvordan dette skal 

gjøres. En praktisk løsning kan være at sekretariatet for kontrollutvalget forelegger saken for 

kommunedirektøren som en del av sin saksforberedelse, jf. forskriften § 7. 
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Med hilsen 

 

 

Ragnhild Spigseth (e.f.) 

kst. avdelingsdirektør 

 

 

Signe Bechmann 

seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 



MRR
Møre og Romsdal Revisjon SA 

MØTEINNKALLING 
STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED:      MØTEDATO:     KL.: 

Årsmøte Digitalt        19.06.2020   10:00 – 12:00 

Det innkalles til ordinært årsmøte fredag 19. juni kl. 10. 

Møtet gjennomføres digitalt ved bruk av Microsoft Teams. Lenke til møtet ligger i utsendt 
kalenderinvitasjon.  

Følgende saker vil bli tatt opp til behandling: 

SAKLISTE: 

01/20 – Stemmevekter 

02/20 - Valg av møteleder 

03/20 - Godkjenning av innkalling 

04/20 - Valg av referent og 2 til å underskrive protokoll 

05/20 - Godkjenning av saksliste 

06/20 - Endring av andelsinnskudd 

07/20 – Budsjett inneværende år - 2020 

08/20 – Budsjett 2021 og økonomiplan 

09/20 - Overordnede mål og retningslinjer for driften. 

10/20 - Valg til valgkomite og styre etter vedtektenes § 8 

11/20 - Valg av revisor 

12/20 – Åpenhetsrapport 

Eventuelt 

Eventuelle forfall meldes per epost: vee@mrrevisjon.no.   

Molde/Ålesund, 12. juni 2020 

Johs A. Aspehaug Veslemøy E. Ellinggard 

styreleder daglig leder 
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01/20 – Stemmevekter 

Innstilling til vedtak: Hver eier har én stemme med lik vekting på det første ordinære årsmøtet 
siden det ikke foreligger omsetningstall for fjoråret.  

 

I § 7 i vedtektene fremgår det at «Medlemmenes stemmerett på årsmøtet er basert på 
fjorårets omsetning med foretaket». 

Foretaket er nystiftet, og det foreligger ikke omsetningstall for fjoråret. Det foreslås derfor at 
hver eier har én stemme med lik vekting på det første ordinære årsmøtet. Dette er en av to 
vektingsmodeller i lov om samvirkeforetak, der vekting basert på omsetning er det andre 
alternativet.  

 

02/20 - Valg av møteleder 

§6 i vedtektene: 

«Årsmøtet velger fast møteleder med vara på det første møtet etter kommunevalg.» 

 

03/20 - Godkjenning av innkalling 

 

04/20 - Valg av referent og 2 til å underskrive protokoll 

 

05/20 - Godkjenning av saksliste 

 

06/20 - Endring av andelsinnskudd 

Innstilling til vedtak: Tas til orientering 

 

I tråd med vedtektene § 4 er andelsinnskuddene basert på innbyggertall i 
medlemskommunene. Kommunereformen medførte følgende endringer: 

‐ Ålesund, Haram, Ørskog, Sandøy og Skodje slo seg sammen til Ålesund kommune 
‐ Molde, Nesset og Midsund slo seg sammen til Molde kommune 
‐ Stordal og Norddal slo seg sammen til Fjord kommune 
‐ Fræna og Eide slo seg sammen til Hustadvika kommune 
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Dette gir følgende endringer i andelsinnskuddene: 

  Antall innbyggere Krav til innskudd Innbetalt Til gode 

Kommune 31.12.2019 01.01.2020 2019   

Aukra 3 509 84 000 84 000 0 

Aure 3 507 84 000 84 000 0 

Averøy 5 788 105 000 105 000 0 

Fjord 2 549 63 000 126 000 63 000 

Giske 8 462 105 000 105 000 0 

Gjemnes 2 629 63 000 63 000 0 

Hustadvika 13 279 180 000 189 000 9 000 

Kristiansund 24 179 336 000 336 000 0 

Molde 31 967 336 000 399 000 63 000 

Rauma 7468 105 000 105 000 0 

Rindal 2 003 63 000 63 000 0 

Smøla 2 150 63 000 63 000 0 

Stranda 4 523 84 000 84 000 0 

Sula 9 310 105 000 105 000 0 

Sunndal 7 036 105 000 105 000 0 

Surnadal 5 920 105 000 105 000 0 

Sykkylven 7 625 105 000 105 000 0 

Tingvoll 3 025 84 000 84 000 0 

Vestnes 6 532 105 000 105 000 0 

Ålesund 66 258 500 000 815 000 315 000 

Møre og Romsdal fylkeskommune   700 000 700 000   

 Sum   3 480 000 3 930 000   450 000 

 

 

07/20 – Budsjett inneværende år - 2020 

Innstiling til vedtak: Styrets forslag til budsjett for 2020 vedtas 
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BUDSJETT 2020 

Selskapet ble stiftet i slutten av august 2019 og hadde ingen ansatte eller drift før 1. januar 2020. Det 

ble ikke fremmet eller vedtatt noe budsjett for 2020 i stiftelsesmøtet. 

Selskapets styre vedtok budsjett for 2020 i desember 2019 i påvente av å fremme saken for det 

første ordinære årsmøtet i juni 2020. Styret vurderte det om ikke nødvendig å innkalle til et 

ekstraordinært årsmøte for å vedta budsjett. Bakgrunnen for dette var at selskapet er en direkte 

videreføring av to gamle enheter uten vesentlig endring i økonomi ut over fremtidige synergier.   

I sammenslåingsrapporten er det uttrykkelig fastslått at selskapets inntekter skal faktureres i henhold 

til medgått tid. Den ene av de to sammenslåtte selskapene har fulgt dette prinsippet også for 2019, 

mens det andre selskapet har hatt tilskudd til driften gjennom faste beløp. Det nye selskapet har ikke 

hatt noen fastsatte prinsipper for hvordan prising av timer skal være. Det ble derfor ved utgangen av 

første kvartal sendt en á‐konto faktura til eierkommunene med medgåtte timer og den planlagte 

prismodellen som skal fremmes for årsmøtet ble lagt til grunn. Hensikten med å sende en á‐konto og 

ikke en endelig faktura, var for å signalisere at det ikke var en endelig avregning, men en foreløpig. 

Møre og Romsdal Revisjon IKS har hatt en enkel prismodell hvor alle ansatte har hatt en timesats på 

kr. 1 000, uavhengig av utdannelse, erfaring og kompetanse. Vi opplever det som nyttig å ha en 

enkelt og relativt flat struktur i prismodellen. Likevel ser vi behov for å diversifisere basert på 

kompetanse. Gruppen av ansatte og kompetanse endrer seg over tid. Det er også vanlig å legge til 

grunn av større kompetanse og lengre erfaring gir uttrykk i større effektivitet og mindre tidsbruk.   

I budsjettet som styret vedtok i desember 2020 var det lagt til grunn en flat timesats på kr. 1 000 for 

alle ansatte som ikke er oppdragsansvarlige revisorer. Mens for oppdragsansvarlige var det lagt til 

grunn en timesats på kr. 1 200. Bakgrunnen for dette er at det er særlige lovbestemmelser knyttet til 

hvem som kan være oppdragsansvarlig regnskapsrevisor og oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor. 

For å ikke gjøre modellen for kompleks ble det ikke lagt opp til å skille om den ansatte var 

oppdragsansvarlig eller ikke på det enkelte oppdrag. I stedet ble det lagt til grunn at hvis den ansatte 

er oppdragsansvarlig på noen oppdrag, så er timeprisen kr. 1 200 for alle timer den ansatte leverer. 

I ettertid ser vi at det kan være uheldig å legge en slik modell til grunn hvis man hadde en forventing 

om at timeprisen fremdeles var kr. 1 000 for de av våre kunder som ikke hadde fastpris i 2019. Vi 

foreslår derfor for årsmøtet at medgåtte timer i perioden 1. januar 2020 til 30. juni 2020 prises til kr. 

1 000, mens den nye modellen med egne priser for oppdragsansvarlige revisorer legges til grunn fra 

1. juli 2020. Effekten av dette er begrenset mot budsjettet som styret vedtok. Selv om budsjettet 

med denne gjennomføringen gir et underskudd på kr. 265 000 er vi rimelig sikre på at vi vil komme ut 

i omtrent 0 som følge av større produksjon enn budsjettert hittil i 2020. Det som derimot har veldig 

stor effekt, er vi viderefører en timesats på kr. 1 000 for hele 2020. Dette vil medføre at selskapet vil 

gå med et underskudd på nærmere 1,5 millioner kroner i det første driftsåret.   

I fortsettelsen, som for dette årsmøtet, vil man vedta budsjettet for neste år på årsmøtet som vil bli 

avholdt i juni hvert år med priser. Da vil eierne vite et halvt år på forhånd, hvilke priser som gjelder 

det kommende året. Det skal dermed være enkelt å ta høyde for dette inn i sine egne   
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budsjettprosesser. For 2021 legger vi ikke opp til noen økning eller endring av timesatser ut over 

generell prisvekst.   

Det er en uttalt målsetning for selskapet at prisen på lovbestemt revisjon skal gå ned over tid. Dette 

arbeider vi systematisk med gjennom effektivisering og forbedringer av revisjonsprosessene. Vi har 

likevel ikke valgt å budsjettere med reduserte inntekter fra revisjon fremover. Bakgrunnen er at vi 

ønsker å benytte frigjort tid og kapasitet til å kunne levere ytterligere tjenester til kundene våre, for 

eksempel gjennom flere undersøkelser, analyser og forvaltningsrevisjoner etter bestillinger fra 

kontrollutvalgene.   

Avslutningsvis vil vi understreke noen grunnleggende prinsipper for dette selskapet og som ligger til 

grunn for foreslått budsjett. Dette selskapet er etablert for å utføre regnskaps‐ og 

forvaltningsrevisjoner for sine eierkommuner i såkalt egen regi. Virksomheten har ikke erverv som 

formål, og skal ikke gå med overskudd over tid. Det fremgår av selskapets vedtekter at et eventuelt 

overskudd skal komme medlemmene til gode gjennom gode og effektive revisjonstjenester. 

Overskudd ut over forsvarlig egenkapital i selskapet vil bli utdelt tilbake til eierne basert på 

omsetning med foretaket.   

Eierkommunene har ingen økonomiske forpliktelser for selskapet ut over innskudd som er foretatt. 

Den forpliktelsen som eierne har til selskapet, ut over innskuddet er ifølge vedtektene, å kjøpe 

hoveddelen av sine revisjonstjenester fra samvirkeforetaket. Kommuneloven inneholder i tillegg 

andre bestemmelser knyttet til den valgte revisor. Dette selskapet kan gjennom foretaksform og 

utforming av vedtekter gå konkurs. Styret i virksomheten har derfor et særlig og person ansvar for 

selskapets økonomi både med hensyn til likviditet og soliditet. Styret fremmer derfor saken til 

årsmøte med forslag om innføring av ny prismodell fra 1. juli 2020. 
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KONSEKVENSER FOR BUDSJETT 2020

Budsjett 2020

Opprinnelig 
budsjett vedtatt 

av styret des.2019
Økning i timesats 

01.07
Ingen økning i 

timesats
Inntekt 30 500 000 30 105 000 28 887 500
Lønn -25 450 000 -25 450 000 -25 450 000
Andre driftskostnader -4 950 000 -4 950 000 -4 950 000
Finans 30 000 30 000 30 000
Resultat 130 000 -265 000 -1 482 500

Negativt 
resultat 
betyr 
underskudd
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ØKONOMIPLAN
Økonomiplan 2020 2021 2022 2023
Inntekt -30 500 000 -31 000 000 -32 000 000 -33 000 000
Lønn 25 450 000 25 450 000 26 340 000 27 260 000
Andre 
driftskostnader 4 950 000 4 950 000 5 100 000 5 200 000
Finans -30 000 -30 000 -30 000 -30 000
Resultat -130 000 -630 000 -590 000 -570 000

4

Årlig endring i 
perioden 2020 2021 2022 2023

Inntekt -30 500 000 1,6 % 3,2 % 3,1 %

Lønn 25 450 000 0,0 %* 3,5 % 3,5 %
Andre 
driftskostnader 4 950 000 0,0 % 3,0 % 2,0 %

Finans -30 000 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Resultat -130 000 -630 000 -590 000 -570 000

*: Det er naturlig avgang i 2020. Lønnsoppgjøret for 2021 forventes å være innenfor rammen for avgangen i 2020.
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LIKVIDITETSBUDSJETT 5

Des. 2019 januar februar mars april mai juni juli august september oktober november des. 2020

Inngående balanse 3 993 000 3 987 000 6 439 375 4 491 750 2 055 701 8 344 014 5 907 965 3 172 652 10 808 790 9 067 415 6 631 366 8 197 804 5 761 755 

- Lønn 1 432 000 1 432 000 1 432 000 1 432 000 1 432 000 700 000 1 432 000 1 432 000 1 432 000 1 432 000 1 432 000 1 432 000 

- Kostnader 6 000 515 625 515 625 515 625 515 625 515 625 515 625 515 625 515 625 515 625 515 625 515 625 515 625 

- MVA - -206 250 1 519 688 -206 250 1 890 625 994 688 

- Arbeidsgiveravgift - 488 424 488 424 300 612 488 424 488 424 

- Pensjon 600 000 - - 600 000 - - 600 000 - - 600 000 - -

+Inntekter - 8 629 688 10 484 375 6 004 688 

- Renter og avdrag - - - - - - - - - - - -

+
Andre inn- og 
utbetalinger

5 000 000 - - - - - - - - - - -

=Utgående balanse 3 987 000 6 439 375 4 491 750 2 055 701 8 344 014 5 907 965 3 172 652 10 808 790 9 067 415 6 631 366 8 197 804 5 761 755 2 819 442 

+
Tilgjengelig trekk på 
kassekreditt

3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 

=Tilgjengelig likviditet 3 987 000 9 439 375 7 491 750 5 055 701 11 344 014 8 907 965 6 172 652 13 808 790 12 067 415 9 631 366 11 197 804 8 761 755 5 819 442 
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BAKGRUNN FOR BUDSJETT 2020

2018 REGNSKAP MRR KOMREV3 Totalsum Budsjett 2020
Inntekt -19 899 588 -10 194 600 -30 094 188 -30 500 000
Lønn 15 922 460 8 296 497 24 218 957 25 450 000
Avskrivning 38 980 38 980 0
Andre 
driftskostnader 3 684 885 1 951 052 5 635 938 4 950 000
Finans -14 796 -83 793 -98 588 -30 000
Resultat 307 038 -8 136 298 902 -130 000

3

• Inntekter er beregnet ut fra tilgjengelige timer for hver enkelt medarbeider
• Lønn er beregnet ut fra dagens lønnsnivå og lønnsoppgjør på 3,5%*
• Innsparing andre driftskostnader gjelder i hovedsak MRR som i 2019 ligger på 

om lag MNOK 3,1, samt noen gevinstrealisering av sammenslåing i 2020.

*: I samsvar med SSB og Norges Bank utsikter for 2020, samt prognose for kommunal deflator fra KS for 2020.
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08/20 – Budsjett 2021 og økonomiplan 

Innstiling til vedtak: Styrets forslag til budsjett for 2021 og økonomiplan vedtas
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BUDSJETT 2021

Budsjett 2021 2020
Inntekt 30 750 000 30 500 000
Lønn -25 450 000 -25 450 000
Andre driftskostnader -4 950 000 -4 950 000
Finans -30 000 -30 000
Resultat 320 000 130 000

3

Av inntektene utgjør om lag 29% inntekter fra forvaltningsrevisjon og 71% 
inntekter fra regnkapsrevisjon.
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BAKGRUNN FOR BUDSJETT 2021 4

*: I samsvar med Norges Bank anslag i Pengepolitisk rapport fra mai 2020.

 Inntekter for 2020 var beregnet ut fra tilgjengelige timer for hver enkelt medarbeider. 
Vi har kun lagt inn en beskjed prisvekst på 0,8 % fra 2020 til 2021. Budsjettet for 2021 er 
kvalitetssikret mot tilgjengelig tid også for 2020. 
 Budsjetterte inntektene reflekterer en prismodell hvor timeprisene differensieres basert på 

kompetanse eller funksjon. Alle inntektene er basert på medgått tid. 
 Reisetid ved revisjon av eierne blir fordelt på de ulike kommunene/fylkeskommunen etter en 

fordelingsnøkkel, slik at det ikke skal bli dyrere for kommuner som har lengst avstand til våre 
kontorer. 

 Lønnsnivået fra 2020 er videreført. Både lønnsoppgjør for 2020 og 2021 er regnet inn i 
tallene, men vi har naturlig avgang i 2020. Dette vil ikke fullt ut bli erstattet. Vi mener 
derfor det er forsvarlig å videreføre totale lønnskostnader. 

 Andre driftskostnader videreføres også på samme nivå som  for 2020. Norges Banks 
anslag sier økning i KPI på 3,4%  fra 2020 til 2021. Vi mener at vi skal finne 
innsparingstiltak som minimum tilsvarer prisveksten.

 Finans er budsjettert til kostnad på 30 000. Vi forventer ikke renter på driftskonto med 
vi har noen kostnader knyttet til kassekreditt og ev. renter på bruk av kreditten.
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ØKONOMIPLAN 2021-2024
Økonomiplan 2021 2022 2023 2024
Inntekt 30 750 000 31 000 000 31 750 000 32 350 000
Lønn -25 450 000 -25 781 600 -26 220 000 -27 008 500
Andre 
driftskostnader -4 950 000 -5 050 000 -5 100 000 -5 175 000
Finans -30 000 -30 000 -30 000 -30 000
Resultat 320 000 138 400 400 000 136 500

5

Årlig endring mot 
foregående år 2021 2022 2023 2024
Inntekt 0,8 % 0,8 % 2,4 % 1,9 %
Lønn 0,0 % 1,3 % 1,7 % 3,0 %
Andre 
driftskostnader 0,0 % 2,0 % 1,0 % 1,5 %
Finans -200,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Resultat 320 000 138 400 400 000 136 500
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BAKGRUNN FOR ØKONOMIPLAN 6

 Oppdaterte anslag fra Norges Bank på lønnsoppgjør per mai 2020 er lagt til grunn for 
økonomiplanen. 

 Andre driftskostnader er budsjettet under anslag i utvikling av KPI. Vi forventer å 
kunne drive kostnadseffektivt og finne synergier mellom de ulike kontorene, bl.a. på 
lisenser.

 Vi forventer å ha finanskostnader i hele perioden på grunn av lave eller ingen 
renteinntekter på bankinnskudd. Kostnadene er relatert til kassekreditt. Denne vil bli 
avviklet hvis likviditetssituasjonen i selskapet er tilstrekkelig uten kreditt.

 Norges Banks anslag som ligger til grunn for økonomiplanen vises i vedlegg. Den er 
oppdatert per mai 2020. 

 Vi forventer ingen investeringer i perioden ut over løpende utskiftninger av pc-er og 
kontorutstyr/møbler. Dette er inkludert i budsjetterte driftskostnader.
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jan feb mars april mai juni juli aug sep okt nov des

Inngående balanse 4 173 950 9 144 151 5 595 276 3 159 227 14 559 
258 12 123 209 6 315 553 13 748 579 12 007 204 9 571 155 11 169 623 8 733 574 

- Lønn 1 432 000 1 432 000 1 432 000 1 432 000 1 432 000 2 750 000 1 432 000 1 432 000 1 432 000 1 432 000 1 432 000 1 432 000 

- Kostnader 515 625 515 625 515 625 515 625 515 625 515 625 515 625 515 625 515 625 515 625 515 625 515 625 

- MVA 1 601 250 -206 250 2 542 031 -206 250 1 907 813 1 004 531 

- Arbeidsgiveravgift 488 424 488 424 488 424 589 662 488 424 488 424 

- Pensjon 600 000 - - 600 000 - - 600 000 - - 600 000 - -

+ Inntekter 8 006 250 13 741 406 10 570 313 6 053 906 

- Renter og avdrag - - - - - - - - - - - -

+ Andre inn- og 
utbetalinger - - - - - - - - - - - -

= Utgående balanse 9 144 151 5 595 276 3 159 227 14 559 258 12 123 209 6 315 553 13 748 579 12 007 204 9 571 155 11 169 623 8 733 574 5 781 418 

+ Tilgjengelig trekk på 
kassekreditt 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 

= Tilgjengelig likviditet 12 144 151 8 595 276 6 159 227 17 559 258 15 123 209 9 315 553 16 748 579 15 007 204 12 571 155 14 169 623 11 733 574 8 781 418 
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LIKVIDITETSBUDSJETT 2021 FORTS.

 Inngående balanse er i samsvar med estimert 
likviditet per 31.12.2020

 Det er etablert kassekreditt på MNOK 3. Denne 
har vært av betydning for 2020. Den vil bli 
avviklet når det ikke er behov for den lengre

 Lønn: inkl. årseffekt av lønnsoppgjør, ikke 
periodisert.

 Lønnsutbetaling i juni: overtidstillegg 1. 
halvår

 Kvartalsvis fakturering á-konto fakturering av 
kommuner og fylkeskommunen. Avregning per 
halvår.

 Inntekter fra 4. kvartal 2021 blir innbetalt januar 
2022.

 Laveste nivå av banksaldo er MNOK 3 i 
månedsskiftet mars/april. Likevel er tilgjengelig 
likviditet MNOK 6 som følge av kassekreditt.

 Blå linje viser banksaldo ved starten av
måneden, går ved utgangen. Den grønne 
inkluderer kassekreditt i tillegg til saldo ved 
utgangen av måneden.

8

0

5 000

10 000

15 000

 jan  feb  mars  april  mai  juni  juli  aug  sep  okt  nov des

Tilgjengelig likviditet

Inngående balanse Utgående balanse Tilgjengelig likviditet



MRR
Møre og Romsdal Revisjon SA

VEDLEGG 10

Norges Banks anslag fra Pengepolitisk rapport 1/20 fra mai 2020 som ligger til 
grunn for budsjett og økonomiplan.
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9/20 - Overordnede mål og retningslinjer for driften. 

Innstilling til vedtak: Strategiprosess vedtas som fremlagt sammen med fokuspunkt for 2020 

 

Møre og Romsdal Revisjon IKS vedtok sin strategi i november 2017. 

Denne strategien har årlig blitt operasjonalisert gjennom vedtak av fokuspunkt i starten av 
hvert år. Ved årsslutt har det blitt rapport tilbake på status på disse fokuspunktene.  

Strategien var bygd opp gjennom ulike perspektiver. De årlige fokuspunktene tar 
utgangspunkt i de samme perspektivene. Daglig leders rapportering om virksomheten i hvert 
møte har også vært gjort gjennom de samme perspektivene.  

Styret forslår en videreføring av dette strategien frem til neste ordinære årsmøte i juni 2021, 
med de vedlagte fokuspunktene for 2020. Strategiprosessen frem mot årsmøtet 2021 går frem 
av vedlagte figur.  
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STRATEGIPROSESS

•Strategi for gamle MRR 
ble utarbeidet basert på 
bred strategiprosess i 2017

•Forankret i styret

Videreføring 
av strategi

•Basert på vedtatte 
dimensjoner i 2017

•Nytt oppdatert bærekraft 
og samfunnsperspektiv

•Forankret i styret og blant 
ansatte

Fokuspunkt 
2020 •Oppstart av bred 

strategiprosess høsten 
2020

•Forankres i styret vinteren 
2021 og presenteres i 
årsmøtet 2021

Strategi 
2021

•Utarbeides parallelt med 
strategiprosessen og 
forankres i styret og blant 
ansatte

•Evaluering av fokuspunkt 
for 2020 

Fokuspunkt 
2021

2
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FOKUSPUNKT FOR 2020
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UTVIDET PERSPEKTIV – SAMFUNNS-
OG BÆREKRAFTSPERSPEKTIVET

3
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SAMFUNNS- OG BÆREKRAFTS 
PERSEKPEKTIVET

FOKUSPUNKT 2020
 Blir å bli kjent med målene 

gjennom interne samling for 
ansatte

 Samarbeide med fylkeskommunen 
for å forsøke å utvikle en 
kommunal standard for 
bekreftelse av kommunenes 
rapportering på disse målene

4
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KUNDEPERSPEKTIVET

FOKUSPUNKT 2020
 Levere gode og rettidige tjenester 

til kommunene
 Etablere rutiner med 

kommunikasjonsplan og årshjul for 
alle kommuner, både 
administrasjon og kontrollutvalg

 Synliggjøre funn og anbefalinger 
fra forvaltningsrevisjoner på en 
pedagogisk måte

 Bidra til løpende forbedringer i 
kommunenes internkontroll og 
virksomhetsstyring

5

Kunde-
perspektiv
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FINANSPERSPEKTIVET

FOKUSPUNKT 2020
 Sikre tilstrekkelig likviditet med 

løpende fakturering

 Sikre antall fakturerbare timer for å 
oppnå budsjett inntekt

 God kostnadskontroll

6

Finans-
perspektiv
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INTERNPERSPEKTIVET

FOKUSPUNKT 2020
 Felles møtepunkter for alle ansatte

 Redusere sykefravær

 Månedlige personalmøter

 Etablere team på tvers av 
lokasjoner

 Styrke samarbeid mellom 
fagområdene

 Bygging av felles kultur 

 Videreutvikling av kunnskap og 
arbeidsmetoder

7

Intern-
perspektivet
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DIGITALPERSPEKTIVET

FOKUSPUNKT 2020
 Øke digital kompetanse hos alle 

ansatte

 Ta i bruk Teams som internt og 
ekstern verktøy

 Etablere felles plattformer
 Sharepoint, Descartes, 

timeregisteringssystem, epost

 Oppdatere nettside

8

Digital-
perspektivet
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“
”

Vi vil bidra til at innbyggerne i 
vårt distrikt får enda bedre 
kommuner å bo i

- MØRE OG ROMSDAL REVISJON

9
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10/20 - Valg til valgkomite og styre etter vedtektenes § 8 

Innstilling til valg av styre etter vedtak fra valgkomiteen: 

• lederen Johs. A. Aspehaug - gjenvalg 
• nestleder Heidi Blakstad Dahl - gjenvalg 
• Arne Sandnes - nytt fast medlem, har møtt fast som vara tidligere 
• Ingeborg Ellen Forseth – nytt fast medlem 

 
• 1. vara: Rita Rognskog  
• 2. vara: Svein Atle Roseth 
• 3. vara: Odd Jostein Drotningshaug 
• 4. vara: 

 

Valgkomiteen ble valgt i stiftelsesmøtet og har bestått av:  

• Eva Hove – ordfører i Fjord kommune 
• Kjell Neergård – ordfører i Kristiansund kommune 
• Torgeir Dahl – ordfører i Molde kommune 

 

Det har ikke vært fremmet nye forslag for ansattes representant eller vara. Ronny Rishaug 
fortsetter som ansattrepresentant og Solrunn Aannø Tusvik som varamedlem. 

 

11/20 - Valg av revisor 

Innstilling til vedtak: ES Revisjon AS gjenvelges som selskapets revisor 

 

12/20 – Åpenhetsrapport 

Innstilling til vedtak: Åpenhetsrapporten tas til orientering 
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ÅPENHETSRAPPORT 2020
- INNSYN I VÅR KVALITETSSIKRING

MØRE OG ROMSDAL REVISJON SA
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FORORD
Vi i MRR ønsker å være den foretrukne leverandøren av kommunale og fylkeskommunale 
revisjonstjenester i Nordmøre, Romsdal og nordre Sunnmøre. Dette vil vi oppnå gjennom våre 
kjennetegn som består av akronymet EKTE. 

Hvis vår adferd både internt og ekstern kjennetegnes ved at vi er

 Engasjert 

 Kvalitetsbevisst

 Troverdig og 

 Endringsvillig 

så tror vi at vi bidrar til samfunnsrollen som revisor og at vi er med på å bygge tillit i kommunal sektor. 

Våre kjennetegn gjenspeiles i vår perspektivtenkning både med tanke på strategi og 
handlingsplaner. Vårt mål er at dette i sum skal lede frem til at innbyggerne som bor i vårt 
revisjonsdistrikt skal få bedre kommuner å bo i. 

Vi er ikke underlagt rapporteringskravene i revisorloven og har derfor ikke plikt til å utarbeide en 
åpenhetsrapport. NRKF (Norges kommunerevisorforbund) anbefaler likevel sine medlemmer å 
utarbeide en slik rapportering så langt kravene i revisorloven passer. 

Vi  håper at denne rapporten vil bidra til godt innsyn i vår virksomhet og kan bidra til tillit til 
gjennomføringen og kvaliteten av regnskaps- og forvaltningsrevisjon av kommunene og 
fylkeskommunen. Denne rapporten er tilgjengelig på www.mrrevisjon.no

Veslemøy E. Ellinggard

daglig leder/statsautorisert revisor

2
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VÅRE PERSPEKTIVER OG 

KJENNETEGN

Samfunns 
og 

bærekrafts-
perspektiv

Kunde-
perspektiv

Finans-
perspektiv

Intern-
perspektiv

Digital-
perspektiv
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ETISKE RETNINGSLINJER OG 

VARSLINGSSYSTEM

 Revisorloven sier at revisor er allmennhetens tillitsperson ved utøvelse 

av revisjon. Videre sier loven at revisor skal utøve sine virksomhet 
med integritet, objektivitet og aktsomhet. 

 MRR er ikke underlagt revisorloven sine bestemmelser, men mange 

av våre ansatte har mottatt sine titler fra Finanstilsynet som 

statsautorisert revisor og registrert revisor. Titlene er hjemlet i 

revisorloven.

 MRR og ansatte er gjennom medlemskapet i NKRF (Norges 

Kommunerevisorforbund) underlag deres etiske regelverk, i tillegg er 
ansatte som er privatmedlemmer i Den norske Revisorforening og 

Regnskap Norge også underlagt deres etiske regelverk

 MRR har etablert egnet regelverk og rutiner for varsling. 
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INTERNKONTROLL OG

KVALITETSSYSTEM

 Vi ønsker å forstå våre kunders behov og tilføre verdi gjennom 

deling av kunnskap innenfor det som er vår kjernekompetanse som 
er styring og kontroll, samt våre kjennetegn som EKTE.

 Våre retningslinjer og rutiner for internkontroll og kvaliteskontroll er 

nedfelt i vår ISQC som bygger på den internasjonale 

revisjonsstandarden for kvalitetskontroll i revisjonsfirmaer
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INTERNKONTROLL OG

KVALITETSSYSTEM FORTS.

Overvåkning

Gjennomføring av oppdrag

Personale

Aksept og fortsettelse av kundeforhold

Etiske krav

Ledelsens ansvar for kvalitet i revisjonsselskapet

MRR sin ISQC – kvalitetskontrollsystem

Internasjonal standard for kvalitetskontroll 

(ISQC 1 - Kvalitetskontroll for revisjonsselskaper …)
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ELEMENTENE I VÅRT KVALITETS-

KONTROLLSYSTEM
Le
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sv
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r 
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r 
k
v

a
lit

e
t • Bedriftskultur 

for kvalitet

• Plassering av 
ansvar

• Kompetanse 
hos kvalitets-
ansvarlig

E
ti
sk

e
 k

ra
v • Integritet

• Faglig 
kompetanse 
og tilbørlig 
aktsomhet

• Konfidensialitet

• Profesjonell 
opptreden

• Uavhengighet

• Rapportering 
av trusler

• Forholdsregler
A

k
se

p
t 

o
g

 f
o

rt
se

tt
e

ls
e

 a
v

 
k
u

n
d

e
fo

rh
o

ld • Vurdering av 
integritet hos 
kunden

• Kompetanse, 
tid og ressurser

• Mulighet for å 
oppfylle etiske 
krav

• Rutiner for 
avslutning av 
oppdrag

P
e

rs
o

n
a

le • Krav til 
personale

• Rekruttering

• Evaluering av 
prestasjoner

• Ferdigheter og 
kompetanse

• Karriere-
utvikling

• Vederlag

• Behov

• Tildeling av 
oppdrag til 
oppdrags-
ansvarlig 
revisor

G
je

n
n

o
m

fø
ri
n

g
 a

v
 o

p
p

d
ra

g
e

t • Faglige 
standarder

• Avgir 
hensiktsmessig 
revisjons-
beretning

• Konsultasjoner

• Menings-
forskjeller

• Etablere 
kvalitetskontroll

• Etablere 
kriterier for 
kontroller

O
v

e
rv

å
k
n

in
g • Løpende 

vurdering

• Løpende 
evaluering

• Kommunikasjon

• Straffetiltak

• Rutiner for 
klage og 
beskyldninger

• Dokumentasjon
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UAVHENGIGHET

 Vi sikrer uavhengighet på alle oppdrag.

 For alle kommuner/fylkeskommuner fyller oppdragsansvarlig revisor ut 
uavhengighetserklæring som oversendes til kontrollutvalg

 Årlig for regnskapsrevisjon, alle medarbeidere fyller ut erklæring til oppdragsansvarlig revisor

 Per rapport for forvaltningsrevisjon

 Uavhengighet på alle oppdrag for regnskapsrevisjon gjennomgås årlig og 
dokumenteres i vårt revisjonsverktøy, Descartes som en obligatorisk handling.

 Ved trusler mot uavhengigheten iverksettes tiltak. Dette kan innebære utskiftning av 
oppdragsansvarlig revisor og/eller team medlemmer. For utførelsen av oppdrag for 
2019 er det varslet flere mulige trusler mot uavhengigheten. Vi har iverksatt tiltak i alle 
tilfellene hvor det ble ansett nødvendig. 

 Vi har ikke implementert rotasjon av oppdragsansvarlige revisorer. Dette henger 
sammen med kort driftstid i MRR. Likevel har vi oppdrag som har hatt samme 
oppdragsansvarlige revisor i en årrekke gjennom tidligere selskap. Vi har ikke ansett 
det nødvendig å gjennomføre rotasjon, men det blir vurdert ved oppstart av hvert års 
revisjon.  
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INTERN KVALITETSSIKRING

 Vi etterstreber at alle store oppdrag skal revideres av et team, dette innebærer at 
det er mer enn én person involvert i vurderinger, begrunnelser og dokumentasjon 
dette gjelder både forvaltningsrevisjon og regnskapsrevisjon. 

 Arbeidspapir innenfor regnskapsrevisjon utarbeidet av medarbeidere skal alltid gjennomgås av 
team manager og/eller oppdragsansvarlig. Oppdragsansvarlig gjennomgår alle arbeidspapirer 
utarbeidet av team manager. All gjennomgang blir gjort i vårt revisjonsverktøy, Descartes med 
elektronisk signering og kontrollspor.

 Unntak for de minste stiftelsene o.l. som i noen grad blir revidert direkte av oppdragsansvarlig revisor.

 Fagansvarlig/oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor kontrollerer alltid sluttrapport mot sjekkliste for å 
dokumentere etterlevelse av RSK 001.

 Ev. uenighet på teamet med tanke på vurderinger og konklusjoner blir dokumentert i 
revisjonsverktøyet vårt, Descartes. Det er oppdragsansvarlig som har den avgjørende 
myndighet, men fagansvarlig for henholdsvis regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon 
blir konsultert ved behov.

 Oppdragsansvarlige revisorer både innenfor regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon 
har jevnlige møter for diskusjon av problemstillinger og komme frem til konsekvent 
håndtering av utfordringer. Møtene er hovedverktøyet for å utviklet et felles 
revisorskjønn slik at alle kunder blir håndtert likt.
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INTERN KVALITETSKONTROLL

 Vi har en målsetting om at alle oppdragsansvarlig regnskapsrevisorer 
gjennomgår årlig intern kvalitetskontroll. Dette vil bli utført for første 
gang høsten 2020 i det nye selskapet.

 Kontrollen innebærer at en annen oppdragsansvarlig går igjennom 
sjekkliste for kvalitetskontroll for kommunal sektor for å se om vurderinger 
er tilfredsstillende dokumentert og konklusjoner er tatt på tilstrekkelig 
grunnlag, samt at alle obligatoriske handlinger er gjennomført. 

 Funnene i kontrollen blir gjennomgått med den oppdragsansvarlige 
revisoren som er kontrollert, men også i plenum med alle oppdrags-
ansvarlige revisorer for å få en felles diskusjon av grensedragninger og 
utarbeidelse av felles skjønn. 

 Tidligere interne kvalitetskontroller har vist forbedringsområder. Dette tas 
med i det systematiske forbedringsarbeidet.
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SYSTEMATISK FORBEDRINGSARBEID

 Vi har stort fokus på løpende og systematisk forbedringsarbeid, jf. to 

av våre kjennetegn «kvalitetsbevisst» og «endringsvillig».

 Ved oppstarten av hvert revisjonsår, vanligvis i slutten av august, har 

vi en 2 dagers intern workshop hvor fokus på kvalitetsforbedring for 

kommende år fastsettes for regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon. 

Det vi blir enige om i på denne samlingen blir gjennomført det 

kommende revisjonsåret på alle oppdrag og blir dermed 

målestokken for våre interne kvalitetsgjennomganger etter at 

oppdragene er ferdigstilt. 

 Forpliktelsen på samlingen er gjenstand for løpende måling 

gjennom møtene mellom oppdragsansvarlige.

11



MRR
Møre og Romsdal Revisjon SA

EKSTERN KVALITETSKONTROLL

 Som medlem i NKRF (Norges Kommunerevisorforbund) er vi 

underlagt obligatorisk kvalitetskontroll. Formålet med kontrollen er å 
sikre at medlemsbedriftene holder en høy faglig standard. 

 Det er har ikke vært kvalitetskontroll i det nystiftede selskapet. De to 

tidligere enhetene har hatt kontroller de siste årene.

 Kommunerevisjonsdistrikt nr 3 i Møre og Romsdal IKS hadde 

kvalitetskontroll høsten 2019, både innenfor forvaltningsrevisjon og 

regnskapsrevisjon. Begge kontrollene ble bestått.

 Møre og Romsdal Revisjon IKS hadde siste kvalitetskontroll i 2017. 
Kontrollen gjaldt forvaltningsrevisjon og den ble bestått.
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VÅRE EIERE

 Aukra kommune

 Aure kommune

 Averøy kommune

 Fjord kommune

 Giske kommune

 Gjemnes kommune

 Hustadvika kommune

 Kristiansund kommune

 Molde kommune

 Møre og Romsdal fylkeskommune

 Rauma kommune

 Rindal kommune

 Smøla kommune

 Stranda kommune

 Sula kommune

 Sunndal kommune

 Surnadal kommune

 Sykkylven kommune

 Tingvoll kommune

 Vestnes kommune

 Ålesund kommune
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VÅRE KUNDER

 Våre eierkommuner på Nordmøre, i Romsdal og på Nordre 

Sunnmøre

 Møre og Romsdal Fylkeskommune (også eier)

 Kommunale foretak

 Interkommunale selskaper

 Stiftelser og legater

 Kirkelige fellesråd

 Sokneråd/menighetsråd

 Ulike former for kommunesamarbeid

 Mottakere av særattestasjoner
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LEVERANSER

 MRR leverer 

 Regnskapsrevisjon: 20 kommuner, Møre og Romsdal fylkeskommune, KF, 

IKS, stiftelser, legater, kirkelige fellesråd, sokneråd/meningshetsråd m.m.

 Forvaltningsrevisjoner til kommuner og fylkeskommunen

 Risiko og vesentlighetsanalyser til kommuner og fylkeskommunen

 Selskapskontroller og selskapsgjennomganger

 Attestasjoner

 Internkontroll: kartlegging og testing

 Andre undersøkelser og rådgivning
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ORGANISERING

Daglig leder og ledergruppe

Regnskapsrevisjon Forvaltningsrevisjon

Styre

Årsmøte

 Selskapets øverste organ er årsmøte, hvor alle 

eierne deltar med ett medlem hver. Den 

enkeltes stemme vektes etter fjorårets 

omsetning med samvirkeforetaket.

 Årsmøte velger fast møteleder valg perioden. 

Styret innkaller til årsmøte. Styrets leder og 

daglig leder har møteplikt og talerett i 

representantskapet. 

 Styret består av 5 medlemmer med 

vararepresentanter. 4 medlemmer med vara 

velges av årsmøtet og 1 medlem med vara 

velges av de ansatte. Daglig leder har møteplikt 

og talerett i styret.

 Daglig leder er leder for hele virksomheten. 

Ledergruppen består av daglig leder, nestleder 

og fagansvarlig forvaltningsrevisjon. Alle 

oppdrag i virksomheten ledes av en 

oppdragsansvarlig revisor. 
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VIRKSOMHETEN I 2020

 Selskapet ble etablert med drift fra 01.01.2020

 Hovedkontor i Kristiansund og avdelingskontor i 

Molde og Ålesund. En ansatt har sitt kontorsted i 

Surnadal.

 Vi har p.t. 26 høyt utdannede ansatte

 16 regnskapsrevisorer og 8 forvaltningsrevisorer

 Andelen av mannlige ansatte er lav. Det er et 

ønske at andelen økes over tid.

 Det er et uttalt mål at de tre bykontorene skal ha 

tilnærmet likt antall ansatte over tid.
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ØKONOMI

 Budsjettert omsetning for 2020 utgjør MNOK 30,5

 Selskapet har ikke som mål å gå med overskudd

 Selskapet har ingen godtgjørelse til sine eiere
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PRISMODELL 

 Siden oppdateres etter vedtak i årsmøte juni 2020
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ANVENDELSE AV EV. ÅRSOVERSKUDD

§ 5 i selskapets vedtekter handler om anvendelse av årsoverskudd:

 Overskudd skal som hovedregel forbli i virksomheten og komme 

medlemmene til gode gjennom gode og effektive revisjonstjenester.

 Beslutning om anvendelse av årsoverskuddet treffes av årsmøtet 

etter forslag fra styret. Det kan ikke besluttes anvendt et høyere 

beløp enn det styret foreslår eller godtar, men årsmøtet kan selv 

bestemme anvendelsen innenfor følgende rammer:

1. Godskriving av foretakets egenkapital

2. Etterbetaling til medlemmene basert på omsetning,                                 

jf. samvirkeloven § 27
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GODTGJØRELSER

 Selskapet utbetaler ikke godtgjørelse til årsmøtets medlemmer. 

 Godtgjørelse til selskapets styre fastsettes årlig av årsmøtet. 

Honoraret ble i stiftelsesmøtet vedtatt slik: 

 Styrets leder mottar fast kr. 90 000

 Styrets nestleder mottar fast kr. 45 000

 Øvrige medlemmer mottar kr. 30 000

 Møtende varamedlem mottar kr 3 500 per møte

 Reiseutgifter dekkes etter regning
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ETTERUTDANNINGSPOLITIKK

 MRR leverer kompetanse og vi er avhengige av at våre ansatte til 

enhver tid innehar tilstrekkelig, riktig og oppdatert kompetanse.

 Våre ansatte er underlagt krav etter etterutdanning både gjennom 

bransjeforeningene NKRF og DnR. Kravene gjelder 

oppdragsansvarlige revisorer. Vi etterstreber likevel at alle ansatte 

skal gjennomføre etterutdanning og kurs uavhengig om det er 

pålagt eller ikke. 

 Vi har system for felles registering av etterutdanningstimer og årlig 

kontroll av etterlevelse av lov, forskrifts- og medlemskrav til timetall 
og sammensetning. 
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SAMARBEID MED ANDRE

 MRR samarbeider tett med kontrollutvalgssekretariatene til 

kontrollutvalgene blant våre eiere. Disse består av:

 Kontrollutvalgssekretariatet for Møre og Romsdal Fylkeskommune, 

 Sunnmøre kontrollutvalgssekretariat,

 Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal og 

 Kontrollutvalgssekretariatet for Nordmøre

 Vi er bedriftsmedlem i KS Bedrift/Samfunnsbedriftene gjennom 

bedriftsavtalen

 Vi er medlem av NKRF (Norges kommunerevisorforbund) og er 

representert som varamedlem i styret, samt medlem av forbundets 

regnskapskomité og kvalitetskontrollkomité
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SAMARBEID MED ANDRE FORTS.

 Selskapet samarbeider med andre kommunale revisjonsenheter og 

vi søker også samarbeid med andre der det er naturlig

 Vi deltar også i forum etablert av Fylkesmannen i Møre og Romsdal 

for samordning av statlige tilsyn

 Det ene av de to sammenslåtte selskapene hadde en eierandel i 

revisjonsselskapet Revisjon Nor AS. Selskapet ble solgt i 2019. 

Selskapet eier ingen aksjer eller andeler i andre selskaper.
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RAPPORTEN ER AVLAGT 25. MAI 2020

Johs. A Aspehaug (sign) Heidi Blakstad Dahl (sign) 

styrets leder styrets nestleder

Anita Øyen Halås (sign) Arne Øyvind Sandnes (sign)

styremedlem møtende varamedlem

Ronny Rishaug (sign) Veslemøy E. Ellinggard (sign)

ansattrepresentant daglig leder
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“
”

Vi vil bidra til at innbyggerne i 

vårt distrikt får enda bedre 

kommuner å bo i

- Møre og Romsdal Revisjon SA
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MØTEPROTOKOLL 
ÅRSMØTE MØRE OG ROMSDAL REVISJON SA 

MØTESTED: DIGITALT - TEAMS    MØTEDATO: 19.06.20    KL.: 10.00-11.45 

 

Deltakere:  

Kommune Representant Kommentar 

Aukra kommune Odd Jørgen Nilssen  

Aure kommune Hanne Berit Brekken Til og med sak 11 

Averøy kommune Harald Kulstad Bergdal m/fullmakt 

Fjord kommune Eva Hove  

Giske kommune Kåre Sæter Vara 

Gjemnes kommune Knut Sjømæling  

Hustadvika kommune Tove Henøen  

Kristiansund kommune Kjell Neergaard  

Molde kommune Torgeir Dahl  

Møre og Romsdal Fylkeskommune Tove-Lise Torve Til og med sak 11 

Rauma kommune Yvonne Wold  

Rindal kommune Magnar Dalsegg Vara 

Smøla kommune Svein Roksvåg  

Stranda kommune Jan Ove Tryggestad  

Sula kommune Jim Arve Røssevoll  

Surnadal kommune Hugo Pedersen Vara 

Sykkylven kommune Odd Jostein Drotninghaug  

Tingvoll kommune Ingrid Waagen  

Vestnes kommune Geir Inge Lien Fra og med sak 4 

Ålesund kommune Liv Stette m/fullmakt 

 

MØTTE IKKE: 

Sunndal kommune 

ANDRE: 

Fra styret: - Johannes Arve Aspehaug, Arne Sandnes, Ronny Rishaug 

Fra administrasjonen: Daglig leder Veslemøy E. Ellinggard, Kurt Løvoll, Marianne Hopmark 
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SAKER 

01/20 – Stemmevekter 

Innstilling fra styret: 

Hver eier har én stemme med lik vekting på det første ordinære årsmøtet siden det 

ikke foreligger omsetningstall for fjoråret. 

Årsmøtets enstemmige vedtak: 

 Hver eier har én stemme med lik vekting på det første ordinære årsmøtet siden det 

ikke foreligger omsetningstall for fjoråret. 

 

02/20 - Valg av møteleder 

Forslag fremmet i møtet: 

 Møteleder: Torgeir Dahl 

 Vara: Kjell Neergaard. 

Årsmøtets enstemmige vedtak: 

Møteleder: Torgeir Dahl 

 Vara: Kjell Neergaard. 

 

03/20 - Godkjenning av innkalling 

Årsmøtets enstemmige vedtak: 

 Innkallingen godkjennes. 

 

04/20 - Valg av referent og 2 til å underskrive protokoll 

Forslag fremmet i møtet: 

 Referent: Veslemøy E. Ellinggard 

 Underskrifter protokoll: Ingrid Waagen og Odd Jørgen Nilssen 

Årsmøtets enstemmige vedtak: 

Referent: Veslemøy E. Ellinggard 

 Underskrifter protokoll: Ingrid Waagen og Odd Jørgen Nilssen 
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05/20 - Godkjenning av saksliste 

Årsmøtets enstemmige vedtak: 

 Sakslisten godkjennes. 

 

06/20 - Endring av andelsinnskudd 

Innstilling fra styret: 

 Tas til orientering 

Årsmøtets enstemmige vedtak: 

 Tas til orientering 

 

07/20 – Budsjett inneværende år – 2020 

Innstilling fra styret: 

 Styrets forslag til budsjett for 2020 vedtas 

Årsmøtets enstemmige vedtak: 

 Styrets forslag til budsjett for 2020 vedtas 

 

08/20 – Budsjett 2021 og økonomiplan 

Innstilling fra styret: 

 Styrets forslag til budsjett for 2021 og økonomiplan vedtas 

Årsmøtets enstemmige vedtak: 

 Styrets forslag til budsjett for 2021 og økonomiplan vedtas 

 

09/20 - Overordnede mål og retningslinjer for driften. 

Innstilling fra styret: 

 Strategiprosess vedtas som fremlagt sammen med fokuspunkt for 2020 

Årsmøtets enstemmige vedtak: 

 Strategiprosess vedtas som fremlagt sammen med fokuspunkt for 2020 
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10/20 - Valg til valgkomite og styre etter vedtektenes § 8 

Forslag fremmet i møtet: 

Styre: 

Leder Dag Olav Tennfjord - ny 

Nestleder Line Karlsvik – ny 

Ingeborg Ellen Forseth – ny 

Arne Sandnes - nytt fast medlem, har møtt fast som vara tidligere 

1. vara: Rita Rognskog 

2. vara: Svein Atle Roset 

3. vara: Hege Karina Bøe 

4, vara: Odd Jostein Drotningshaug 

 

Valgkomite: 

Eva Hove – ordfører i Fjord kommune 

Kjell Neergård – ordfører i Kristiansund kommune 

Torgeir Dahl – ordfører i Molde kommune 

 

Årsmøtets enstemmige vedtak: 

Styre: 

Leder Dag Olav Tennfjord - ny 

Nestleder Line Karlsvik – ny 

Ingeborg Ellen Forseth – ny 

Arne Sandnes - nytt fast medlem, har møtt fast som vara tidligere 

1. vara: Rita Rognskog 

2. vara: Svein Atle Roset 

3. vara: Hege Karina Bøe 

4, vara: Odd Jostein Drotningshaug 
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Valgkomite: 

Eva Hove – ordfører i Fjord kommune 

Kjell Neergård – ordfører i Kristiansund kommune 

Torgeir Dahl – ordfører i Molde kommune 

 

I tillegg er Ronny Rishaug ansattrepresentant i styret, med vara Solrun Aannø Tusvik 

 

11/20 - Valg av revisor 

Innstilling fra styret: 

 ES Revisjon AS gjenvelges som selskapets revisor 

Årsmøtets enstemmige vedtak: 

 ES Revisjon AS gjenvelges som selskapets revisor 

 

12/20 – Åpenhetsrapport 

Innstilling fra styret: 

 Åpenhetsrapporten tas til orientering 

Årsmøtets enstemmige vedtak: 

 Åpenhetsrapporten tas til orientering 

 

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

 

_______________________________ 

 Sted/dato 

 

Ingrid Waagen                                          Odd Jørgen Nilssen 
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Styret  
for Kontrollutvalgssekretariatet  

for Romsdal 

 

MØTEPROTOKOLL 

Møte nr: 3/20 

Møtedato: 24.8.2020 

Tid: Kl. 09.30 – kl. 10:55 

Møtested: Møterom «Galleriet», Molde rådhus 

Sak nr: 18/20– 26/20 

Møteleder:  Stig Holmstrøm  

Av styrets medlemmer møtte:  

Aukra kommune: Olav Myrseth Oterhals 

Gjemnes kommune: Knut Sjømæling 

Molde kommune: Trygve Grydeland 

Sunndal kommune: Oddveig Gikling-Bjørnå, nestleder 

Vestnes kommune: Stig Holmstrøm, styreleder 

Forfall:  

Hustadvika kommune: Kåre Vevang 

Rauma kommune: Gudrun Herje Langseth 

Møtende vara:  

Rauma kommune: Svanhild Dahle 

Ikke møtt:  

Hustadvika vara kunne ikke møte 

Fra sekretariatet: Jane Anita Aspen, daglig leder 

 Sveinung Talberg, rådgiver 

Av øvrige møtte: Ingen 

  

Protokollen godkjennes formelt i neste styremøte 

 

Styreleder Stig Holmstrøm ønsket velkommen og ledet møtet. 

 

Innkalling og sakliste ble godkjent. 

 

TIL BEHANDLING: 

 
UTV. SAKSNR.  TITTEL  

ST 18/20 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1. APRIL 2020.  

ST 19/20 DAGLIG LEDERS ORIENTERING 

ST 20/20 TELEFONLØSNING 

ST 21/20 VALG AV REVISOR 

ST 22/20 PERSONVERNOMBUD 

ST 23/20 ØKONOMIRAPPORT PERIODE 1-7 2020 

ST 24/20 BUDSJETT FOR 2021 

ST 25/20 REVIDERING AV ETISKE RETNINGSLINJER 
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ST 26/20 REFERAT OG ORIENTERINGER 

  

ST 18/20 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1. APRIL 2020 

 

Styrets vedtak 

Protokoll fra styremøte 1. april godkjennes.  

 
Disse velges til å underskrive protokollen sammen med møteleder: 

1. Oddveig Gikling-Bjørnå 

2. Olav Myrset Oterhals 

 

Styrets behandling 

 

Styreleder fremsatte forslag om at Oddveig Gikling-Bjørnå og Olav Myrset Oterhals velges til 

å underskrive protokollen sammen med møteleder.  

 

Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med styreleders forslag (6 voterende). 

 

Daglig leders innstilling 

Protokoll fra styremøte 1. april godkjennes.  

 
Disse velges til å underskrive protokollen sammen med møteleder: 

1. …… 

2. ……. 

 

 

ST 19/20 DAGLIG LEDERS ORIENTERING 

 

Styrets vedtak 

Styret tar informasjonen til etterretning. 

 

Styrets behandling 

 

Daglig leder gav informasjon knyttet til følgende 

• Aktivitet i utvalgene 

• Koronapandemien - følger 

• Saks- og arkivsystemet P 360 -Systemet klart for bruk, håper å kunne sende ut 

møteinnkalling til noen utvalg på det nye systemet i september.  

• Revidering av arkivplan 

• FKT – Internkontrollhåndbok for sekretariatet  

• Ikke benchmarking fra NKRF 

• Dørlås 

• Lokale forhandlinger – Styremedlemmer kan komme med innspill til styreleder og 

nestleder som forhandlingsutvalg. Lokale forhandlinger gjennomføres etter at sentralt 

oppgjør er avsluttet. 

• Neste styremøte? Utvalget støttet daglig leders forslag om at neste møte legges til 

januar 2021 og ikke november 2020.    

 

Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med daglig leders innstilling (6 voterende). 
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Daglig leders innstilling 

Styret tar informasjonen til etterretning. 

 

 

ST 20/20 TELEFONLØSNING 

 

Styrets vedtak 

Styret vedtar at Molde kommunes telefonløsning og mobilreglement skal være gjeldende for 

de ansatte i Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal.    

 

Styrets behandling 

 

Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med daglig leders innstilling (6 voterende). 

 

Daglig leders innstilling 

Styret vedtar at Molde kommunes telefonløsning og mobilreglement skal være gjeldende for 

de ansatte i Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal.    

 

 

ST 21/20 VALG AV REVISOR 

 

Styrets vedtak 

Styret velger KPMG som revisor for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal   

 

Styrets behandling 

 

Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med daglig leders innstilling (6 voterende). 

 

Daglig leders innstilling 

Styret velger KPMG som revisor for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal   

 

 

ST 22/20 PERSONVERNOMBUD – FORLENGING AV AVTALE? 

 

Styrets vedtak 

Styret forlenger avtale med FKT for å ivareta personvernombudsrollen for 

Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal i to år, slik avtalen gir mulighet for.  

 

Styrets behandling 

 

Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med daglig leders innstilling (6 voterende). 

 

Daglig leders innstilling 

Styret forlenger avtale med FKT for å ivareta personvernombudsrollen for 

Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal i to år, slik avtalen gir mulighet for.  

 

 

ST 23/20 ØKONOMIRAPPORT PERIODE 1-7 2020 

 

Styrets vedtak 

Økonomirapport periode 1-7 2020 tas til orientering. 
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Styrets behandling 

 

Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med daglig leders innstilling (6 voterende). 

 

Daglig leders innstilling 

Økonomirapport periode 1-7 2020 tas til orientering. 

 

ST 24/20 BUDSJET FOR 2021 

 

Styrets vedtak 

1. Det framlagte forslag til budsjett for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal for 2021 

godkjennes med følgende endring; Bruk av disposisjonsfond blir kr 242 000,-. 

Kommunenes bidrag for 2020 videreføres til 2021.  

 

2. Daglig leder gis fullmakt til å omprioritere innenfor ansvarsområdets budsjettramme. 

 

3. Kostnadsfordeling mellom deltakerkommunen: I henhold til § 2 i vedtektene, skal 70 

% av utgiftene fordeles etter folketallet pr. 1. januar foregående år og 30 % er fast 

beløp.  

 

Styrets behandling 

 

Knut Sjømæling foreslår at det blir budsjettert med bruk av disposisjonsfond slik at 

kommunenes kostnader holdes på samme nivå som i budsjettet for 2020.  

Det fremsettes forslag om at pkt. 1 i vedtaket endres slik: 

 

Det framlagte forslag til budsjett for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal for 

2021 godkjennes med følgende endring; Bruk av disposisjonsfond blir kr 242 000,-. 

Kommunenes bidrag for 2020 videreføres til 2021.  

 

Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med forslag fra styremedlem Knut Sjømæling (6 

voterende). 

 

Daglig leders innstilling 

1. Det framlagte forslag til budsjett for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal for 2021 

godkjennes. 

 

2. Daglig leder gis fullmakt til å omprioritere innenfor ansvarsområdets budsjettramme. 

 

3. Kostnadsfordeling mellom deltakerkommunen: I henhold til § 2 i vedtektene, skal 70 

% av utgiftene fordeles etter folketallet pr. 1. januar foregående år og 30 % er fast 

beløp.  

 

 

ST 25/20 REVIDERING AV ETISKE RETNINGSLINJER 

 

Styrets vedtak 

Styret godkjenner revidering av Etiske retningslinjer for Kontrollutvalgssekretariatet for 

Romsdal. Med følgende tillegg; 

Pkt. 9. nytt avsnitt:  
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I alle typer kontakt og nettverksbygging er vi bevisst på grensen mot kameraderi, 

smøring og korrupsjon og beveger oss ikke mot denne grensen. Det er derfor viktig å 

ha et avklart forhold til hva som menes med å ha «gode relasjoner» til leverandører, 

forretningspartner og beslutningstakere.   

 

Styrets behandling 

 

Nestleder Oddveig Gikling-Bjørnå hadde før styremøte sendt epost vedlagt utklipp fra etiske 

retningslinjer fra Follo Interkommunale Kontrollutvalgssekretariatet. Hun foreslå et tillegg til 

det som allerede ligger i vårt reglement pkt. 9 Personlige fordeler.  

Forlaget er som følger:  
 

Styret godkjenner revidering av Etiske retningslinjer for Kontrollutvalgssekretariatet for 

Romsdal. Med følgende tillegg Pkt. 9. nytt avsnitt:  

I alle typer kontakt og nettverksbygging er vi bevisst på grensen mot kameraderi, 

smøring og korrupsjon og beveger oss ikke mot denne grensen. Det er derfor viktig å 

ha et avklart forhold til hva som menes med å ha «gode relasjoner» til leverandører, 

forretningspartner og beslutningstakere.   

 

Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med forslag fra nestleder Oddveig Gikling-Bjørnå (6 

voterende). 

 

Daglig leders innstilling 

Styret godkjenner revidering av Etiske retningslinjer for Kontrollutvalgssekretariatet for 

Romsdal.  

 

 

26/20 REFERAT OG ORIENTERINGER 

 

Styrets vedtak 

Referatsakene tas til orientering. 

 

Styrets behandling 

 
Referatsaker 

RS 04/20 Protokoll fra styremøte i Norges kommunerevisorforbund (NKRF) 6.4.2020  

 

RS 05/20 Protokoll fra styremøte i NKRF 14.4.2020.  

 

RS 06/20 Protokoll fra styremøte i NKRF 22.4.2020. 

 

RS 07/20 Protokoll fra styremøte i NKRF 4.5.2020. 

 

RS 08/20 Protokoll fra styremøte i NKRF 14.5.2020. 

  

RS 09/20 Protokoll fra styremøte i NKRF 28.5.2020. 

 

RS 10/20 Protokoll fra styremøte i NKRF 10.6.2020. 

 

RS 11/20 FKT – Medlemsinformasjon mai 2020 inkl. protokoll fra styremøte 28.4.2020. 

 

RS 12/20 Møteprotokoll Årsmøte Forum for kontroll og tilsyn (FKT. 

 

RS 1320 Protokoll fra styremøte i FKT 28.5.2020. 
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RS 14/20 Protokoll fra styremøte i FKT 2.6.2020. 

 

RS 15/20 Høring – Internkontrollhåndbok for kontrollutvalgssekretariat, brev datert 

24.6.2020 fra FKT. 

 

Dagligleder bad om tilbakemelding om styret ønsker fremlagt protokoller fra styremøter i 

NKRF og FKT, slik som til dagens møte. Styret bekreftet dette.  

 

Siden det ikke var noen orienteringssaker, foreslår styreleder å endre vedtaket slik: 

 Referatsakene tas til orientering. 

 

Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med fremsatt forslag i møte (6 voterende). 

 

Daglig leders innstilling 

Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 

 
 

Orienteringssaker: 

 

Ingen 

 

Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med daglig leders innstilling (6 voterende). 

 

Daglig leders innstilling 

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.  

 

 

 

     

  Stig Holmstrøm   

  styreleder   

     

     

Oddveig Gikling-Bjørnå 

nestleder 

 Olav Myrseth Oterhals 

styremedlem 

 Knut Sjømæling 

styremedlem 

     

     

     

Trygve Grydeland 

styremedlem 

   Svanhild Dahle 

 varamedlem 

     

     

     

Jane Anita Aspen     

sekretær     

 



Fra: Brevik, Frida Farstad
Til: Aspen, Jane Anita
Emne: Svar på henvendelse av 17.08.2020
Dato: 26. august 2020 09:24:17
Vedlegg: image001.png

Hei Jane Anita,
Jeg viser til din e-post av 17.08.2020 hvor det fremsettes et spørsmål om fjernmøte jf. koml. §
11-7. Jeg beklager lang svartid.
 
Hovedregelen er at folkevalgte organ treffer sine vedtak/avgjørelser i møter. Med møte menes
fysisk nærvær av de deltakende medlemmer jf. § 11-2. I koml. § 11-7 er det gjort unntak fra
dette prinsippet. Det fremgår av koml. § 11-7 at kommunestyret kan beslutte at folkevalgte
organ skal ha adgang til å holde møter som fjernmøte. Det er videre vist til at et fjernmøte
innebærer at deltakerne ikke sitter i samme lokale, men at de kan se, høre og kommunisere med
hverandre. Dersom det folkevalgte organ som sådan avholder et ordinært møte, men revisor
deltar via digitale løsninger, er det vår tolkning at møtet ikke er å betrakte som et fjernmøte.
Bakgrunnen for dette er at når bestemmelsen referer til deltakerne er det i hovedsak en
henvisning til utvalgsmedlemmene i det folkevalgte organet. Der revisor er pålagt å delta i
møter, er revisor likevel ikke å betrakte som en deltaker av det aktuelle utvalget. Revisors
møteplikt er hjemlet i egne bestemmelser.
 
Med venleg helsing
Frida Farstad Brevik
seniorrådgivar

Telefon:
Mobil:
E-post:
Web:

71 25 84 51
97 64 77 29
fmmrfrje@fylkesmannen.no
www.fylkesmannen.no/mr

 

mailto:fmmrfrje@fylkesmannen.no
mailto:jane.anita.aspen@kontrollutvalgromsdal.no



   

   
 

Postadresse Besøksadresse Telefon Org.nr 
Vollan 8a, 6300 Åndalsnes Vollan 8a, 6300 Åndalsnes 

Hjemmeside 
71 16 66 00 864 980 902 

E-post Kontonr.  
post@rauma.kommune.no www.rauma.kommune.no 9655 09 49005  
 

  
  

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste 
nedenfor. 
   
   

 
 

    
 
Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 
2017/4158 20/03432-2 Liv Jorunn Bårdsnes 

Horgheim 
+47 71166612 

19.06.2020 

 
 

Avsluting av tilsyn 

Oppdatering av arkivplan 
Rauma kommune har jobbet mye med oppdatering av arkivplan. Vi har ikke vært fornøyd med 
funksjonalitet og brukervennlighet i den tidligere arkivplan og har derfor lagt ned mye arbeid med å 
utvikle ei arkivplan som faktisk vil fungere som et hjelperedskap for alle i organisasjonen i stedet for ei 
plan det er et lovkrav at man skal ha, men som ikke blir brukt av organisasjonen. Etter en del prøving og 
feiling har vi kommet fram til ei plan som henvender seg både til de ansatte og til innbyggerne. 
De ansatte skal finne nødvendig informasjon for å kunne foreta saksbehandlingen effektivt og lovmessig. 
Vi har lagt opp til at vår arkivplan er funksjonsbasert slik at for eksempel alle som jobber i barnehage 
skal finne all informasjon de har bruk for vedrørende dokumentasjon under siden for Barnehage. 
Likedan vil det bli for alle fagfelt som skole, ppt, helsestasjon osv. Vi er godt i gang med samarbeidet 
med barnehagene og skolene om deres dokumentasjonsstrategi. PPT, helsestasjon og barnevern blir de 
neste vi vil få på plass i planen da vi utleder mye av deres dokumentasjon fra det som alt ligger inne i 
barnehage og skole. Samarbeidet med faggruppene og det at de skal kvalitetssikre dokumentsjonen gjør 
at de blir kjent med arkivplan, og skole og barnehage har alt startet å bruke den aktivt i 
arbeidshverdagen. Dette arbeidet vil fortsette inntil hele organisasjonen er inkludert i vår 
dokumentasjonsstrategi.  
 
Vi satser også på å bruke vår arkivplan til arkivformidling gjennom å gjøre det enkelt å finne 
søkemotorer i forhold til arkivmateriale. Vi har dessuten lagt ut oversikt over alt kommunen har av 
arkivmateriale på papir både på huset og i arkivdepot. Vi har ikke fått inn ei ferdig oversikt over 
arkivmateriale i aktive fagsystemer på disse sidene ennå. 
 
Våre innbyggere skal også finne oversikt over alle personopplysninger som behandles i forhold til all 
kontakt de har med forvaltningen. Rauma kommune deltar i et prosjekt med tre andre 
Romsdalskommuner der målet er at vi skal sikre at vi skal oppfylle lovkravene i forbindelse med 
personopplysningsloven.  
 
Vi bygger opp vår nye arkivplan i forhold til NOU 2019:9 Fra kalveskinn til datasjø - Ny lov om 
samfunnsdokumentasjon og arkiver. Selv om lovutkastet ikke er vedtatt synes vi det er et godt redskap 
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for å lage en dokumentasjonsstrategi. Vi vil bruke ISO 33 300-serien som grunnlag for vår 
dokumentasjonsstrategi som vi ser som et redskap for å fremme effektivitet, ansvarlighet, risikostyring 
og kontinuitet i organisasjonen. 
 
Vår arkivplan er en subportal av Rauma kommunes hjemmesider og har derfor samme funksjonalitet. Vi 
vil derfor benytte oss av automatisk høsting av vår arkivplan/dokumentasjonsstrategi. Dette skjer ved at 
hver gang en ny artikkel er publisert eller oppdatert og republisert så høstes denne artikkelen 
automatisk og havner i vårt saksarkiv. Rauma kommune har forøvrig benyttet denne metoden for våre 
hjemmesider siden 2011. Vi vil dermed i ettertiden ha oversikt over alle endringer og datoen for når 
disse ble registrert i stedet for en oversikt en gang pr år som er dagens krav. 
 
Dere finner vår nye arkivplan/dokumentasjonsstrategi her: 
https://www.rauma.kommune.no/arkivplan/ 
 
Vi er takknemmelig for innspill til den nye plana vår! 
 
 

Elektronisk arkivering 
Rutinene for elektronisk arkivering skal selvsagt på plass, men det har vi dessverre ikke fått inn i den nye 
portalen ennå. 
 

Deponering av uttrekk fra avsluttet arkivperiode 
De fire kommunene i ROR-samarbeidet anskaffet felles sakssystem der de andre kommunene tok det i 
bruk 1. januar i år mens Rauma startet 1. mars. Kommunene har felles avtale om at Documaster tar 
uttrekk av kommunenes respektive baser. Vi skal ha fortsatt tilgang til basene via Documaster. 
Documaster skal også foreta avlevering til IKA Møre og Romsdal på vegne av de fire kommunene. Dette 
vil skje i løpet av høsten. Avtalepapirene følger vedlagt. 
 

Langtidsbevaring av arkivsystemer 
Ligger under Dokumentasjonsstrategi. Denne artikkelen vil bli redigert. 
 

Ajourføre poster i sak-arkivsystemet 
Vi avsluttet sakssystemet Websak i månedsskiftet februar/mars. Vi har nå avsluttet alle saker som 
saksbehandlerne ønsket avsluttet. Det er fortsatt mange sakser som ikke har status avsluttet. Arkivet 
blir sendt til avlevering med faktisk status ved avslutningstidspunktet. Vi har de siste ukene fått påført K-
koder på sakene som ikke hadde dette. Vi har fått opplyst at årsaken til manglende K-koder var at det 
for noen år siden ble sagt at man kunne gå bort fra disse da de elektroniske saksbehandlingssystemene 
hadde så gode søkemuligheter ellers. Sakene som er ønsket avsluttet av skabehandler er avsluttet.  

https://www.rauma.kommune.no/arkivplan/
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Vi vil be Documaster om å konvertere dokumenter med feil format. 
Arkivsakene som mangler saksdato, har ugyldig arkivdel og ugyldig avdeling er saker i status utgår. 
Ugyldige saksbehandlere er saksbehandlere som er sluttet. Sakene som mangler klassering er saker som 
har status utgått. 
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Vi startet ikke med skanning av dokumenter før 2007, derfor er det mange inngående dokumentere som 
mangler elektronisk fil. 
 
 
 
Jp status R 
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Jp status F
 

 
 
Jp status E 

 
 
Midlertidig journalført av arkivet 

 
 
Jp i status S 

 
Her vises integrasjonsproblematikk fra Visma i forhold til skole, barnehage og ansettelse i en periode. 
Disse journalpostene manglet filer. 
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Sikre bortsatte, eldre og avsluttede arkiver 
Rauma kommune har selv renset, ryddet og listeført det meste av kommunens arkiver. Vi har avtale 
med IKA Møre og Romsdal om at de skal rydde resterende papirarkiver. IKA Møre og Romsdal skulle 
komme og hente arkivmaterialet i vår, men på grunn av Covid 19 epidemien har dette ikke vært mulig, 
og arkivene vil stå som de er fram til høsten. 
 
Med hilsen 
 
Liv Jorunn Bårdsnes Horgheim 
Serviceleder 
+47 71166612 

 
         
 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur 
 
 
Vedlegg: 
2019.04.23 - ssa-b_enkel_2015-ROR-IKT - signert 
2019.04.23 - SSA-L # Documaster Arkiv Cloud #  ROR-IKT - signert 
SSA-L # Documaster Arkiv Cloud #  ROR-IKT 
 
 
Mottakere: 
ARKIVVERKET (Datterselskap) 
 
 
Kopi til: 
Sentraladministrasjon - ledelse, Toril Hovdenak 
IKA Møre og Romsdal 
  



 
Organisasjonsnr: 961181399 

 
Telefon: 480 55 666 

 
www.arkivverket.no/tjenester 

   

Avslutning av tilsyn - fortsatt åpne avvik - Rauma kommune 
 
Arkivverket gjennomførte tilsyn med arkivholdet i Rauma kommune 13.6.17. Hensikten med 

tilsynet var å kontrollere at arkivholdet i Rauma kommune er i tråd med arkivloven med forskrifter. 

Endelig tilsynsrapport med pålegg ble sendt til dere den 27.11.17. 

 

Med hjemmel i arkivloven § 7 c fikk Rauma kommune følgende pålegg om utbedringer: 

Nr. Pålegg Frist 

1 Rauma kommune må i henhold til arkivforskriften § 2-1 oppnevne en 

arkivansvarlig. 

3.4.18 

2 Rauma kommune må dokumentere hvordan arkivfunksjonen er 

organisert og hvem som har arkivansvar i kommunen i tråd med 

arkivforskriften § 2-2. 

1.6.18 

3 Rauma kommune må i samsvar med arkivforskriften § 2-2 ferdigstille 

arkivplanen. 

1.6.18 

4 Rauma kommune må i henhold til arkivforskriften §§ 3-14 og 5-4 ordne 

og listeføre bortsettingsarkiver og eldre og avsluttede arkiver som 

oppbevares i kommunens egne lokaler. 

1.6.18 

5 Rauma kommune må utarbeide instrukser for alle systemer hvor 

saksdokumenter blir arkivert elektronisk i tråd med Riksarkivarens 

forskrift kapittel IX §§ 3-2 og 3-3. 

1.6.18 

6 Rauma kommune må i henhold til arkivforskriften § 3-17 ta uttrekk av 

den avsluttede sak-/arkivperioden 1999-2006 for deponering. 

1.12.18 

Dato 10.08.2020 
Din ref 20/03432-2 
Vår ref. 2017/4158 
 

RAUMA KOMMUNE

Vollan 8A
6300 ÅNDALSNES

Returadresse: Arkivverket
Pb. 4013 Ullevål Stadion
0806 OSLO

http://www.arkivverket.no/tjenester


7 Rauma kommune må i tråd med arkivforskriften §§ 2-6 og 2-14 

dokumentere aktive og avsluttede journalføringssystemer og 

elektroniske registre og databaser som inngår i kommunens arkiv. 

1.6.18 

8 Rauma kommune må i samsvar med arkivforskriften § 2-6 gå gjennom 

journalpostene i sak-/arkivsystemet for å sikre at journalføringsplikten 

overholdes. 

1.6.18 

9 Rauma kommune må i henhold til Riksarkivarens forskrift kapittel IV § 

4-5 utarbeide kassasjonsfrister for alle arkiver som ikke skal bevares 

for all tid. 

1.12.18 

10 Rauma kommune må sørge for at bortsettingsarkiver og eldre og 

avsluttede arkiver som befinner seg i kommunens egne lokaler blir 

oppbevart i tråd med bestemmelsene i arkivforskriftens kapittel IV. 

1.6.18 

 

Viser til brev fra Rauma kommune av 19.6.20 og oppfølgingen av avvik etter tilsyn.  

 

Kommunen har tidligere utbedret avvik nr. 1, 2, 4 og 9. Det er over to og et halvt år siden 

kommunen mottok endelig tilsynsrapport med pålegg om utbedring, og Arkivverket har forlenget 

fristen for å rette avvikene en rekke ganger. I brevet av 19.6.20 redegjør kommunen for status for 

de gjenstående avvikene.  

 

Kommunen vektlegger at arkivplanen skal være brukervennlig for de ansatte og har lagt mye 

ressurser i å utvikle en løsning i tilknytning til kommunens nettsider. Ettersom det fortsatt mangler 

en komplett oversikt over arkivene som dannes i fagsystemene og det heller ikke foreligger rutiner 

for arkivdanningen i disse systemene, kan ikke arkivplanen betraktes som oppdatert. Avvik nr. 3 er 

ikke utbedret.    

 

Kommunen har ikke utarbeidet skriftlige rutiner i henhold til riksarkivarens forskrift kapittel 3 for 

systemene hvor dokumenter arkiveres elektronisk. Avvik nr. 5 er ikke utbedret. 

 

Rauma kommune vil i løpet av høsten ta uttrekk fra sak-/arkivsystemet som ble utfaset 1.3.20 for 

deponering hos IKA Møre og Romsdal. Kommunen har lagt ved avtalen som kommunene i ROR-

IKT har inngått med med Documaster for dette arbeidet. Avvik nr. 6 anses som utbedret. 

 



Arkivverket påpekte i brev 7.1.19 at beskrivelsen av fagsystemene var mangelfull med hensyn til 

hvordan systemenes bevaringsverdige informasjon skal langtidsbevares. Arkivplanen inneholder 

en generell retningslinje for hvordan bevaringsverdige elektroniske arkiver skal behandles, men 

det fremgår ikke hvilke systemer kommunen anser som bevaringsverdige. Avvik nr. 7 er ikke 

utbedret.  

 

Kommunen har lagt fram oppdaterte opplysninger om antallet eldre journalposter i status R, F, E, 

S og M. Oversikten viser at det fortsatt står et betydlig antallet journalposter i status F. Kommunen 

rapporterer i tillegg om en rekke journalposter i status S som følge av problemer knyttet til 

integrerte fagsystemer. Avvik nr. 8 kan ikke anses som utbedret. 

 

Kommunen vil sørge for forskriftsmessig sikring av de bortsatte, eldre og avsluttede arkivene ved 

å overføre arkivmaterialet til IKA Møre og Romsdal. Kommunen orienterer om at arkivene er 

klaregjorte til henting, men at restriksjonene knyttet til utbruddet av covid-19 har stått i veien for 

overføring, og at materialet vil stå i kommunens lokaler fram til høsten. Siden arkivene ikke er 

sikret i tråd med arkivregelverket kan ikke avvik nr. 10 anses som utbedret. 

 

Avslutning av tilsynet  
Arkivverket velger nå avslutte tilsynet til tross for at ikke samtlige avvik er lukket. Intensjonen med 

å gi Rauma kommune pålegg var å bringe arkivholdet hos dere i samsvar med regelverket. De 

gjenstående avvikene gir grunn til fortsatt bekymring over forvaltningen av arkivene. 

 

Arkivverket understreker viktigheten av at kommunen prioriterer arbeidet med å dokumentere 

arkivmaterialet og rutinene for arkivarbeidet i arkivplanen. Dette er en forutsetning for å kunne 

ivareta arkivansvaret slik at kommunen kan dokumentere sin virksomhet nå og i fremtiden. At 

store mengder papirarkiver ikke står i forskriftsmessige lokaler innebærer en betydelig risiko for 

arkivtap. Kommunen må så snart forholdene tillater sørge for overføring til depot.   

 

Gjenstående avvik må føres inn i kommunen sitt system for internkontroll. Avvikene vil bli tatt opp 

ved et framtidig tilsyn. Vi minner om at kommunen selv er ansvarlig for å ha et arkivhold som er i 

samsvar med arkivloven med forskrifter.  

 

Vi varsler Fylkesmannen i Møre og Romsdal om at kommunen ikke har fulgt Arkivverkets pålegg. 

 

Med hilsen 



 

Kjetil Reithaug 
fagdirektør 
Dokumentasjonsforvaltning 

 
Thomas Øverby 
arkivar 

 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur 

 
Kopi til: 
Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkeshuset 6404 MOLDE 
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OPPFØLGING AV VEDTAK – TILTAK FOR Å REDUSERE MOBBING I 

RAUMASKOLEN – NY BEHANDLING 

Sekretariatets innstilling 

Kontrollutvalget vurderer at sak formannskapssak 41/20 er forsvarlig utredet, jf. 

kommuneloven § 13-1.  

Saksopplysninger 

Rauma Høyre v/gruppeleder Øyvind Hovde har 10.05.2020 sendt kontrollutvalget en 

henvendelse med tema «Klage på saksgang – spørsmål om oppfølging av vedtak» 

Rauma Høyre ber med utgangspunkt i rådmannens saksfremlegg til formannskapet 

06.05.2020 kontrollutvalget behandle følgende spørsmål: 

1. Har rådmannen handlet etter gjeldende reglement for saksgang?

2. Har ordfører handlet etter gjeldede reglement for saksgang?

3. Mener kontrollutvalget i Rauma at vedtaket fra 12.02.2020 er ivaretatt av rådmannen?

Det omtalte vedtaket fra 12.02.2020 er vedtak i sak 09/20: 

1. Kommunestyret tar statusrapport på skolens arbeid med trivsel og mobbing i

grunnskolen i Rauma til orientering. Rapporten gir god oversikt over resultatene etter

at elevundersøkelsen 19/20 er gjennomført i grunnskolen

2. Kommunestyret legger til grunn en kontinuerlig fokus på elevenes læringsmiljø, og at

skolene arbeider etter de planene og årshjul de har for det forebyggende arbeidet mot

mobbing. Det skal være nullvisjon på mobbing i Rauma.

3. Kommunestyret legger til grunn at resultatene fra elevundersøkelsen legges fram for

FAU eller samarbeidsutvalget på den enkelte skole i løpet av våren, primært før

påske. Det forutsettes at FAU og/eller samarbeidsutvalget på den enkelte skole bidrar

i det forebyggende arbeidet mot mobbing og er deltakende i fremming av et positivt

skolemiljø på den enkelte skole. Skolene og de ansatte skal erkjenne at foresatte er en

stor ressurs i arbeidet for et positivt og inkluderende skolemiljø.

4. Rauma kommune vil ansette/omdisponere en person som skal dedikeres arbeidet mot

mobbing i Raumaskolen. Vedkommende starter arbeidet senest 01. august 2020.

5. Rektor må sørge for at alle som arbeider på skolen vet at de har plikt til å gripe inn

ved mobbing, og at de vet hvordan de skal gjøre dette. Likeså hvordan en følger opp

mobbesaker ved å bruke etablerte ressurser, kunnskap, prinsipper og verdier som er

utviklet og anerkjent av kompetente fagmiljøer i kommunen.



Rådmannens innstilling til formannskapet 06.05.2020, sak 41/20 Oppfølging av vedtak i KS 

12.02.2020: 

 

Rådmannen anbefales at det opprettes et «Ressursteam» på alle grunnskolen i Rauma, 

som beskrevet under punkt «beskrivelse av ressursteam». Det anbefales en 

prøveperiode på 2 skoleår med oppstart høsten 2020.  

 

Sekretariatet la i møte 15.6.2020 frem saksfremlegg 16/20 Oppfølging av vedtak – Tiltak for å 

redusere mobbing i Raumaskolen. Protokoll fra møte viser følgende: 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

Kontrollutvalget ber sekretariatet se nærmere på saksutredningen knyttet til 

formannskapsak 41/20, og vurdere hvilke forhold som ikke er i tråd med kravene til en 

god saksutredning.    

 

Det er uklart hva som ligger i ordførers ansvar knyttet til å sette en sak på saklisten, jf. 

kommuneloven § § 6-1 og 11-3. Ordfører har ikke ansvar for å kvalitetssikre 

rådmannens saksfremlegg, men ordfører har samtidig mulighet til å både avvise og 

sette opp saker på saklisten.  

 

VURDERING 

 

Slik sekretariatet tolker kontrollutvalgets vedtak, er spørsmålet som utvalget ønsker å 

undersøke:  

• Er rådmannens saksutredning knyttet til formannskapsak 41/20 i tråd med kravene til 

en god saksutredning for å svare ut iverksetting av pkt. 4 i kommunestyrevedtak 

09/20? 

Rauma kommune vil ansette/omdisponere en person som skal dedikeres arbeidet mot 

mobbing i Raumaskolen. Vedkommende starter arbeidet senest 01. august 2020.  

 

Det som regulerer kommunedirektørens ansvar, er: 

Kommuneloven § 13-1 Kommunedirektør. Myndighet og oppgaver (3. og 4. ledd) 

Kommunedirektøren skal påse at saker som legges fram for folkevalgte organer, er  

forsvarlig utredet. Utredningen skal gi et faktisk og rettslig grunnlag for å treffe vedtak.  

 

Kommunaldirektøren skal påse at vedtak som treffes av folkevalgte organer, blir 

iverksatt uten ugrunnet opphold. Hvis kommunedirektøren blir oppmerksom på faktiske eller 

rettslige forhold som har sentral betydning for iverksettingen av vedtaket, skal han eller hun 

gjøre det folkevalgte organet oppmerksom på dette på en egnet måte.  

 

I forarbeidene til loven (NOU 2016:4 Ny kommunelov, s.90) står det blant annet følgende om 

forsvarlig utredning og lovlighet: 

 

«Men utvalget foreslår i tillegg å presisere at utredningen skal gi et faktisk og rettslig 

grunnlag for å treffe en avgjørelse. Dette er for så vidt ikke noe nytt, men administrasjonens 

rolle med hensyn til faglighet og faktagrunnlag understrekes ved å ta dette inn. At 

kommunedirektøren har et faglig ansvar og en faglig integritet i prosessen, er viktig. Ved å 

lovfeste at kommunedirektøren har et selvstendig ansvar for utredningens faktiske, og 

rettslige grunnlag, blir det tydeligere at kommunes administrative leder har et selvstendig 

ansvar for å fremlegge dette uavhengig av om dette er i strid med politikernes 

virkelighetsoppfatning eller meninger.» 

Det står også; «Videre skal kommunedirektøren påse at de vedtak som treffes av folkevalgte 

organer, blir iverksatt uten ugrunnet opphold. Han eller hun har et selvstendig ansvar for 

iverksettelse» 



«For å tydeliggjøre ansvar og rolle ytterligere, foreslår utvalget å ta inn en bestemmelse om 

at dersom kommunedirektøren blir oppmerksom på faktiske eller rettslige spørsmål som har 

sentral betydning for gjennomføring av vedtaket, skal vedkommende gjøre det folkevalgte 

organet oppmerksom på dette på en egnet måte. Dersom for eksempel et benkeforslag blir 

vedtatt og det senere skulle vise seg at dette er i strid med lovkrav, vil kommunedirektøren 

måtte ta opp dette på nytt slik at det folkevalgte organet blir klar over den rettslige 

problemstillingen og dermed får anledning til å endre vedtaket. Hvorvidt dette innebærer en 

plikt eller rett til å utsette iverksettelsen av vedtaket, må avgjøres ut fra en konkret vurdering 

av vedtakets art, hvilke problemer en utsettelse eventuelt medfører, hva slags og hvor 

lovstridig det eventuelt er snakk om, og så videre.»  

 

Det omstridte punktet i vedtak sak 09/20, 12.02.20, ble gjort etter et benkeforslag i møte, og 

hadde derfor ikke vært utredet av rådmannen.  

 

Vedtaket som ble gjort i sak 09/20, 12.2.20 er et lovlig vedtak, så det er derfor ikke forhold 

som det er av rettslig betydning å gjøre kommunestyret oppmerksom på. Slik sekretariatet 

tolker rådmannens saksfremlegg til formannskapet, sak 41/20, så gjøres det her oppmerksom 

på faktiske forhold som rådmannen vurderer har sentral betydning for iverksetting av 

vedtaket. Sekretariatet vurderer ikke at utsettelsen har betydning for iverksettelsen av 

vedtaket, da det likevel ville være tilstrekkelig tid til at noen kunne blitt omdisponert/ansatt og 

startet i en slik stilling til 1. august.     

 

Rådmannen gjør i sitt saksfremlegg kommunestyret oppmerksom på at hun ikke har tenkt å 

følge opp kommunestyrets vedtak på den måten det går frem av vedtaket, og skisserer hva 

som er tenkt gjennomført istedenfor. Det kunne kanskje kommet tydeligere frem i 

saksfremlegget om det i det hele tatt har vært vurdert å ansette/omdisponere en person som 

skal dedikeres arbeidet mot mobbing i Raumaskolen.   

 

Ved at rådmannen legger frem sak 41/20 til formannskapet (og videre kommunestyret), får de 

folkevalgte mulighet til å godkjenne hennes løsning.  Alternativt kunne 

formannskap/kommunestyre avvise rådmannens forslag og opprettholdt pkt. 4 i vedtaket i sak 

09/20.  

 

Konklusjon 

 

Sekretariatet vurderer at sak 41/20 er forsvarlig utredet. Selv om rådmannen for å opplyse 

saken enda mer, kunne synliggjort om det har vært vurdert å ansette/omdisponere en person 

som skal dedikeres arbeidet mot mobbing i Raumaskolen. 

Sekretariatet oppfatter at saksfremlegget er fremmet for å opplyse kommunestyret om faktiske 

forhold knyttet til et vedtak som ble fremsatt som et benkeforslag, jf. kommuneloven § 13-1, 

4. ledd.  Selv om vedtak som hovedregel skal iverksettes uten ugrunnet opphold, vurderes det 

ikke at utsettelsen vil ha konsekvenser for en eventuell iverksettelse dersom de folkevalgte 

skulle ha valgt å avvise rådmannens forslag og opprettholdt det opprinnelige vedtaket.    

 

 

 

Jane Anita Aspen 

daglig leder 
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VURDERING AV KONTROLLUTVALGETS PÅSE-ANSVAR OVERFOR 

REGNSKAPSREVISOR 

 

Sekretariatets innstilling 

 

Kontrollutvalget slutter seg til de vurderinger som kommer frem i dokumentet 

«Kontrollutvalget sitt påse-ansvar for regnskapsrevisjon 2019» 

 

Ut fra den vedlagte gjennomgangen blir det vurdert at revisjonsordningen som Rauma 

kommune har hatt revisjonsåret 2019, har vært forsvarlig. Kontrollutvalget vil følge opp de 

forholdene som ikke er på plass.  

 

Saksopplysninger 

 

§ 23-2 Kontrollutvalgets ansvar og myndighet 

Kontrollutvalget skal påse at  

a) kommunens eller fylkeskommunes regnskaper blir revidert på en betryggende måte 

I 2019 vedtok Forum for kontroll og tilsyn (FKT) følgende veileder: «Kontrollutvalgets påse-

ansvar overfor regnskapsrevisor» 

 

Kontrollutvalgene i Rauma har i sitt arbeid tidligere fulgt Norges kommunerevisorforbund 

(NKRF) sin veileder «Kontrollutvalgets påseansvar overfor regskapsrevisjon». Denne 

veilederen var fra 2010.   

 

Vedlagt saken følgjer:  

• Kontrollutvalgets påse-ansvar for regnskapsrevisjon 2019 

• «Veileder-Kontrollutvalgets påse-ansvar overfor regnskapsrevisor», FKT 2019 

• Oppdragsavtale mellom kontrollutvalget i Rauma og Møre og Romsdal Revisjon IKS 

 

VURDERING 

 

FKT skriver i innledningen i veilederen: «Kontrollutvalgets påse-ansvar overfor revisor 

innebærer mer enn «å føre tilsyn med» i det det forutsettes at man ved avvik også igangsetter 

og følger opp tiltak for å bringe forhold i orden (Knut Løken, Kontroll, 1996)».  

 

I vurderingsarbeidet som sekretariatet har gjennomfør, er det brukt «Veileder-

Kontrollutvalgets påse-ansvar overfor regnskapsrevisor». Innholdet er hovedsakelig det 



samme som i NKRF sin veileder, men er mer detaljert og inneholder vedlegg som viser 

eksempler for hvordan dette kan gjøres i praksis.  

 

Vurderinger er gjort på bakgrunn av dokument og informasjon som har blitt fremlagt for 

kontrollutvalget i Rauma revisjonsåret 2019. I tillegg er daglig leder i Møre og Romsdal 

Revisjon SA, Veslemøy E. Ellinggard forespurt når det gjelder oppfylling av krav til 

utdanning, praksis og etterutdanning for de oppdragsansvarlige revisorene. I tillegg om 

system for vurdering av de ansattes vandel, og om systemet blir fulgt.  

 

Det står i innledningen til veilederen at FKT anbefaler at kontrollutvalget inngår en årlig 

oppdragsavtale med revisor, som definerer omfang, leveranse og kompetanse på oppdraget. 

Det er i tillegg anbefalt at kontrollutvalget legger inn i oppdragsavtalen at revisor skal 

utarbeide en åpenhetsrapport.  

 

Rauma kommune v/kontrollutvalget har hatt en oppdragsavtale som gikk ut 31.12.2019. Når 

kommunestyret gjorde valg av Møre og Romsdal Revisjon SA som revisor for Rauma 

kommune, så ble det også gjort vedtak om å delegere til kontrollutvalget å inngå og 

godkjenne oppdragsavtale med Møre og Romsdal Revisjon SA. Sekretariatet vil i løpet av 

høsten, etter dialog med Møre og Romsdal Revisjon SA, legge frem for utvalget utkast til 

oppdragsavtale. Denne vil bygge på oppdragsavtalen som nå er utgått.  

 

Ut fra den vedlagte gjennomgangen blir det vurdert at revisjonsordningen som Rauma 

kommune har hatt revisjonsåret 2019, har vært forsvarlig. Kontrollutvalget må følge opp at de 

forholdene som ikke er på plass, som egenevaluering og intern kvaliteskontroll av alle 

revisorer kommer på plass, samt at rapporter ikke blir oversendt sekretariatet i tide.   

 

 

Jane Anita Aspen 

daglig leder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kontrollutvalget sitt pa se-ansvar 
overfor regnskapsrevisor   

Møre og Romsdal Revisjon IKS/SA 

Utarbeidet av Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal 
 

Anbefaling Vurdering revisjonsåret 2019 – 
Kontrollutvalget i Rauma 

Påse at regnskapene blir revidert på en betryggende måte 

1. Kvalifikasjonskrav 
Krav til utdanning, praksis og 
etterutdanning for oppdragsansvarlig 
revisor – Forskrift om kontrollutvalg 
og revisjon (FKR) § 9, og NKRF sitt 
krav til etterutdanning 

Oppdragsansvaret for regnskapsrevisjon i Rauma i 
2019 har vært Anne Oterhals. Hun er registrert revisor 
og tilfredsstiller kravene iht. FKR § 9. 
 
 

2. Vandel 
Revisor skal være uavhengig og ha 
god vandel - Kommunelova § 24-4 

For å få tittel registrert revisor, kontrollerer 
finanstilsynet vandel.  
Daglig leder i MRR, Veslemøy E. Ellinggard opplyser at 
alle ansatte i selskapet har plikt til å opplyse om 
forhold som kan ha betydning for arbeidet deres. For 
eksempel om det skulle bli opprettet straffesak mot 
vedkommende.    

3. Uavhengighet 
Revisor skal være uavhengig og ha 
god vandel - Kommunelova § 24-4 

Dokumentasjon av oppdragsansvarlig revisor sin 
uavhengighet blir lagt fram for kontrollutvalget hvert 
år.  Uavhengighetserklæringen for 2019 for Rauma 
kommune (Anne Oterhals), ble lagt frem i møte 
12.09.19, sak 27/19. 
 
I tillegg til at oppdragsansvarlig revisor leverer 
uavhengighetserklæring til kontrollutvalget, jf. pkt. 3, 
så rapporterer alle revisorene i revisjonsteamene sin 
uavhengighet til oppdragsansvarlig revisor.   
 

4. Kvalitetskontrollsystemet i 
revisjonsforetaket 
a) Ekstern kvalitetskontroll 

Møre og Romsdal Revisjon SA 
(MRR) er underlagt ekstern 
kvalitetskontroll gjennom NKRF 

b) Intern styringskontroll og 
kvaliteskontrollsystem. 

a) MRR har ikke hatt ekstern kvalitetskontroll 
innen regnskapsrevisjon i 2019, jf. 
Åpenhetsrapport 2020. 

b) MRR har i Åpenhetsrapport 2020 beskrevet 
elementene i MRRs kvalitetskontrollsystem, 
intern kvalitetssikring og intern 
kvalitetskontroll. Intern kvalitetskontroll av alle 
revisorer, vil først bli utført i det nye selskapet 
fra høsten 2020.  
Det blir i rapporten vist til at tidligere interne 
kvalitetskontroller har vist forbedringsområder 
som blir tatt med i det systematiske 
forbedringsarbeidet.   
 



Holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet  

1. Planleggingsfasen Kontrollutvalget har fått informasjon om 
planleggingsfasen ved behandling av kommunikasjons-
/revisjonsplan, jf. møte 12.09.19, sak 27/19 

2. Interimsfasen Kontrollutvalget fikk orientering fra interimsfasen, jf. 
møte 10.12.19, sak 44/19. 

3. Årsoppgjørsfasen Informasjon om revisjonens arbeid ved behandling av 
årsregnskapet/revisjonsberetningen, fikk utvalget i sak 
10/20, 12.05.20. 
Revisor orienterte om resultatet av revisjonsarbeidet, 
det er rapporter om kvaliteten i regnskapsprosessen 
økonomiforvaltningen og av regnskaps- og 
rapporteringsprosessen, Revisor har gitt sin vurdering 
av årsregnskapet og årsberetning.  

4. Etterlevingskontroll Dette er krav i ny kommunelov og trer i kraft fra 
revisjonsåret 2020 

Påse at revisjonsarbeidet skjer i samsvar med lov og forskrift, god kommunal revisjonsskikk og 
kontrollutvalget sine avtaler med og instrukser til revisor.  

1. Skjer revisjonsarbeidet i samsvar med 
lov, forskrift og god kommunal 
revisjonsskikk 

Kontrollutvalget har mottatt kopi av 
revisjonsberetninger. 
Revisjonsberetning for regnskapsåret 2019 ble mottatt 
04.05.20 for Rauma kommune. Revisjonen hadde fått 
utsett frist til 15. juni pga. Koronapandemien. 
Revisjonsberetningene er avlagt med en 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. 
Revisor har i rapportering etter årsoppgjørsrevisjonen 
kommet med forbedringsområder og tips om 
justeringer som kan bidra til å forenkle 
revisjonsgjennomgangen. 
Administrasjonen har gitt tilbakemelding om at revisor 
overholder de frister som gjelder. Revisor og 
administrasjonen har kommunisert om revisjonsplan, 
revisjonsgjennomføring og sentrale utfordringer og 
risikoforhold. De opplever at revisjonsmedarbeiderne 
har god erfaring og kompetanse. De har ingen 
vesentlige faglige uenigheter. Administrasjonen har gitt 
tilbakemelding om at de opplever revisjonen som 
tilgjengelig, støttende og grundig.     

2. Skjer revisjonsarbeidet i samsvar med 
kontrakt, avtaler og instruksjoner? 

Det er utarbeidet oppdragsavtale mellom MRR og 
kontrollutvalget i Rauma. Avtalen gjelder for perioden 
01.11.17-31.12.19. Avtalen ble godkjent i møte 
06.12.17, sak 35/17. Kontrollutvalget vil inngå ny 
oppdragsavtale med Møre og Romsdal Revisjon SA i 
2020.  
Det er ikke laget andre avtaler mellom kontrollutvalget 
og revisor.  



MRR har levert alle rapporter til kontrollutvalget som 
det er krav om i avtalen. Men rapportene blir ikke 
levert i tidsnok til at sekretariatet får saksbehandlet og 
sendt ut dokumentene til kontrollutvalget før møtene. 
Sekretariatet opplever god dialog med 
oppdragsansvarlig revisor, og opplever at revisor tar 
kontakt for å orientere om status knyttet til 
revisjonsoppdraget.  
Revisjonen har så langt ikke etablert et system for årlig 
egenevaluering av kvaliteten av eget arbeid og de 
forutsetninger som må være tilstede for at revisjonen 
blir utført med en tilfredsstillende kvalitet. Det er 
opplyst at dette skal etableres i 2020. 
Det er en utfordring å kontrollere fakturaer fra 
revisjonen. Revisjonen fakturerer kommunen og det er 
da administrasjonen som anviser faktura til utbetaling. 
Siden det er kontrollutvalget som inngår 
oppdragsavtale med revisjonen og som i stor grad gjør 
bestillinger av revisjonstjenester. Sekretariatet har 
sendt henvendelse til økonomisjef om at det bør 
etableres en dialog med sekretariatet i forkant av 
anvising av disse fakturaene. Dette for å ha kontroll 
med at kommunen ikke blir fakturert mer enn det som 
er avtalt.  
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b. det føres kontroll med at den økonomiske forvalt-
ningen foregår i samsvar med gjeldende bestem-
melser og vedtak (Ref. ”Utdrag fra kommuneloven” 
på side 15)

2.3.  FORSKRIFT OM KONTROLLUTVALG 
OG REVISJON FOR-2019-06-17-904 

Påse-ansvaret overfor revisor knyttet til regnskaps-
revisjon er fastsatt i § 3 Kontrollutvalgets oppgaver ved 
regnskapsrevisjon: 

Kontrollutvalget skal holde seg løpende orien-
tert om revisjonsarbeidet og påse at 

a. kommunens eller fylkeskommunens årsregnskaper 
og årsberetninger 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 
på pek inger 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. 

(Ref. ”3. Utdrag fra kommuneloven” på side 15).

Departementet slutter seg i hovedsak til kommune-
lovutvalgets vurderinger om ikke å innføre lovbestemt 
sertifisering av kommunale revisorer og en statlig 
tilsynsordning. Lovutvalget begrunnet dette med at 
behovet for tillit til revisor i kommunal sektor til dels 
bygger på andre forhold enn i privat sektor. En sentral 
forskjell er at feil i et kommuneregnskap ikke vil ha de 
samme potensielle skadevirkningene som for nærings-
livet (konkursforbudet). 3 

I proposisjonen gir departementet tydelig uttrykk for at 
det hviler et stort ansvar på kommunestyret og kontroll-
utvalget for å sikre at revisjonsordningen er forsvarlig. 
Det er disse organene selv som må vurdere revisors 
kvalifikasjoner og revisors arbeid:

«Kommunens revisjon er en viktig del av kommunens 
egenkontroll som kommunestyret har ansvar for. Det er 
en del av det kommunale selvstyret at kommunestyret 
og kontrollutvalget påser at kommunens revisjon er 
tilfredsstillende. Kommunestyret og kontrollutvalget må 
derfor gjøre egne vurderinger av revisors kvalifikasjoner 
og kvaliteten på revisors arbeid, uavhengig av om det 
etableres en statlig sertifiserings- eller tilsynsordning.» 4 

2.2.  PÅSE-ANSVARET I KOMMUNELOVEN

Stortinget vedtok kommuneloven 7. juni 2018. Påse- 
ansvaret overfor revisor er omtalt i § 23-2 «Kontroll-
utvalgets ansvar og myndighet»: 

Kontrollutvalget skal påse at 

a. kommunens eller fylkeskommunens regnskaper 
blir revidert på en betryggende måte

2. Påse-ansvarets lovgrunnlag

2.1.  FORARBEIDENE TIL KOMMUNELOVEN 2 

I Prop. 46 L (2017-2018) «Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommune-
loven)» drøftes behovet for sertifiseringsordning og statlig tilsyn med revisjons-
ordningen i kommunesektoren.

Kontrollutvalget påse-ansvar overfor revisor innebærer 
mer enn «å føre tilsyn med» i det det forutsettes at man 
ved avvik også igangsetter og følger opp tiltak for å 
bringe forholdet i orden. (Knut Løken, Kontroll, 1996)

Kontrollutvalgene utøver påse-ansvaret ulikt. Det kan 
skyldes at vi i dag mangler et verktøy som gir en konkret 
og systematisk tilnærming til påse-oppgavene. Med 
denne veilederen håper vi å kunne gi påse-ansvaret et 
operativt innhold.

FKT anbefaler at

a. kontrollutvalget inngår en årlig oppdragsavtale 
med revisor, som definerer omfang, leveranse og 
kompetanse på oppdraget (ref ”Oppdragsavtalen/
kontrakten” på side 12)

b. kontrollutvalget legger inn i oppdragsavtalen 
at revisor skal utarbeide en åpenhetsrapport 
(ref. ”Åpenhetsrapporten” på side 13).  NKRF 
 anbefaler at kommunale revisjonsvirksomheter 
skriver en åpenhetsrapport

1.2.  ARBEIDSGRUPPENS MANDAT

Arbeidsgruppa skal utarbeide ein rettleiar for 
påsjå-ansvaret som kontrollutvalet har overfor 
revisor, som m.a. skildrar korleis:

a. kontrollutvalet kan sjå til at kommunen har ei 
forsvarleg revisjonsordning

b. kontrollutvalet kan sjå til at rekneskapen vert revi-
dert på ein trygg måte ved å vurdere korleis

 - utvalet kan halde seg orientert om revisjons-
arbeidet

 - utvalet kan sjå til at revisjonsarbeidet vert 
gjennomført i samsvar med lov, forskrift og god 
kommunal revisjonsskikk

 - revisjonen føregår i samsvar med kontroll-
utvalet sine avtalar med, eller instruksar til, 
revisor

Rettleiaren skal vere utarbeidd som eit praktisk arbeids-
verktøy som skal hjelpe kontrollutvala og sekretariata til 
å gjennomføre påsjå-ansvaret overfor revisor på ein god 
og trygg måte.

1. Innledning

1.1.  PÅSE-ANSVARET

Kontrollutvalget har et lovpålagt ansvar for å påse at kommunens regnskap blir 
revidert på en betryggende måte 1. 
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c. vesentlige regnskapsprinsipp og de viktigste 
områdene der revisor gjør skjønnsmessige vurde-
ringer. Revisor bør også orientere om status for sin 
 opp følging  av fjorårets revisjon

Orientering fra interimsfasen

Kontrollutvalget kan be om en skriftlig orientering som 
inneholder:

a. status i forhold til revisjonsplanen

b. beskrivelse av revisjonen av de ulike transaksjons-
klassene og aktivitetene i forbindelse med disse, 
og hvilke systemkontroller som er utført og resul-
tatet av disse, inkludert anbefalinger til forbedringer 
i internkontroll og/eller økonomiforvaltning

c. orientering om prinsipielle regnskapsspørsmål 5 
som er observert, resultatet av vurderingene 
av disse, og om det foreligger uenigheter med 
 administrasjonen

d. revisors vurdering av mislighetsrisiko

e. begrunnet redegjørelse for eventuelle endringer i 
revisjonsplanen

Orientering fra årsoppgjørsfasen

Revisjonsberetning, årsoppgjørsnotat og eventuelt 
nummererte brev. Kontrollutvalget ber om:

a. orientering om resultatet fra revisjonsarbeidet. 
Revisor bør gjøre rede for: kontrollen av regnskaps-
poster med skjønn/estimat og resultatene av disse, 
og vesentlige periodiseringer

b. revisors vurdering av kvaliteten i regnskaps-
prosessen/økonomiforvaltningen og av regnskaps- 
og rapporteringsprosessen

c. revisors vurdering av årsregnskapet og års beret-
ning, jf. kommuneloven § 14-6, inkludert opplys-
ninger og presentasjon av notene i regnskapet (ref. 
”Utdrag fra kommuneloven” på side 15)

d. revisors redegjørelse for feil i regnskapet som ikke 
er korrigerte og begrunnelsen for at feilene ikke er 
rettet

Kvalitetskontrollsystemet 
i revisjonsforetaket

a. Ekstern kvalitetskontroll

 - Sekretariatet innhenter kvalitetskontroll-
rapporter som er gjennomført av NKRF og 
DnR. Vi anbefaler å ta inn i oppdragsavtalen 
at revisor uoppfordret oversender kontroll-
rapporter når de foreligger.

 - Sekretariatet bør, ved eventuelle merknader i 
kontrollrapporter, innhente skriftlig redegjørelse 
fra revisjonsforetaket om hvilke tiltak som 
vil bli iverksatt. Kontrollutvalget må påse om 
eventuelle merknader blir lukket, for eksempel 
gjennom ny rapport/tilleggskontroll.

b. Intern styringsstruktur 
og kvalitetskontrollsystem

 - Sekretariatet innhenter redegjørelse fra revisor 
som angir hovedpunktene i revisjonsforetakets 
styringsstruktur, organisering og gjennomføring 
av det interne kvalitetskontrollsystemet, ref. 
”Åpenhetsrapporten” på side 13 (pkt. c og 
d) og ”Krav til revisjonsselskapenes kontroll-
system” på side 29.

 - Revisors redegjørelse bør også inneholde 
opplysninger om kvalitetssystemet har fanget 
opp feil knyttet til utførelse av revisjonen.

3.2.  HOLDE SEG LØPENDE ORIENTERT 
OM REVISJONSARBEIDET

Orientering fra planleggingsfasen

Kontrollutvalget kan be om at revisor orienterer om 
 revisjonsplanen med revisjonsstrategi og risiko- og 
vesentlighetsvurderinger. Orienteringen bør være 
skriftlig og minst beskrive: 

a. hvordan revisor fastsetter vesentlighetsnivå og de 
ressurser (bemanning og kvalifikasjoner) som skal 
brukes i gjennomføringen av revisjonen 

b. hvilken struktur revisor i sin revisjonstilnærming har 
på kommuneorganisasjonen

3. Påse-ansvaret i kontrollutvalget

Med utgangspunkt i forskriftens § 3 har vi valgt å dele påse-ansvaret i tre:

Figur 1: De tre elementene i påse-ansvaret til kontrollutvalget

Påse at regnskapet blir revidert 
på en betryggende måte

a. Kvalifikasjonskrav

b. Vandel

c. Uavhengighet

d. Kvalitetskontrollsystemet 
i revisjonsforetaket

Holde seg løpende orientert 
om revisjonsarbeidet

Orientering i hht. fasene i revisjonsarbeidet

a. Planleggingsfasen

b. Interimsfasen

c. Årsoppgjørsfasen

d. Etterlevelseskontroll

Påse at revisjonsarbeidet 
foregår i samsvar med

a. lov, forskrift og god kommunal revisjons-
skikk? 

b. kontrakt, avtaler og instrukser

3.1.  PÅSE AT REGNSKAPET BLIR REVIDERT PÅ EN 
BETRYGGENDE MÅTE

Kvalifikasjonskrav

Sekretariatet innhenter egenerklæring om oppdrags-
ansvarlig revisor tilfredsstiller kravet til utdanning, 
praksis og etterutdanning (ref. ”Krav til revisors kompe-
tanse” på side 26).

Vandel

Sekretariatet innhenter informasjon om hvilket system 
revisjonen har for å vurdere ansattes vandel, og en 
bekreftelse på at systemet etterleves. 

Uavhengighet

Sekretariatet innhenter egenerklæring fra oppdrags-
ansvarlig revisor om uavhengighet (ref. ”Eksempel 
på uavhengighetserklæring” på side 27) og om 
hvilke rutiner revisor har for å sikre sin uavhengighet. 
Spørsmål som kan stilles er 

a. om leveranse av andre tjenester enn revisjon, 
eksempelvis rådgiving, utgjør en trussel mot  
 revisors uavhengighet 

b. om revisjonsselskapet har regler for hvilke tjeneste-
leveranser det kan påta seg utenom revisjons-
oppgavene og for individuelle og/eller samlede 
honorarbegrensninger

c. om eventuelle krav i oppdragsavtalen om rotasjon 
av oppdragsansvarlig revisor, etterfølges. (ref. 
”Oppdragsavtalen/kontrakten” på side 12)
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KONTROLLUTVALGSMØTENE

PÅSE-ANSVAR KONTROLLHANDLING

MØTE 1 Betryggende revisjon Kvalifikasjonskrav

Betryggende revisjon Vandel

Betryggende revisjon Uavhengighet

Betryggende revisjon Oppdragsavtale /kontrakt (ved anbud) 

Betryggende revisjon Kvalitetskontrollsystemet

Løpende orientert Plan for etterlevelseskontroll som inneholder risiko og 
vesentlighetsvurdering

MØTE 2 Løpende orientert Revisjonsberetning, årsoppgjørsnotat

Løpende orientert Nummererte brev

Løpende orientert Andre rapporter om regnskap, 

økonomiforvaltning og mislighetssaker

Løpende orientert Åpenhetsrapport

MØTE 3 Løpende orientert Revisjonsplan, strategi og risiko og- vesentlighetsvurdering 
knyttet til regnskap og økonomiforvaltning  

Løpende orientert Rapport fra etterlevelseskontroll

MØTE 4 Løpende orientert Oppdragsavtale (ved egenregi)

Løpende orientert Interimsrapport

I tråd med lov og forskrift og 
god kommunal revisjonsskikk

Egenerklæring fra oppdragsansvarlig revisor 

I tråd med lov og forskrift og 
god kommunal revisjonsskikk

Administrasjonens vurdering av samspill

I tråd med lov og forskrift og 
god kommunal revisjonsskikk

Oppdragsansvarlig revisors vurdering av hensiktsmessig 
revisjon

I tråd med lov og forskrift og 
god kommunal revisjonsskikk

Foregår revisjonsarbeidet i samsvar med kontrakt, avtaler 
og instrukser

Tabell 2 Årshjulet i kontrollutvalget. 

 - revisors vurdering av behov for justeringer i 
kommunens internkontroll som kan bidra til å 
forenkle revisjonsgjennomføringen

Foregår revisjonsarbeidet i samsvar med 
kontrakt, avtaler og instrukser?  
Kontrollutvalget bør evaluere: 

a. om revisjonsarbeidet er gjennomført i henhold til 
kontrakt, oppdragsavtale og revisjonsplan. Er det 
eventuelle krav/forventninger som bør tas inn i 
avtalen ved avtalefornyelse?

b. om revisjonsarbeidet er gjennomført i henhold 
eventuell åpenhetsrapport?

c. om revisjonsarbeidet er gjennomført i henhold 
til eventuelle instrukser kontrollutvalget har gitt 
revisor?

d. om revisjonsgjennomføringen totalt sett virker 
betryggende?

e. om revisjonshonoraret er rimelig sett i lys av 
kommunens størrelse, kompleksitet og risiko?

3.4.  ÅRSHJULET I KONTROLLUTVALGET

Kontrollutvalget bør ha en plan for hvordan det skal 
påse at revisjonen utfører arbeidet. Det skaper forutsig-
barhet for revisor og gir kontrollutvalgets medlemmer 
god oversikt over hva ansvaret for revisjonen innebærer. 

Kontrollutvalgene har vanligvis minst fire møter, derfor 
foreslår vi et årshjul der aktiviteten er tilpasset dette 
antallet, men aktivitetene kan selvsagt spres over flere 
møter eller konsentreres om færre.

Årshjulet er lagt opp slik at det følger kalenderåret. 
Det kan justeres for å passe til kontrollutvalgets øvrige 
 aktiviteter .

Orientering om etterlevelseskontroll

Jf. KL §§ 23-2 og 24-9. Kontrollutvalget ber om:

a. en risiko- og vesentlighetsvurdering av om kommu-
nens økonomiforvaltning i hovedsak foregår i 
samsvar med bestemmelser og vedtak

b. skriftlig uttalelse til kontrollutvalget om resultatet 
av revisors vurdering av om det foreligger brudd 
på lover, forskrifter eller vedtak, der bruddet er av 
vesentlig betydning for økonomiforvaltningen innen 
30.6 eller annet tidspunkt gitt i oppdragsavtalen

3.3.  PÅSE AT REVISJONSARBEIDET FOREGÅR 
I SAMSVAR MED LOV OG FORSKRIFT, 
GOD KOMMUNAL REVISJONSSKIKK OG 
KONTROLL UTVALGETS AVTALER MED OG 
INSTRUKSER TIL REVISOR 

Foregår revisjonsarbeidet i samsvar med lov, 
forskrift og god kommunal revisjonsskikk?  
Sekretariatet innhenter: 

a. revisjonsberetningen og gjennomgår eventuelle 
merknader utover normal beretning 

b. administrasjonens vurdering av samspillet med 
revisor og følgende spørsmål kan f. eks. stilles:

 - Har revisor overholdt sine frister?

 - Har revisor og administrasjon kommunisert 
om revisjonsplan, revisjonsgjennomføringen 
og sentrale utfordringer og risikoforhold, f. eks 
misligheter, korrupsjon, underslag og bevisst 
feilrapportering?

 - Har revisor benyttet erfarne revisjonsmed-
arbeidere med relevant ekspertise i forbindelse 
med revisjon av kommunens regnskap?

 - Har det vært vesentlig faglig uenighet på noen 
områder?

c. revisors vurdering av om gjennomføringen av revi-
sjonen har vært hensiktsmessig. Vurderingen bør 
inneholde:

 - revisors egenvurdering med eventuelle 
 forbedringspunkt 
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Interimsrevisjon: 
Den revisjonen som gjennomføres i løpet av året 
for å kontrollere at de interne kontrollene fungerer 
som forutsatt gjennom året. I  interimsrevisjonen går 
revisor gjennom og tester rutiner, transaksjoner og 
 rapportering innen utvalgte områder.

Årsoppgjørsfase og årsoppgjørsrevisjon:  
Årsoppgjørsfasen er den fasen der revisor arbeider 
med årsoppgjørsrevisjon.  Årsoppgjørsrevisjon er revi-
sjonshandlinger som gjennomføres for å kontrollere at 
det avlagte årsregnskapet ikke inneholder vesentlige 
feil eller mangler.

Etterlevelseskontroll:  
Ny bestemmelse i lov KL §§ 23-2 og 24-9. 
 Regnskapsrevisor skal se etter at kommunens 
økonomi forvaltning i hovedsak foregår i samsvar  
med bestemmelser og vedtak.
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5. Ordliste

ISQC: 
Internasjonal standard for kvalitetskontroll

ISA 220: 
Kvalitetskontroll av revisjon av regnskaper 

Transaksjonsklasse: 
Kan f. eks være lønn, innkjøp, salg, likvid og finans, 
og evt. underklasser av disse

Systemkontroll:  
Systemkontroll går ut på å teste om kommunens eget 
kontrollsystem (nøkkelkontroller), har virket på en slik 
måte at regnskapstallene er riktige. 

4. Kontrollutvalgets rapportering til kommunestyret  

Kontrollutvalget bør gi kommunestyret en tilbakemelding på hvordan påse- 
ansvaret er ivaretatt etter forskriftens § 3. En måte å gjøre dette på er å ta det 
inn i kontrollutvalgets årsmelding. Forslag til skjema til dette formålet er lagt til 
vedlegg 8.

 Sluttnoter
1  Jf. kommuneloven § 23-2a
2  Prop. 46 L (2017-2018) «Lov om kommuner og 

fylkeskommuner (kommuneloven)»
3  NOU 2016:4, kap. 26.4.4.2
4  Prop. 46 L (2017-2018) kap. 25.4.4
5  Et prinsipielt regnskapsspørsmål kan f. eks 

være  kommunens metodikk for regnskapsføring

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.
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h. regnskapsopplysninger som viser omfanget av 
revisjonsvirksomheten, herunder samlet omsetning 
fordelt på honorar for revisjon og andre tjenester

i. godtgjørelser til eierne

Rapporten skal være underskrevet og gjøres tilgjengelig 
på revisors nettsted senest tre måneder etter regn-
skapsårets slutt. Finanstilsynet kan i særlige tilfeller 
gjøre unntak fra første ledd.

Kontrollutvalget kan bygge sitt påse-ansvar på åpen-
hetsrapporten under forutsetning av at den faktisk 
gir innsikt i hvordan revisjonsselskapet sikrer kvalitet, 
uavhengighet og effektiv revisjon.

Når det gjelder pkt. c, Styringsstruktur er det viktig for 
kontrollutvalget å få innsikt i hvordan det kommunale 
revisjonsselskapet har organisert virksomheten. Det 
tenkes her spesielt på om revisjon av kommunale og 
andre aksjeselskaper eller lignende, blir revidert av 
selskaper som ansatte i det kommunale revisjons-
selskapet har eierandeler i.

Pkt. d omfatter en beskrivelse av revisjons selskapets 
interne kvalitetskontrollsystemer med fokus på:

• kvalitetssikring av oppdraget av oppdragsansvarlig 
revisor

 - Hvilke retningslinjer og rutiner er etablert for 
å sikre at revisjonsoppdraget gjennomføres 
i samsvar med faglige standarder, herunder 
hvilke systemer som er etablert for å sikre 
konsistent kvalitet på gjennomføringen av 
oppdraget, hvem som har ansvar for oppfølging 
og hvem som har ansvar for gjennomgåelse

Åpenhet er imidlertid en sentral verdi i offentlig 
sektor. Kommunal revisjon bør derfor etter vår mening 
være minst like åpen i sin rapportering som private 
 revisjonsselskaper. Kontrollutvalget bør oppfordre 
revisor til å utarbeide en åpenhetsrapport, slik NKRF 
også gjør overfor sine medlemmer. 

Revisorloven § 5a-2.Åpenhetsrapport

Revisorer omfattet av § 5a-1 skal årlig avgi en rapport 
som minst beskriver:

a. organisasjonsform og eierskap 

b. eventuelt samarbeid som nevnt i § 4-7 første ledd, 
herunder grunnlaget for samarbeidet

c. styringsstrukturen

 - Hvordan er selskapets organer og fordelingen 
av arbeidsoppgaver og beslutningskompetanse 
mellom organene fastsatt, herunder hvordan 
styringen av foretaket er organisert

 - Hvordan revisjonsforetaket har organisert 
revisjon av kommunale foretak og andre aksje-
selskaper eller lignende, og hvordan eventuelt 
eierskap / avtaleverket med nærliggende 
 revisjonsforetak er organisert

d. interne kvalitetskontrollsystemer og retningslinjer 
for uavhengighet sammen med en erklæring fra 
styret om hvordan kvalitetskontrollsystemene har 
fungert og at retningslinjene har blitt overholdt

e. tidspunktet for siste periodiske kvalitetskontroll 
etter § 5b-2

f. hvilke foretak eller konsern som nevnt i § 5a-1 som 
er blitt revidert av revisor siste regnskapsår 

g. revisjonsselskapets etterutdanningspolitikk

2. Åpenhetsrapporten

Kommunalt eide revisjonsselskaper omfattes ikke av revisorloven, og dermed 
heller ikke av kravet om årlig åpenhetsrapport hvor blant annet organisasjons-
form og eierskap, styringsstruktur, interne kvalitetskontrollsystemer og enhetens 
etterutdanningspolitikk skal beskrives.

e. Krav til orienteringer fra revisor i de ulike fasene og 
kva som skal gjennomgås

f. Tidsplan og betjening av «kommunen» som kunde

g. Honorar

h. Krav til åpenhetsrapporter

i. Krav om at det skal utarbeides egenevaluering

j. Krav til oppdragskontroll og rapportering av 
 resultatet av disse

k. Krav til uavhengighet og vandel

l. Krav til at ansatte i revisjonsselskapet ikke kan ha 
aksjer i andre revisjonsselskaper eller i selskaper 
som revisjonsselskapet eier

m. Krav om at oppdragsansvarlig revisor ikke kan tiltre 
i ledende stilling hos kommunen på x år

n. Krav om rotasjon av oppdragsansvarlig revisor, f. 
eks hvert 7. år (slik det er for revisorer i foretak av 
allmenn interesse)

Relevante og presise krav vil forenkle kontrollutvalgets 
påse-ansvar, samt på en proaktiv måte bidra til å utvikle 
revisjonen.

Under er det listet opp aktuelle moment som bør 
vurderes inntatt i en oppdragsavtale:

Aktuelle moment i en oppdragsavtale kan være 
(eksempler):

a. Avklare leveranseomfanget

 - Ordinær revisjon av kommunens samlede regn-
skap, jf. kommuneloven § 14-6

 - Enhetsbesøk

 - Revisjonsrelaterte tjenester/attestasjoner/
bekreftelser

 - Løpende rådgivning

 - Løpende møter med kontrollutvalgs-
sekretariatet

 - Møter i kontrollutvalg

b. Avklare arbeidsform og arbeidsdeling

 - Samhandlingsmøter med administrasjonen og 
kontrollutvalgssekretariat

 - Utveksling av informasjon mellom revisor og 
kontrollutvalgssekretariat for å spille hverandre 
gode

c. Krav til revisjonsteam og deres kompetanse 
(eksempelvis krav om at oppdragsansvarlig revisor 
skal være statsautoriserte revisor)

d. Krav og forventninger til revisjonsprosessen og 
tidspunktene for gjennomføring

1. Oppdragsavtalen/kontrakten

Kontrollutvalget kan ikke begrense revisors plikter etter god kommunal revisjons-
skikk. Derimot kan kontrollutvalget som bestiller likevel ha forventninger og krav 
til leveransen. 
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3. Utdrag fra kommuneloven

KAP.14 ØKONOMIFORVALTNING

§ 14-6 Årsregnskap og bokføring

Kommuner og fylkeskommuner 
skal utarbeide følgende årsregnskap: 

a. Regnskap for kommunekassen eller 
fylkeskommune kassen 

b. Regnskap for hvert kommunalt eller fylkes-
kommunalt  foretak 

c. Regnskap for annen virksomhet som er en del 
av kommunen eller fylkeskommunen som retts-
subjekt, og som skal ha eget regnskap i medhold 
av lov eller forskrift 

d. Samlet regnskap for kommunen eller fylkes-
kommunen som juridisk enhet

Årsregnskapene skal bestå av et driftsregnskap 
og et investeringsregnskap. Driftsregnskapet og 
investerings regnskapet skal deles inn og stilles opp på 
samme måte som årsbudsjettet. Årsregnskapene skal 
også bestå av et balanseregnskap og noteopplysninger. 

Årsregnskapene skal utarbeides i samsvar med 
følgende grunnleggende regnskapsprinsipper: 

a. All tilgang på og bruk av midler i året skal framgå 
av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet

b. All tilgang på og bruk av midler skal    
regnskapsføres brutto

c. Alle kjente utgifter og inntekter i året skal tas med 
i årsregnskapet for vedkommende år, enten de er 
betalt eller ikke når årsregnskapet avsluttes

d. Hvis størrelsen på et beløp er usikkert, brukes 
beste estimat

Årsregnskapene skal føres i samsvar med god 
kommunal regnskapsskikk. 

Regnskapsopplysninger skal bokføres, spesifi-
seres, dokumenteres og oppbevares i samsvar med 
bokførings loven §§ 3 til 14. 

Årsregnskapene skal avlegges senest 22. februar. 

Departementet kan gi forskrift om årsregn skapene, 
regnskapsføringen, regnskapsavslutningen og 
 bok føringen og unntak fra denne paragrafen

KAP. 23 KONTROLLUTVALGETS 
VIRKSOMHET 

§ 23-1 Kontrollutvalget 

Kommunestyret og fylkestinget velger selv et kontroll-
utvalg som skal føre løpende kontroll på deres vegne. 

Kommunestyret og fylkestinget velger selv en leder, en 
nestleder og øvrige medlemmer og varamedlemmer 
til utvalget. Lederen kan ikke være medlem av samme 
parti eller tilhøre samme gruppe som ordføreren. 
Utvalget skal ha minst fem medlemmer. Minst ett 
medlem skal velges blant kommunestyrets eller fylkes-
tingets medlemmer. 

Utelukket fra valg er: 

a. ordfører og varaordfører 

b. medlemmer og varamedlemmer av formannskap 
eller fylkesutvalg 

c. medlemmer og varamedlemmer av folkevalgt 
organ med beslutningsmyndighet. Medlemmer og 
varamedlemmer av kommunestyret eller fylkes-
tinget er likevel valgbare 

d. medlemmer av kommuneråd eller fylkesråd 

e. medlemmer og varamedlemmer av 
 kommunestyrekomité eller fylkestingskomité 

f. ansatte i den aktuelle kommunen  eller 
 fylkes kommunen 

g. personer som har en ledende stilling, eller som er 
medlem eller varamedlem av styret eller bedrifts-

• oppdragskontroll 

 - Hvilke retningslinjer og rutiner er etablert for 
eventuell oppdragskontroll, vedrørende:

 - type, tidspunkt og omfang av oppdrags-
kontroller

 - hvordan oppdragskontrollør utpekes 

 - hva oppdragskontrollen skal omfatte

• intern overvåking av revisjonsselskapet sin interne 
kvalitetskontroll

 - Hvilke overvåkingsprosesser er utformet for 
å gi rimelig sikkerhet for at retningslinjene og 
rutinene knyttet til kvalitetskontrollsystemet 
er relevant, tilstrekkelig og fungerer effektivt 
Prosessen skal omfatte:

 - løpende vurdering og evaluering av 
kvalitets kontrollsystemet, herunder 
syklisk inspeksjon av minst ett oppdrag pr 
oppdragsansvarlig revisor

 - ansvar for overvåkingsprosessen

 - hvem som utfører inspeksjon av oppdrag 

God orientering av punktene i punkt d, som gjør 
at kontroll utvalget får en reell mulighet til å forstå 
 elementene  i revisjonsselskapets kvalitetskontroll-
system, vil bidra til både å heve kvaliteten i revisjonen 
samt være et nyttig ledd i kontrollutvalget sitt påse- 
ansvar. 
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Kontrollutvalget skal varsles om møter i general-
forsamling, representantskap og tilsvarende organer 
og har rett til å være til stede i disse møtene. 

Kontrollutvalgets innsynsrett og rett til å foreta under-
søkelser etter første og andre ledd gjelder på tilsva-
rende måte overfor andre virksomheter som utfører 
oppgaver på vegne av kommunen eller fylkeskom-
munen. Innsynet og undersøkelsene skal imidlertid 
bare omfatte det som er nødvendig for å undersøke om 
kontrakten blir oppfylt. 

§ 23-7 Sekretariatet 

Kommunestyret og fylkestinget skal sørge for at 
kontrollutvalget får sekretariatsbistand som tilfreds-
stiller utvalgets behov. 

Sekretariatet skal påse at de sakene som behandles av 
kontrollutvalget, er forsvarlig utredet, og at utvalgets 
vedtak blir iverksatt. 

Sekretariatet skal være uavhengig av kommunens eller 
fylkeskommunens administrasjon og av den eller dem 
som utfører revisjon for kommunen eller fylkeskom-
munen. 

Sekretariatsfunksjonen kan ikke legges til 

a. ansatte i kommunen eller fylkeskommunen som 
har andre arbeidsoppgaver enn å være sekretær for 
kontrollutvalget 

b. den som utfører revisjon for den aktuelle 
kommunen eller fylkeskommunen 

c. medlemmer av kontrollutvalget, kommunestyret 
eller fylkestinget i den aktuelle kommunen eller 
fylkeskommunen

Den som utfører sekretariatsoppgaver for kontroll-
utvalget, er direkte underordnet kontrollutvalget og skal 
følge de retningslinjer og pålegg som utvalget gir. 

Kommunestyret og fylkestinget velger selv sekretariat 
for kontrollutvalget etter innstilling fra kontrollutvalget. 

hvilke eierskapskontroller som skal gjennomføres. 
Planen skal baseres på en risiko- og vesentlighets-
vurdering av kommunens og fylkeskommunens 
eierskap. Hensikten med risiko- og vesentlighets-
vurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for 
eierskapskontroll. 

Planen skal vedtas av kommunestyret og fylkestinget 
selv. Kommunestyret og fylkestinget kan delegere til 
kontrollutvalget å gjøre endringer i planen. 

§ 23-5 Rapportering til kommunestyret eller 
fylkestinget 

Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt 
arbeid til kommunestyret eller fylkestinget. I saker som 
skal oversendes til kommunestyret eller fylkestinget, 
skal kommunedirektøren gis anledning til å uttale seg 
før kontrollutvalget behandler saken. 

§ 23-6 Innsyn og undersøkelser i selskaper o.l. 

Kontrollutvalget kan kreve de opplysningene som er 
nødvendige for å gjennomføre sin kontroll, fra 

a. interkommunale selskaper etter IKS-loven 

b. interkommunale politiske råd 

c. kommunale oppgavefellesskap 

d. aksjeselskap der en kommune eller fylkeskom-
mune alene eller sammen med andre kommuner, 
fylkeskommuner eller interkommunale selskaper 
direkte eller indirekte eier alle aksjer 

Opplysningene etter første ledd kan kreves fra virksom-
hetens daglige leder, styret og den valgte revisoren for 
selskapet. 

Kontrollutvalget kan foreta undersøkelser i virksom-
heten hvis det er nødvendig. 

Kommunestyret og fylkestinget kan fastsette regler om 
kontrollutvalgets kontroll med forvaltningen av kommu-
nens eller fylkeskommunens interesser i selskaper 
som er nevnt i første ledd, og om hvilke dokumenter 
mv. som skal sendes til kontrollutvalget. 

Kontrollutvalget har rett til å være til stede i lukkete 
møter i folkevalgte organer i kommunen eller fylkes-
kommunen. Kommunestyret og fylkestinget kan selv 
bestemme at denne retten ikke gjelder lukkete møter i 
kommunestyret og kommunerådet eller fylkestinget og 
fylkesrådet. 

Departementet kan gi forskrift om kontrollutvalgets 
oppgaver og saksbehandling. 

§ 23-3 Forvaltningsrevisjon 

Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre 
system atiske vurderinger av økonomi, produktivitet, 
regel-etterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra 
kommunestyrets eller fylkestingets vedtak. 

Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden, 
og senest innen utgangen av året etter at kommune-
styret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en 
plan som viser på hvilke områder det skal gjennom-
føres forvaltningsrevisjoner. Planen skal baseres på 
en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens 
eller fylkes kommunens virksomhet og virksomheten 
i kommunens eller fylkeskommunens selskaper. 
Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen er 
å finne ut hvor det er størst behov for forvaltningsrevi-
sjon. 

Planen skal vedtas av kommunestyret og fylkestinget 
selv. Kommunestyret og fylkestinget kan delegere til 
kontrollutvalget å gjøre endringer i planen. 

§ 23-4 Eierskapskontroll 

Eierskapskontroll innebærer å kontrollere om den 
som utøver kommunens eller fylkeskommunens eier-
interesser, gjør dette i samsvar med lover og forskrifter, 
kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og aner-
kjente prinsipper for eierstyring. 

Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden, og 
senest innen utgangen av året etter at kommunestyret 
eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for 

forsamlingen, i et selskap som kommunen eller 
fylkeskommunen har eierinteresser i 

h. personer som har en ledende stilling, eller som 
er medlem eller varamedlem av styret i et inter-
kommunalt politisk råd eller et kommunalt 
oppgave fellesskap

Kommunestyret og fylkestinget kan når som helst 
velge medlemmer til utvalget på nytt. Hvis ett eller 
flere medlemmer av utvalget skal skiftes ut, skal alle 
medlemmene velges på nytt. 

§ 23-2 Kontrollutvalgets ansvar og myndighet 

Kontrollutvalget skal påse at:

a. kommunens eller fylkeskommunens regnskaper 
blir revidert på en betryggende måte 

b. det føres kontroll med at den økonomiske forvalt-
ningen foregår i samsvar med gjeldende bestem-
melser og vedtak 

c. det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens 
eller fylkeskommunens virksomhet, og av selskaper 
kommunen eller fylkeskommunen har eier-
interesser i 

d. det føres kontroll med forvaltningen av kommu-
nens eller fylkeskommunens eierinteresser i 
selskaper mv. (eierskapskontroll) 

e. vedtak som kommunestyret eller fylkestinget 
treffer ved behandlingen av revisjonsrapporter, blir 
fulgt opp

Kontrollutvalgets leder har møte- og talerett i 
kommune styret eller fylkestinget når utvalgets saker 
skal behandles. Utvalgets leder kan la ett av de andre 
medlemmene i utvalget utøve denne retten på sine 
vegne. 

Kontrollutvalget kan kreve at kommunen eller fylkes-
kommunen legger fram enhver opplysning, rede gjørelse 
eller dokument som utvalget finner nødvendig for å 
utføre sine oppgaver. Kontrollutvalget kan også foreta 
undersøkelser som det mener er nødvendige. Taus-
hetsplikt er ikke til hinder for å gjennomføre kontroll-
tiltak etter dette leddet. 
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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 
kommune direktøren. 

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. 

§ 24-8 Revisjonsberetning 

Regnskapsrevisor skal avgi en revisjonsberetning til 
kommunestyret eller fylkestinget senest 15. april. 
Det skal sendes kopi til kontrollutvalget, til formann-
skapet eller fylkesutvalget og til kommunedirektøren. 
Revisjons beretningen skal avgis selv om årsregnskapet 
eller årsberetningen ikke foreligger eller er ufullstendig. 

I revisjonsberetningen skal revisor uttale seg om 
følgende: 

a. Om årsregnskapet er avlagt i samsvar med lov og 
forskrift 

b. Om registreringen og dokumentasjonen av 
 regnskapsopplysninger er i samsvar med lov og 
forskrift 

c. Om årsberetningen inneholder de opplysningene 
som lov og forskrift krever 

d. Om opplysningene om økonomi i årsberetningen 
stemmer overens med årsregnskapet 

e. Om det er avdekket forhold som gir grunn til 

Revisor skal vurdere om årsberetningen inneholder 
de opplysningene som lov og forskrift krever. Revisor 
skal vurdere om opplysningene om økonomi i årsberet-
ningen stemmer overens med årsregnskapet. Revisor 
skal se etter om årsberetningen gir dekkende opplys-
ninger om vesentlige beløpsmessige avvik fra årsbud-
sjettet og om vesentlige avvik fra kommunestyrets eller 
fylkestingets premisser for bruken av bevilgningene. 

Revisor skal gjennom revisjonen bidra til å forebygge 
og avdekke misligheter og feil. 

§ 24-6 Revisors plikter ved utførelsen av 
 regnskapsrevisjon 

Revisor skal se etter om den økonomiske intern-
kontrollen er ordnet på en betryggende måte. 

Revisor skal vurdere risikoen for at årsregnskapet 
ikke gir riktig informasjon som følge av misligheter og 
feil, og innhente tilstrekkelig informasjon til å vurdere 
om det foreligger lov- eller forskriftsbrudd som er av 
vesentlig betydning for årsregnskapet. 

Revisor skal vurdere risikoen for brudd på kommune-
styrets eller fylkestingets premisser for bruken av 
bevilgningene, og innhente tilstrekkelig informasjon 
til å vurdere om årsregnskapet inneholder vesentlige 
avvik fra disse premissene. 

§ 24-7 Skriftlige påpekninger fra 
 regnskapsrevisor 

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 

§ 24-3 Revisors møterett, opplysningsplikt mv. 

Oppdragsansvarlig revisor eller hans eller hennes sted-
fortreder har møte- og talerett i kontrollutvalgets møter. 
Revisoren har rett til å få uttalelsene sine protokollert. 
Møteretten gjelder likevel ikke når en sak som angår en 
revisors tilsettingsforhold behandles. 

Oppdragsansvarlig revisor eller hans eller hennes sted-
fortreder har møteplikt i kommunestyrets eller fylkes-
tingets møter når kommunestyret eller fylkestinget skal 
behandle saker som er knyttet til revisors oppdrag. 

Oppdragsansvarlig revisor eller hans eller hennes sted-
fortreder har møterett i kommunestyret eller fylkes-
tinget. 

Oppdragsansvarlig revisor skal gi opplysninger om 
kommunen eller fylkeskommunen som han eller hun 
har fått kjennskap til under revisjonen, hvis et medlem 
av kommunestyret, fylkestinget eller kontrollutvalget 
krever det. 

Hvis revisor utenfor et møte blir bedt om å gi informa-
sjon til et medlem av kommunestyret, fylkestinget eller 
kontrollutvalget, kan revisor kreve å få gi sitt svar i et 
møte. 

§ 24-4 Revisors uavhengighet og vandel 

Revisor skal være uavhengig og ha god vandel. 

Departementet kan gi forskrift om krav til revisors 
uavhengighet og vandel. 

§ 24-5 Regnskapsrevisjonens innhold 

Revisor skal vurdere om årsregnskapet er avlagt i 
samsvar med lov og forskrift. 

Revisor skal vurdere om registreringen og dokument-
asjonen av regnskapsopplysninger er i samsvar med 
lov og forskrift. 

KAP. 24 REVISJON 

§ 24-1 Valg av revisor 

Kommunestyret og fylkestinget avgjør selv om 
kommunen eller fylkeskommunen skal ansette egne 
revisorer, delta i et interkommunalt samarbeid om revi-
sjon eller inngå avtale med en annen revisor. 

Kommunestyret og fylkestinget velger selv revisor. 

Vedtak etter første og andre ledd treffes etter innstilling 
fra kontrollutvalget. 

Representantskapet i interkommunalt politisk råd og i 
kommunalt oppgavefellesskap velger regnskapsrevisor 
hvis ikke noe annet er fastsatt i samarbeidsavtalen. 

§ 24-2 Revisors ansvar og myndighet 

Revisor skal utføre regnskapsrevisjon, forvaltnings-
revisjon, eierskapskontroll og annen kontroll som er 
bestemt i lov eller i medhold av lov. 

Revisor skal planlegge, gjennomføre, dokumentere og 
rapportere sitt arbeid i samsvar med lov og forskrift og 
god kommunal revisjonsskikk. 

Revisor skal rapportere om sitt arbeid og resultatene av 
sin revisjon til kontrollutvalget. 

Revisor kan kreve at kommunen eller fylkeskommunen 
legger fram alle opplysninger, redegjørelser eller doku-
menter som han eller hun finner nødvendige for å utføre 
sine oppgaver. Revisor kan også foreta undersøkelser 
som han eller hun mener er nødvendige. Taushetsplikt 
er ikke til hinder for å gjennomføre kontrolltiltak etter 
dette leddet. 

Revisor har taushetsplikt etter forvaltningsloven §§ 13 
til 13 e. 

Departementet kan gi forskrift om revisors plikter og 
kvalifikasjoner, skifte av revisor og begrensninger i revi-
sors taushetsplikt. 
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§§ 24-7 til 24-9 blir rettet eller fulgt opp. Hvis påpek-
ingene ikke blir rettet eller fulgt opp, skal kontrollutvalget 
rapportere det til kommunestyret eller fylkestinget.

§ 4 Kontrollutvalgets rapportering om 
 forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller

Kontrollutvalget skal rapportere til kommunestyret eller 
fylkestinget om gjennomførte forvaltningsrevisjoner og 
eierskapskontroller og resultatet av dem.

§ 5 Kontrollutvalgets oppfølging av kommune-
styrets eller fylkestingets vedtak om revisjoner 
og eierskapskontroller

Kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets eller 
fylkestingets vedtak om regnskapsrevisjoner, forvalt-
ningsrevisjoner og eierskapskontroller blir fulgt opp og 
skal rapportere til kommunestyret eller fylkestinget om 
vedtaket er fulgt opp.

§ 6 Innkallinger til møte i kontrollutvalget

Innkallinger til møte i kontrollutvalget skal sendes til 
utvalgets medlemmer, ordfører eller fylkesordfører 
og kommunens eller fylkeskommunens oppdrags-
ansvarlige revisorer.

§ 7 Sekretariatets oppgaver

Sekretariatet skal forberede sakene for kontrollutvalget 
og skal påse at de sakene som behandles av kontroll-
utvalget, er forsvarlig utredet. Sekretariatet skal også 
påse at kontrollutvalgets vedtak blir iverksatt.

KAPITTEL 1. KONTROLLUTVALGETS 
OG SEKRETARIATETS OPPGAVER MV.

§ 1 Rammer for kontrollutvalgets myndighet

Kontrollutvalget kan ikke overprøve politiske priori-
teringer som er foretatt av kommunens eller fylkes-
kommunens folkevalgte organer eller andre kommunale 
organer.

§ 2 Kontrollutvalgets rolle i fastsettelsen av 
budsjettet for kontrollarbeidet

Kontrollutvalget skal utarbeide forslag til budsjett for 
kontrollarbeidet i kommunen eller fylkeskommunen. 
Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjettet etter 
kommuneloven § 14- 3 tredje ledd til kommunestyret 
eller fylkestinget.

§ 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

4. Forskrift om kontrollutvalg og revisjon

Fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 17. juni 2019 med 
hjemmel i kommuneloven §§ 23-2, 24-2 og 24-4.

Revisor skal basere oppgaven på en risiko- og vesentlig-
hetsvurdering, som skal legges fram for kontroll-
utvalget. Revisor skal innhente tilstrekkelig informasjon 
til å vurdere om det foreligger brudd på lover, forskrifter 
eller vedtak, der bruddet er av vesentlig betydning for 
økonomiforvaltningen. 

Revisor skal senest 30. juni avgi en skriftlig uttalelse til 
kontrollutvalget, med kopi til kommunedirektøren, om 
resultatet av kontrollen. 

§ 24-10 Innsyn og undersøkelser i selskaper o.l. 

Bestemmelsene om innsyn og undersøkelser i 
selskaper o.l. i § 23-6 gjelder på tilsvarende måte for 
kommunens eller fylkeskommunens revisor.

å tro at årsberetningen ikke gir dekkende 
 opplysninger om vesentlige budsjettavvik

Hvis revisor i revisjonsberetningen konkluderer med 
forbehold, konkluderer negativt eller ikke har tilstrek-
kelig grunnlag for å konkludere, skal årsaken beskrives. 
Hvis revisor mener at årsregnskapet eller årsberet-
ningen ikke bør vedtas slik de foreligger, skal dette 
angis særskilt. 

Revisjonsberetningen skal også omfatte andre forhold 
som revisor mener det er nødvendig å opplyse om i 
henhold til god kommunal revisjonsskikk. 

§ 24-9 Forenklet etterlevelseskontroll med 
økonomi- forvaltningen 

Regnskapsrevisor skal se etter om kommunens eller 
fylkeskommunens økonomiforvaltning i hovedsak 
foregår i samsvar med bestemmelser og vedtak. 
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§ 15 Krav til revisjonskriterier

Revisor skal etablere revisjonskriterier for det enkelte 
revisjonsprosjektet.

KAPITTEL 3. KRAV TIL REVISOR OG REVISORS 
MEDARBEIDERE

§ 16 Krav til revisors uavhengighet

Revisor kan ikke utføre revisjon eller annen kontroll for 
kommunen eller fylkeskommunen hvis det foreligger 
særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til revi-
sorens uavhengighet og objektivitet.

Ansettelse som revisor i kommunen eller fylkeskom-
munen eller i en interkommunal samarbeidsordning 
medfører ikke i seg selv at revisoren mangler nødvendig 
uavhengighet og objektivitet.

§ 17 Grenser for revisors tilknytning til 
den  reviderte virksomheten

Revisor kan ikke utføre revisjon eller annen kontroll for 
kommunen eller fylkeskommunen hvis revisoren eller 
revisorens nærstående har en slik tilknytning til den 
reviderte eller kontrollerte virksomheten eller virksom-
hetens ansatte eller tillitsmenn at den er egnet til å 
svekke revisorens uavhengighet og objektivitet.

Nærstående etter første ledd er

a. revisorens ektefelle eller samboer og deres søsken

b. revisorens slektninger i rett oppstigende eller 
nedstigende linje og deres ektefeller eller samboere

c. revisorens søsken og deres ektefeller eller 
samboere

d. slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje 
til revisorens ektefelle eller samboer

c. det foreligger andre særlige grunner

Revisor skal gi kontrollutvalget og den revisjonspliktige 
rimelig forhåndsvarsel før vedkommende sier fra seg 
oppdraget som revisor.

§ 13 Overføring av revisjonsoppdrag ved 
sammenslutning eller omorganisering av 
 revisors virksomhet

Hvis flere revisjonsselskaper slår seg sammen, videre-
fører det nye selskapet de revisjonsoppdragene som 
selskapene hadde før sammenslutningen. Det samme 
gjelder ved selskapsrettslig omorganisering av et revi-
sjonsselskap, og når en personlig drevet revisjons-
virksomhet tas opp i et revisjonsselskap.

Overføring av revisjonsoppdrag etter første ledd 
begrenser ikke oppdragsgiverens adgang til å bytte 
revisor.

Et selskap eller en person som nevnt i første ledd skal 
uten ugrunnet opphold gi skriftlig melding til oppdrags-
giveren om sammenslutning, omorganisering eller 
opptak.

§ 14 Uttalelsesrett ved forvaltningsrevisjon og 
eierskapskontroll

Revisor skal sende et utkast til forvaltningsrevisjons-
rapport til uttalelse til kommunedirektøren, kommune-
rådet eller fylkesrådet.

Revisor skal sende et utkast til forvaltningsrevisjons-
rapport til uttalelse til det kommunale eller det 
fylkeskommunale foretaket, aksjeselskapet eller inter-
kommunale selskapet som er gjenstand for forvalt-
ningsrevisjon.

Revisor skal sende et utkast til rapport om eierskaps-
kontroll til uttalelse til selskapet som er omfattet av 
eierskapskontrollen og til den som utøver kommunens 
eller fylkeskommunens eierfunksjon.

Uttalelsen skal i sin helhet fremgå av rapporten.

§ 10 Utpeking av oppdragsansvarlig regnskaps-
revisor, oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor 
og oppdragsansvarlig revisor for eierskaps-
kontroll

Det skal utpekes en oppdragsansvarlig revisor for hvert 
regnskapsrevisjonsoppdrag, hvert forvaltningsrevi-
sjonsoppdrag og hvert oppdrag om eierskapskontroll.

§ 11 Krav ved bytte av regnskapsrevisor

Før en revisor tar på seg ansvaret for regnskapsrevisjon 
etter kommuneloven, skal revisoren be om en uttalelse 
fra den reviderte virksomhetens forrige revisor om det 
foreligger forhold som tilsier at en ny revisor ikke bør 
ta på seg oppdraget. Den forrige revisoren skal uten 
ugrunnet opphold opplyse skriftlig til den nye revisoren 
om begrunnelsen for sin fratreden.

Hvis en revisor sier fra seg et oppdrag og fraråder en 
annen revisor å ta på seg oppdraget, skal revisor doku-
mentere begrunnelsen for å fratre og for rådet. Også 
den nye revisoren skal dokumentere sin begrunnelse 
for å ta på seg oppdraget i strid med den forrige revi-
sorens råd.

Hvis det kan ha betydning for den framtidige revisjonen, 
skal den forrige regnskapsrevisoren uten hinder av 
taushetsplikten gi opplysninger og dokumentasjon om 
revisjonsoppdraget til den nye revisoren.

§ 12 Regnskapsrevisors rett til 
å si  fra seg et oppdrag

Når en kommune eller fylkeskommune deltar i 
et interkommunalt revisjonssamarbeid, eller har 
inngått avtale med en annen regnskapsrevisor, har 
regnskaps revisoren rett til å si fra seg oppdraget hvis

a. revisoren har avdekket og påpekt vesentlige brudd 
på lov eller forskrift som den reviderte virksom-
heten er underlagt, og virksomheten ikke iverksetter 
tiltak som er nødvendige for å rette opp forholdene

b. revisoren ikke gis mulighet til å oppfylle sine plikter 
etter lov eller forskrift

KAPITTEL 2. KRAV VED EGEN REVISJON, VALG 
OG BYTTE AV REVISOR OG UTTALELSESRETT 
VED FORVALTNINGSREVISJON OG EIERSKAPS-
KONTROLL

§ 8 Ansettelse, suspensjon, oppsigelse 
og avskjedigelse av revisor

Når kommunen eller fylkeskommunen har egen revi-
sjon, er det kommunestyret eller fylkestinget selv som 
ansetter, suspenderer, sier opp og avskjediger revisjo-
nens leder.

Kontrollutvalget innstiller i slike saker. Revisjonens 
leder ansetter, suspenderer, sier opp og avskjediger 
revisjonens øvrige ansatte.

§ 9 Revisjonsplikt, valg av regnskapsrevisor 
og kvalifikasjonskrav

Plikten til å utføre regnskapsrevisjon gjelder for alle 
kommunens eller fylkeskommunens årsregnskaper 
etter kommuneloven § 14-6 første ledd.

Kommunestyret og fylkestinget velger hvem som skal 
være regnskapsrevisor for hver av kommunens eller 
fylkeskommunens årsregnskaper og årsberetninger.

Den oppdragsansvarlige for regnskapsrevisjon etter 
kommuneloven skal ha en bachelor- eller mastergrad 
i regnskap og revisjon i samsvar med Finanstilsynets 
krav til registrert og statsautorisert revisor gitt med 
hjemmel i revisorloven, og i tillegg ha tre års praksis 
fra regnskapsrevisjon. En person som var oppdrags-
ansvarlig revisor i en kommune eller fylkeskommune 1. 
juli 2004, kan likevel fortsette som oppdragsansvarlig i 
den samme kommunen eller fylkeskommunen, selv om 
personen ikke oppfyller kravet i første punktum.

Representantskapet skal velge regnskapsrevisor når 
et interkommunalt politisk råd eller et kommunalt 
oppgave fellesskap etter kommuneloven § 14-8 første 
ledd utarbeider eget årsregnskap og egen årsberetning, 
og det ikke er fastsatt noe annet i samarbeidsavtalen.
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KAPITTEL 4. IKRAFTTREDELSE OG OPPHEVELSER

§ 22 Ikrafttredelse og opphevelse av andre 
forskrifter

Forskriften trer i kraft fra og med det konstituerende 
møtet i det enkelte kommunestyret og fylkestinget ved 
oppstart av valgperioden 2019–2023.

Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 15. juni 2004 
nr. 905 om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskom-
muner og forskrift 15. juni 2004 nr. 904 om revisjon i 
kommuner og fylkeskommuner mv.

§ 20 Unntak fra taushetsplikten for revisor 
og revisors medarbeidere

Revisors taushetsplikt etter kommuneloven § 24-2 
femte ledd gjelder også for revisors medarbeidere.

Hvis det i forbindelse med et revisjonsoppdrag eller 
annen kontroll framkommer forhold som gir grunn til 
mistanke om at det er begått en straffbar handling, kan 
revisor og revisors medarbeidere underrette politiet 
uten hinder av taushetsplikten. Hvis det er åpnet etter-
forskning i en straffesak, kan revisor og revisors med ar-
beidere uten hinder av taushetsplikten avgi forklaring 
og framlegge dokumentasjon til politiet om revisjons-
oppdrag eller annen kontroll.

Hvis det er nødvendig for at skatteetaten skal kunne 
utføre sine kontrolloppgaver, kan revisor og revisors 
medarbeidere uten hinder av taushetsplikten gi opplys-
ninger til skatteetaten om en persons forbindelse med 
kommunen eller fylkeskommunen.

Taushetsplikten er ikke til hinder for at kontrollører som 
er engasjert av bransjeorganisasjoner, kan kontrollere 
hvordan revisjonen er utført.

§ 21 Krav til dokumentasjon av revisors virk-
somhet

Revisor skal dokumentere hvordan revisjonen er gjen-
nomført og resultatet av revisjonen. Dokumentasjonen 
skal kunne underbygge og gi grunnlag for å etterprøve 
revisors konklusjoner. Forhold som tilsier at det kan 
foreligge misligheter eller feil, skal dokumenteres 
særskilt med angivelse av hva revisor har foretatt seg.

Ved rådgivning og andre tjenester for den reviderte 
 virksomheten skal revisor dokumentere oppdragets art, 
omfang og en eventuell anbefaling.

Revisor skal oppbevare dokumentasjonen på en ordnet 
og betryggende måte i minst 10 år.

§ 18 Grenser for hvilke stillinger, verv 
og tjenester som revisor kan ha

Revisor kan ikke

a. ha andre stillinger i kommunen eller 
 fylkeskommunen

b. ha andre stillinger i en virksomhet som kommunen 
eller fylkeskommunen deltar i eller er eier av

c. være medlem av styrende organer i en virksomhet 
som kommunen eller fylkeskommunen deltar i 
eller er eier av. Dette gjelder ikke hvis virksomheten 
utfører revisjon og er organisert som et interkom-
munalt selskap, samvirkeforetak eller aksjeselskap

d. delta i eller ha funksjoner i en annen virksomhet, 
hvis det kan føre til at revisorens interesser 
kommer i konflikt med interessene til kommunen 
eller fylkeskommunen, eller på annen måte er egnet 
til å svekke tilliten til revisoren

e. utføre rådgivningstjenester eller andre tjenester 
for kommunen eller fylkeskommunen, hvis dette 
er egnet til å svekke revisorens uavhengighet og 
objektivitet

f. yte tjenester som hører inn under den reviderte 
virksom hetens egne ledelses- og kontrolloppgaver

g. opptre som fullmektig for den reviderte 
 virksomheten, unntatt ved bistand i skattesaker 
etter domstolsloven § 218

§ 19 Krav til egenvurdering av uavhengighet

Den som utfører revisjon eller annen kontroll for en 
kommune eller fylkeskommune, skal løpende vurdere 
sin uavhengighet.

Oppdragsansvarlig revisor skal hvert år, og ellers ved 
behov, gi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet 
til kontrollutvalget.

En skriftlig egenvurdering om revisjonens uavhengighet 
skal følge alle tilbud om revisjon.
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c. revisorens søsken og deres ektefeller eller 
samboere

d. slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje 
til revisorens ektefelle eller samboer

§ 18 Grenser for hvilke stillinger, verv og 
tjenester som revisor kan ha

Revisor kan ikke:

a. ha andre stillinger i kommunen eller 
 fylkes kommunen

b. ha andre stillinger i en virksomhet som kommunen 
eller fylkeskommunen deltar i eller er eier av

c. være medlem av styrende organer i en virksomhet 
som kommunen eller fylkeskommunen deltar i 
eller er eier av. Dette gjelder ikke hvis virksomheten 
utfører revisjon og er organisert som et interkom-
munalt selskap, samvirkeforetak eller aksjeselskap

d. delta i eller ha funksjoner i en annen virksomhet, 
hvis det kan føre til at revisorens interesser 
kommer i konflikt med interessene til kommunen 
eller fylkeskommunen, eller på annen måte er egnet 
til å svekke tilliten til revisoren

e. utføre rådgivningstjenester eller andre tjenester 
for kommunen eller fylkeskommunen, hvis dette 
er egnet til å svekke revisorens uavhengighet og 
objektivitet

f. yte tjenester som hører inn under den reviderte 
 virksomhetens egne ledelses- og kontrolloppgaver

g. opptre som fullmektig for den reviderte 
 virksomheten, unntatt ved bistand i skattesaker 
etter domstolsloven § 218

Krav til uavhengighet og objektivitet gjelder også for 
revisor sine medarbeidere (jf. § 24-4 i kommune-
loven, LOV-2018-06-22-83), men det er kun oppdrags-
ansvarlige revisorer som plikter å legge fram en skriftlig 
vurdering for kontrollutvalget.  

Forskrift om kontrollutvalg og revisjon (kap. 3) stiller 
krav til revisor sin uavhengighet. Kravene er nærmere 
beskrevet nedenfor.

§ 16 Krav til revisors uavhengighet

Revisor kan ikke utføre revisjon eller annen kontroll for 
kommunen eller fylkeskommunen hvis det foreligger 
særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til revi-
sorens uavhengighet og objektivitet.

§ 17 Grenser for revisors tilknytning til den revi-
derte virksomheten

Revisor kan ikke utføre revisjon eller annen kontroll for 
kommunen eller fylkeskommunen hvis revisoren eller 
revisorens nærstående har en slik tilknytning til den 
reviderte eller kontrollerte virksomheten eller virksom-
hetens ansatte eller tillitsmenn at den er egnet til å 
svekke revisorens uavhengighet og objektivitet.

Nærstående etter første ledd er

a. revisorens ektefelle eller samboer og deres søsken

b. revisorens slektninger i rett oppstigende eller 
nedstigende linje og deres ektefeller eller samboere

6. Eksempel på uavhengighetserklæring

VURDERING AV OPPDRAGSANSVARLIG REVISOR SIN UAVHENGIGHET I FORHOLD TIL XX KOMMUNE

Ifølge forskrift om kontrollutvalg og revisjon av 17. juni 2019, § 19, skal oppdrags-
ansvarlig revisor hvert år, og elles ved behov, gi en skriftlig egenvurdering av sin 
uavhengighet til kontrollutvalget.

KOMPETANSEKRAV

Den oppdragsansvarlige for revisjon av årsregnskap og 
årsberetning etter kommune loven, skal ha en bachelor 
eller mastergrad i regnskap og revisjon i samsvar med 
finanstilsynets krav til registrert og statsautorisert 
revisor gitt med hjemmel i revisorloven, og i tillegg har 
tre års praksis fra regnskapsrevisjon. 

ETTERUTDANNINGSKRAV

Formålet med etterutdanning er at en som ansvarlig 
revisor skal være tilstrekkelig faglig oppdatert. Etterut-
danningskravet er også å se på som et minimumskrav. 
Revisorene er således selv pålagt å vurdere om det er 
behov for mer etterutdanning, eksempelvis for å ha 
nødvendig kunnskap til å kunne revidere den aktuelle 
kunden.

I offentlig sektor er det et etablert foreningsbasert 
etterutdanningskrav stilt av NKRF. Det krever selvsagt 
at man er medlem av NKRF for å bli underlagt disse 
kravene:

Innenfor en 3-års periode er oppdragsansvarlige revi-
sorer forpliktet til å gjennomføre nødvendig etter- og 
videreutdanning innenfor relevante fagområder med til 
sammen 105 kurstimer. De øvrige ansatte (jf. pkt. 1) er 
forpliktet til å gjennomføre etter- og videreutdanning 
med til sammen 63 timer innenfor en 3års periode (ref. 
regler for obligatorisk etter- og videreutdanning for 
personlige medlemmer av Norges Kommunerevisor-
forbund, https://www.nkrf.no/vedtekter-og-reglement/
obligatorisk-etter-og-videreutdanning).

Det er ikke samme krav til øvrige ansatte i private som 
reviderer kommuner og som ikke er medlem i NKRF.

5. Krav til revisors kompetanse
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ISQC 1 Elementer i et kvalitetskontrollsystem

Pkt.16

Revisjonsfirmaet skal etablere og vedlikeholde et kvali-
tetskontrollsystem som omfatter retningslinjer og 
rutiner for hvert av de følgende elementene

a. Lederansvar for kvalitetssikring i revisjonsfirmaet

b. Relevante etiske krav

c. Aksept og fortsettelse av klientforhold og 
enkeltoppdrag

d. Menneskelige ressurser

e. Gjennomføring av oppdrag

f. Overvåking

Pkt. 17

Revisjonsfirmaet skal dokumentere sine retningslinjer 
og rutiner og kommunisere dem til revisjonsfirmaets 
personale. (Jf. punkt A2–A3)

ISA 220 pkt. 2

Revisjonsfirmaet er ansvarlig for systemer, retnings-
linjer og rutiner for kvalitetskontroll. I henhold til ISQC 
1 er firmaet forpliktet til å etablere og vedlikeholde et 
kvalitetskontrollsystem som gir firmaet betryggende 
sikkerhet for at: (a) Firmaet og personalet etterlever 
profesjonsstandarder og gjeldende regulatoriske 
og juridiske krav; og (b) Revisjonsberetningene som 
avgis av firmaet eller oppdragsansvarlige revisorer er 
hensiktsmessige ut fra omstendighetene.

ISA-en forutsetter at firmaet er underlagt ISQC 1 eller 
nasjonale krav som er minst like strenge.

7. Krav til revisjonsselskapenes kontrollsystem

Risikoen for at revisjonsoppdrag ikke gjennomføres i samsvar med kravene i lov, 
forskrift og god kommunal revisjonsskikk, kan være vesentlig. ISA 220 Kvalitets-
kontroll av revisjon av regnskaper, samt av ISQC, som er den bransjefastsatte inter-
nasjonale standarden for kvalitetskontroll, omhandler en rekke risiko reduserende 
tiltak som et revisjonsselskap må iverksette.

REVISOR SIN EGENVURDERING AV PUNKTENE OVENFOR:

§ 16 Andre særegne forhold Undertegnede kjenner ikke til særegne forhold som er egnet til å svekke 
tilliten til min uavhengighet og objektivitet overfor xx kommune

§ 17 Nærstående Undertegnede eller nærstående til undertegnede har ikke tilknytning 
til den reviderte eller kontrollerte virksomheten eller til virksomhetens 
ansatte eller tillitsmenn som vil svekke min uavhengighet og objektivitet

§ 18, Pkt. a: Ansettelsesforhold Undertegnet er ikke ansatt i andre stillinger i xx kommune 

§ 18, Pkt. b: Stilling i virksomhet 
der kommunen deltar i eller er 
eier av

Undertegnede har ikke tilsettingsforhold i virksomhet som xx kommune 
deltar i eller er eier av

§ 18, Pkt. c: Medlem i styrende 
organ

Undertegnet er ikke medlem av styrende organ i virksomhet som xx 
kommune deltar i eller er eier av

§ 18, Pkt. d: Delta eller inneha 
funksjoner i annen virksomhet, 
som kan føre til interessekon-
flikt eller svekket tillit

Undertegnede deltar ikke i, eller har funksjoner i annen virksomhet, som 
kan føre til interessekonflikt eller svekket tillit til rollen som revisor

§ 18, Pkt. e: Rådgjevings-
tjenester eller andre tjenester 
som er egnet til å påvirke 
revisor sin uavhengighet og 
objektivitet

Undertegnede bekrefter at det for tiden ikke ytes rådgivingstjenester 
eller andre tjenester overfor xx kommune som er egnet til å svekke min 
uavhengighet eller objektivitet overfor xx kommune.

Undertegnede bekrefter at:

a. leveranse av andre tjenester enn revisjon, eksempelvis rådgiving, ikke 
utgjør en trussel mot min uavhengighet 

b. revisjonsselskapet har regler for hvilke tjenesteleveranser det kan 
påta seg utenom revisjonsoppgavene og for individuelle og/eller 
samlede honorarbegrensninger

§ 18 Pkt. f: Tjenester under 
kommunens egne ledelses- og 
kontrolloppgaver

Undertegnede bekrefter at det for tiden ikke ytes tjenester overfor xx 
kommune som hører inn under kommunens egne ledelses- og kontroll-
oppgaver

§ 18 Pkt. g: Opptre som full-
mektig for den revisjonspliktige

Undertegnede bekrefter at hverken revisor eller revisjonsselskapet for 
tiden opptrer som fullmektig for xx kommune

Rotasjon Undertegnede bekrefter at krav i oppdragsavtalen om rotasjon av 
oppdragsansvarlig revisor, etterfølges



30 31

FKT – VEILEDER: KONTROLLUTVALGETS PÅSE-ANSVAR OVERFOR REGNSKAPSREVISOR FKT – VEILEDER: KONTROLLUTVALGETS PÅSE-ANSVAR OVERFOR REGNSKAPSREVISOR

MOMENTER FOR VURDERING KOMMENTAR

Orientering fra årsoppgjørsfasen: 

a. Har revisor orientert tilfredsstillende om regnskaps-  
og rapporteringsprosessen? 

b. Er revisors vurdering av årsregnskapet med noter, tilfredsstillende? 

c. Har revisor vurdert opplysningene i årsmeldingen 
opp mot  årsregnskapet?

Orientering fra etterlevelseskontroll: 

Har kontrollutvalget fått skriftlig rapport om resultatene  
etter etterlevelsekontroll?

PÅSE AT REVISJONSARBEIDET FOREGÅR I SAMSVAR MED LOV OG 
FORSKRIFT, GOD KOMMUNAL REVISJONSSKIKK OG KONTROLL-
UTVALGETS AVTALER MED, ELLER INSTRUKSER TIL REVISOR

Foregår revisjonsarbeidet i samsvar med lov, forskrift 
og god kommunal revisjonsskikk: 

a. Har kontrollutvalget fått egenerklæring om at revisjons arbeidet har 
foregått i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk? 

b. Hvordan vurderer administrasjonen samarbeidet med revisor? 

c. Har revisor vurdert hensiktsmessigheten med gjennomføringen av 
 revisjonen?

Foregår revisjonsarbeidet i samsvar med kontrollutvalgets 
avtaler med, eller instrukser til revisor? 

a. Er revisjonsoppdraget gjennomført i samsvar med oppdragsavtalen? 

b. Har revisor fulgt kontrakt/avtale/revisjonsplan/instruks? 

c. Er revisjonsarbeidet gjennomført i henhold til åpenhetsrapport? 

d. Vurderer kontrollutvalget gjennomføringen av årets  
revisjon som  betryggende?

e. Er revisjonshonoraret rimelig, sett i lys av virksomhetens  
størrelse, kompleksitet og risiko? 

f. Hva er årsaken til eventuelle vesentlige endringer i honoraret?   
Er disse kommunisert til kontrollutvalget? 

8. Evaluering av revisor - årlig eller ved behov

MOMENTER FOR VURDERING KOMMENTAR

PÅSE AT REGNSKAPET BLIR REVIDERT 
PÅ EN BETRYGGENDE MÅTE

Kvalifikasjonskrav: 

Er kravet til utdanning og etterutdanning tilfredsstilt? 

Vandel: 

Har revisjonen et system for å vurdere ansattes vandel,  
og etterleves systemet?

Uavhengighet: 

a. Har kontrollutvalget mottatt egenerklæring om  uavhengighet fra 
oppdragsansvarlig revisor? 

b. Har revisor gode rutiner for å sikre uavhengighet? 

c. Roterer oppdragsansvaret mellom revisorene i selskapet?

Kvalitetskontroll: 

a. Har revisjonsselskapet et kvalitetskontrollsystem i samsvar med inter-
nasjonal standard for kvalitetskontroll (ISQC1)? 

b. Er kontrollutvalget informert om resultatet av eventuelle eksterne 
 kvalitetskontroller?

HOLDE SEG LØPENDE ORIENTERT OM REVISJONSARBEIDET

Orientering fra planleggingsfasen: 

a. Har kontrollutvalget fått  orientering om revisjonsplanen og risiko- og 
vesentlighetsvurdering for  etterlevelseskontoll? 

b. Har revisor orientert om hvordan vesentlighetsgrenser er vurdert?

Orientering fra interimsfasen: 

a. Har revisor utført de planlagte  revisjonshandlingene? Hvis ikke, er 
avvikene fra planen begrunnet? 

b. Er det utført revisjon på transaksjonsklasser i samsvar med planen?

c. Har revisor vurdert mislighetsrisiko?
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10. Arbeidsgruppens sammensetting

Styremedlem 
Einar Ulla (leder) 

Styremedlem 
Dag Robertsen 

Kontrollsjef 
Tor Harald Hustad 
Møre og Romsdal fylkeskommune 

Daglig leder 
Torbjørn Berglann 
Konsek Trøndelag IKS 

Kontrollutvalgsmedlem 
Bente Tangen 
Porsgrunn kommune 
fratrådte våren 2018

Generalsekretær 
Anne-Karin Femanger Pettersen 
tiltrådde arbeidsgruppen våren 2018

for revisjonsoppdraget nedfelles i et engasjements- 
brev eller annen egnet form for skriftlig avtale, og 
skal omfatte: (Jf. punkt A22–A26) 

 - Målet med og omfanget av revisjonen av 
 regnskapet 

 - Revisors oppgaver og plikter 

 - Ledelsens ansvar

 - Identifisering av det gjeldende rammeverket 
for finansiell rapportering for utarbeidelsen av 
regnskapet

 - Henvisning til den forventede formen på og 
innholdet i eventuelle uttalelser som skal avgis 
av revisor, og (Jf. punkt A23a) 

 - En erklæring om at det kan foreligge 
omstendigheter hvor en uttalelse kan avvike fra 
forventet form og innhold.

d. Dersom lov eller forskrift inneholder tilstrekkelig 
detaljerte krav til vilkårene for revisjonsoppdraget 
som det henvises til i punkt c, er det ikke nødvendig 
at revisor nedfeller dem i en skriftlig avtale, med 
unntak av det faktum at slik lov eller forskrift finner 
anvendelse og at ledelsen erkjenner og forstår 
sitt ansvar som angitt i punkt 6(b). (Jf. punkt A23, 
A27–A28) .

For kontrollutvalget er det lite å hente ved å ta utgangs-
punkt i engasjementsbrevet som grunnlag for å gjen-
nomføre et påse-ansvar. Som bestiller (kunde) kan 
kontrollutvalget imidlertid ha forventninger og krav 
til revisor. Slike forventninger og krav bør tas inn i en 
årlig oppdragsavtale. Oppdragsavtale evt. kontrakt, går 
foran engasjementsbrev.

Hovedhensikten med engasjementsbrevet er oriente-
ring fra revisor om ledelsens ansvar for avleggelsen av 
årsregnskapet samt orientere om målet med revisjonen 
og dens begrensninger.  Revisor skal stile engasje-
mentsbrevet til den som i organisasjonen er ansvarlig 
for overordnet styring og kontroll. FKT anbefaler at 
revisor sender engasjementsbrev til kontrollutvalget 
med kopi til rådmann. Dette er i samsvar med anbefa-
ling fra NKRF.

ISA 210 Inngåelse av avtale om vilkårene for 
revisjonsoppdrag (utdrag)

a. Denne internasjonale revisjonsstandarden  (ISA-en) 
omhandler revisors oppgaver med og plikter til 
å avtale vilkårene for revisjonsoppdraget med 
ledelsen og, der det er relevant, dem som har over-
ordnet ansvar for styring og kontroll. Dette inne-
bærer å fastsette at visse forhåndsbetingelser for 
revisjonen, hvis ansvar ligger hos ledelsen og, der 
det er relevant, dem som har overordnet ansvar for 
styring og kontroll, er til stede. 

b. Revisor skal bli enig om vilkårene for revisjons-
oppdraget med ledelsen eller dem som har over-
ordnet ansvar for styring og kontroll, der det er 
relevant. (Jf. punkt A22) .

c. Under hensyn til punkt d skal de avtalte vilkårene 

9. Engasjementsbrev

I revisjonsoppdrag er revisor pålagt å inngå engasjementsbrev med klienten, det 
vil si med kommunen. (ref. internasjonal standard for revisjon, ISA 210). Under 
framgår hvilke elementer et slikt engasjementsbrev skal inneholde. 
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REVISJONSPLAN REVISJONSÅRET 2020 

 

Kontrollutvalget tar revisjonens presentasjon av kommunikasjons- og revisjonsplan for 

revisjonsåret 2020 til orientering. 

 

Saksopplysninger 

 

Kommuneloven § 24-2 Revisors ansvar og myndighet  

 

Revisor skal planlegge, gjennomføre, dokumentere og rapportere sitt arbeid i samsvar med 

lov og forskrift og god kommunal revisjonsskikk.  

 

Revisor skal rapportere om sitt arbeid og resultatene av sin revisjon til kontrollutvalget.  

 

Kommuneloven § 23-2 Kontrollutvalgets ansvar og myndighet 

 

Kontrollutvalget skal påse at 

a) Kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en betryggende 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 fylkeskommunen 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.  

 

Vedlagt følger: 

• Kommunikasjons- og revisjonsplan 2020 – Rauma kommune, datert 8.9.2020 fra 

Møre og Romsdal Revisjon SA.  

• Vurdering av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet i forhold til Rauma kommune, 

datert 2.9.2020 

 

VURDERING 

 

En oppgave ved kontrollutvalgets påse-ansvar overfor regnskapsrevisor er å få orientering fra 

revisor om revisjonsplan med revisjonsstrategi og risiko- og vesentlighetsvurderinger. I 

«Veileder-Kontrollutvalgets påse-ansvar overfor regnskapsrevisor», anbefales det at 

orienteringen bør være skriftlig og minst beskrive: 



a) Hvordan revisor fastsetter vesentlighetsnivå og de ressurser (bemanning og 

kvalifikasjoner) som skal brukes i gjennomføringen av revisjonen. 

b)  Hvilken struktur revisor i sin revisjonstilnærming har på kommuneorganisasjonen. 

c) Vesentlige regnskapsprinsipp og de viktigste områdene der revisor gjør 

skjønnsmessige vurderinger. Revisor bør også orientere om oppfølging av fjorårets 

revisjon.  

 

Oppdragsansvarlig revisor vil i møte gjennomgå revisjonsplan for revisjonsåret 2020.  

 

Revisjonsplanen inneholder forbedringspunkter fra 2019, fokus- og risikopunkter 2020, 

informasjon om forenklet etterlevelseskontroll, gjennomføring interim (okt-des), forberedelse 

årsoppgjør (nov-des), gjennomføring årsoppgjør, rapportering og oversikt over revisjonsteam 

for regnskapsrevisjon.  

 

Planen beskriver hvilken struktur revisor har for sin revisjonstilnærming, og gir oversikt over 

de ressurser som skal brukes i gjennomføringen.  

 

Kontrollutvalget bør i møte be om informasjon om hvordan revisor fastsetter 

vesentlighetsnivå for kommunen, og hvorfor dette er satt der det er. Utvalget må da ta stilling 

til om møtet bør lukkes under denne delen av orienteringen.  

 

Det fremgår også av rapporten at det er en god del særskilte risikopunktet som er pekt på. 

Dette er spesifikt for Rauma kommune.  Utvalget kan i møte utfordre revisor på om det er 

områder som revisor ser som en risiko, som ikke er med i planen pga. kapasitet. I slike 

tilfeller kan kontrollutvalget vurdere om utvalget kan følge opp dette ytterligere. Revisor har i 

planen også orientert om oppfølging av fjorårets revisjon.  

 

Revisjonsteamet vil være det samme som i fjor.   

 

 

Jane Anita Aspen 

daglig leder  
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 Kommunestyret  

 

 

 

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2020-2023 

 

Sekretariatets innstilling 

 

Kontrollutvalget godkjenner forslag til Rauma kommunes plan for forvaltningsrevisjon for 

perioden 2020-2023, og oversender saken til kommunestyret med følgende innstilling: 

 

1. Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til Rauma kommunes Plan for 

forvaltningsrevisjon 2020-2023, med følgende tema: 

• Saksforberedelse før politiske beslutninger 

• Nav – Økonomisk råd og veiledning 

2. Kontrollutvalget gjennomfører en avgrenset kontroll for å vurdere om det er behov for 

å gjennomføre forvaltningsrevisjon i noen av kommunens selskap eller 

interkommunale samarbeid. Om kontrollen viser et slikt behov, kan kontrollutvalget 

prioritere å gjennomføre forvaltningsrevisjon i ett av disse selskapene. 

3. Kontrollutvalget får fullmakt til å prioritere rekkefølge mellom tema som er omtalt i 

planen.  

4. Dersom det oppstår noe uforutsett i planperioden, kan kontrollutvalget prioritere andre 

områder for forvaltningsrevisjon.  

 

Bakgrunn for saka 

 

Kontrollutvalgets oppgaver ved forvaltningsrevisjon følger av kommuneloven § 23-3 og 

Forskrift om kontrollutvalg og revisjon §§ 4 og 5.   

 

Kontrollutvalget skal rapportere og legge fram gjennomførte forvaltningsrevisjonsrapporter 

og resultatene av disse til kommunestyret, jf. forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 4.   

 

§ 23-3.Forvaltningsrevisjon 

 

Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, 

produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller 

fylkestingets vedtak. 
Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at 

kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan som viser på hvilke områder det skal 

gjennomføres forvaltningsrevisjoner. Planen skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering av 

kommunens eller fylkeskommunens virksomhet og virksomheten i kommunens eller fylkeskommunens 



selskaper. Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for 

forvaltningsrevisjon. 

Planen skal vedtas av kommunestyret og fylkestinget selv. Kommunestyret og fylkestinget kan 

delegere til kontrollutvalget å gjøre endringer i planen. 

 

I kontrollutvalgsmøte 29.10.2019, bestilte utvalget en risiko- og vestlighetsvurdering av 

kommunens virksomhet og virksomheten i kommunens selskap, for å finne ut hvor det er 

størst risiko.  

 

Møre og Romsdal Revisjon SA leverte «Risiko- og vesentlighetsvurdering – Grunnlag for 

Plan for forvaltningsrevisjon av kommunes virksomhet og virksomheten i kommunens 

selskaper 2020-2023, i møte 15.6.2020.  

 

Vedlagt følger: 

• Risiko- og vesentlighetsvurdering – Grunnlag for plan for forvaltningsrevisjon av 

kommunens virksomhet og virksomheten i kommunens selskaper 2020-2023, datert 

5.6.2020. 

 

VURDERING 

 

Forvaltningsrevisjonsarbeidet er en sentral del av kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunal 

sektor og det er derfor viktig at kontrollutvalget bruker Plan for forvaltningsrevisjon som et 

redskap for å utøve en mest mulig målrettet og effektiv kontrollfunksjon, i tråd med 

kommunestyret sine signal.  

 

Risiko- og vesentlighetsvurderingen som revisjonen har gjennomført er grunnlaget for at 

kontrollutvalget og kommunestyret skal kunne prioritere mellom områder i kommunen der 

det er identifisert risiko for avvik. Det må videre vurderes hvilke områder som er mest 

vesentlige. Revisjonen har analysert risikofaktorer de vurderer er vesentlige for at kommunen 

skal kunne nå sine målsettinger. Risikofaktorene er vurdert ut fra hvor sannsynlig det er at den 

vil inntreffe, og konsekvensen de vil ha om det skjer. Revisjonen har tatt hensyn til tiltak 

kommunen har satt i verk for å sikre en trygg internkontroll.   

 

Revisjonen skriver i sin rapport at basert på gjennomført risiko- og vesentlighetsvurdering er 

følgende områder vurdert å ha størst risiko: 

• Internkontroll – avviksoppfølging 

• Helse og omsorg, helse og velferd (kompetanse) 

• Nav – Økonomisk råd og veiledning 

• Barnevern 

• Arbeidsgiveransvaret 

• Styring av selskaper kommunen har eierinteresser i: 

o Rauma Boliger AS 

o Tegelverkveien AS 

o Nordmøre og Romsdal Brann og Redning 

o Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS (RIR) 

 

I arbeidet med analysen har revisjonen gjennomført en omfattende dokumentgjennomgang av 

kommunale planer, retningslinjer, reglement, politiske vedtak, tilstandsrapporter, årsrapporter, 

tilsynsrapporter og statistikker. I tillegg har det vært dialog med kontrollutvalget og det har 

vært utsendt spørreundersøkelse til kommunestyret (8 svar). Det er også gjennomført 

intervju/samtale med rådmann og innhentet informasjon fra hovedtillitsvalgte, leder i 

arbeidsmiljøutvalget og verneombudet.  

 



Utvalget må være oppmerksom på at revisjonen i sitt arbeid ikke har kunnet gå grundig inn i 

vurderingene ut fra de ressurser som var satt av til arbeidet. De fleste risikoene som avdekkes 

er derfor iboende. De et er ingen av områdene som er vurdert som utpeker seg med høy risiko. 

Men det er flere områder som i analysen kommer ut med middels risiko.  

 

Sekretariatet vil videre gå gjennom hvert av de områdene som revisor har vurdert å ha størst 

risiko. 

 

Internkontroll 

Revisjonen skriver i sin rapport at tilgjengelig informasjon tyder på at mange avvik ikke 

følges opp.  

Det ble i 2019 gjennomført en forvaltningsrevisjon på Internkontroll i Rauma kommune. Der 

en av problemstillingene var kommunes avvikssystem. Kommunestyret fattet vedtak om at 

«Rauma kommune skal klargjøre hva som skal meldes som avvik, og videreføre arbeidet med 

å få ansatte til å melde avvik». Dette arbeidet følger kontrollutvalget opp, og en bør kanskje 

vurdere å intensivere arbeidet. Sekretariatet anbefaler ikke at internkontroll blir sett på Plan 

for forvaltningsrevisjon 2020-2023, da manglene er kjent og følges opp.   

 

Helse og omsorg, helse og velferd 

Revisjonen skriver at kommunen har utfordringer med å øke kompetanse blant de ansatte med 

nye og mer komplekse oppgaver som er overført fra spesialisthelsetjenesten etter innføring av 

samhandlingsreformen.  Det fremgår også at kommunen sliter med rekrutering.  

Sekretariatet deler revisjonens vurdering av at dette er et risikoområde, men er usikker på om 

en forvaltningsrevisjon vil bidra til økt rekrutering. Kontrollutvalget bør etterspørre hvordan 

det jobbes med å sike at det er kvalifisert personale til å ivareta oppgavene.  

 

NAV – økonomisk råd og veiledning 

Revisjonen skriver at NAV opplever stor pågang og venteliste på tjenestene. Det kommer 

frem i rapporten at det er relativt stort antall unge med helserelaterte utfordringer som mottar 

stønad. KOSTRA-tallene viser at antall sosialhjelpsmottaker har gått ned i perioden fra 2017-

2019. Det er stor gjeldsproblematikk blant kommunes innbyggere. Sekretariatet er enig i at 

dette er et risikoområde. Det er gjennomført forvaltningsrevisjon på dette området i andre 

kommuner. Eidsvoll kommune har for eksempel i 2019 gjennomført en forvaltningsrevisjon 

knyttet til økonomisk sosialhjelp, med særlig fokus på unge sosialhjelpsmottakere.  

 

Barnevern 

Revisjonen skriver at foreløpige KOSTRA-tall viser at 24 % av undersøkelsessakene som 

barnevernet behandlet ikke ble behandlet innen tidsfristen. Tall fra Bufdir.no viser at bare 

34,4% av tiltaksplanene for brukerne er evaluert. Dette er lavt sammenlignet med verdien for 

fylket.  

 

Kontrollutvalget gjennomførte i 2016 forvaltningsrevisjon av Barnevernstjenesten i Rauma, 

samtidig gjennomførte rådmannen en tjenesteanalyse av barnevernstjenestene Rauma 

kommune. Analysen ble laget i forbindelse med at kommunen deltok i et 

effektiviseringsnettverk for barneverntjenester gjennom Kommunenes Sentralforbund. 

Kontrollutvalget har siden forvaltningsrevisjonsrapporten ble gjennomført i hatt 

barnevernstjenesten på sin oppfølgingsliste.  

 

Sekretariatet deler revisjonens vurdering om at dette er et risikoområde, men vil ikke anbefale 

at barnevern føres opp på kontrollutvalgets Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023. 

Sekretariatet vurderer at en forvaltningsrevisjon ikke vil bidra til noe ny kunnskap utover den 

som foreligger fra forrige forvaltningsrevisjon og tjenesteanalysen som daværende rådmann 

gjennomførte. Kontrollutvalget bør fortsette å følge opp dette risikoarbeidet ved å be om 



statusrapporter, følge med på Bufdir sin kommunemonitor for barnevern og uttrykke 

forventninger til oppfølging av utfordringene til kommunedirektøren. 

 

Arbeidsgiveransvaret  

Revisjonen skriver at på generelt grunnlag kan knappe ressurser i kommunen, sammen med 

omstillingsprosesser være utfordrende for arbeidsmiljøet. De hovedtillitsvalgte trekker frem 

viktigheten av å kjøre inkluderende prosesser der de ansatte blir informert og hørt ved 

omstillinger og økt arbeidspress.  

Det går frem av analysen at de hovedtillitsvalgte opplever å ha liten innvirkning på hvilke 

saker som tas opp i Arbeidsmiljøutvalgets møter (AMU), og at ikke alle saker som etter 

arbeidsmiljøloven § 7-2 blir lagt frem til behandling i AMU. Sekretariatet vurdere at dette er 

noe som kontrollutvalget bør følge opp, gjennom å etterspørre informasjon fra partene og 

signalisere forventninger. Sekretariatet vurdere at dette kan følges opp uten at det er 

nødvendig å gjennomføre en forvaltningsrevisjonsrapport. Dette har vært gjort med gode 

resultat i andre kommuner.  

 

Styring av selskaper kommunen har eierinteresser i 

Revisjonen skriver at ut fra risiko- og vesentlighetsvurdering og tilbakemelding fra 

kommunestyrets medlemmer kan det være særlig aktuelt å gjennomføre forvaltningsrevisjon i 

Rauma Boliger AS og Tegelverkveien AS. Vider at det er særlig aktuelt å gjennomføre 

forvaltningsrevisjon knyttet til Nordmøre og Romsdal Brann og Redning IKS og 

Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS.  

 

Risikofaktorene som revisjonen har vurdert er svært relevante, men de burde vært vurdert ut 

fra for eksempel gjennomgang av selskapenes årsmeldinger, spørsmål til styreleder/daglig 

leder, el. lignende, og ikke bare ut fra kommunens eierskapsmelding.   

 

Sekretariatet klarer ikke ut fra den gjennomførte risiko- og vesentlighets analysen å se hvorfor 

det er større risiko i Rauma Boliger AS og Tegleverkveien AS. Det ligger selvsagt en iboende 

risiko i Rauma Boliger AS, som forvalter store verdier og en viktig tjeneste for kommunen. 

Tegelverksveien AS er et rent eiendomsselskap uten ansatte. Sekretariatet er derfor i tvil om 

forvaltningsrevisjon er det rette verktøyet til å følge opp dette selskapet.  

 

Sekretariatet vil anbefale at om det skal gjennomføres en forvaltningsrevisjon i et selskap der 

kommunen har eierinteresse, så må det først ut fra de risikofaktorene som her er skissert, 

undersøkes om det foreligger et risikonivå som tilsier at det er behov for en 

forvaltningsrevisjon i det konkrete selskapet. Det må altså utføres en forundersøkelse.  

 

Risikofaktorene som bør vurderes er: 

• Er selskapet sin måloppnåelse tilfredsstillende? 

• Bryter selskapet regler om offentlighet, jf. Offentlighetslov og kommunelov? 

• Bryter selskapet saksbehandlingsregler i forvaltningslova? 

• Bryter selskapet regelverk for offentlige anskaffelser? 

• Har selskapet tilfredsstillende etisk standard.?  

 

Sekretariatet har nå gjennomgått de områdene som revisjonen vurderer at har størst risiko. 

Sekretariatet stiller noen spørsmål ved hvorfor ikke noen av de andre områdene er vurdert å 

ha et høyere risikonivå, basert på risikonivå som kommer fram i revisjonens rapport, og ut fra 

på kjennskap som kontrollutvalget har fått.  

 

Sekretariatet vil trekke frem følgende: 

 

Saksforberedelse før politiske beslutninger 



Dette er et innspill som kontrollutvalget hadde til revisor, og som har vært tatt opp av utvalget 

gjentatte ganger. Blant annet på bakgrunn av flere henvendelser til kontrollutvalget. Revisor 

har i sin risiko- og vesentlighetsansalyse vurdert to risikofaktorer knyttet til temaet 

saksbehandling og klagebehandling; «Saksbehandlingen er ikke tilfredsstillende eller for lang 

saksbehandlingstid» og «Klagebehandlingen er ikke tilfredsstillende». Risikonivået i forhold 

til disse faktorene er vurdert å være middels og lav risiko. Det kommer frem i analysen at 

revisors fokus har vært på saksbehandling av enkeltvedtak, og ikke saksbehandling i forkant 

av politiske beslutninger. De henvendelsene som kontrollutvalget har fått har nesten 

utelukkende vært i forhold til saksbehandling i forkant av politiske beslutninger. Sekretariatet 

har funnet flere kommuner har gjennomført forvaltningsrevisjoner knyttet til dette temaet 

Røros kommune gjennomførte i 2018 har gjennomført en forvaltningsrevisjon med formål å 

undersøke om saksfremstillinger til kommunestyret er av en slik kvalitet at de legger grunnlag 

for at gode vedtak fattes. Også Vaksdal kommune gjennomførte i 2018 en 

forvaltningsrevisjon som blant annet omhandlet om det er etablert system og rutiner som 

sikrer en forsvarlig saksbehandling av politiske saker.  

Selv om revisor ikke har gjennomført en risiko- og vesentlighetsvurdering i forhold til 

saksforberedelse før politiske beslutninger, så vil sekretariatet på bakgrunn av 

kontrollutvalgets egne observasjoner og henvendelser til kontrollutvalget, anbefale at det 

gjennomføres en forvaltningsrevisjon på saksforberedelse før politiske beslutninger.  

 

Mobbing  

På bakgrunn av tall fra elevundersøkelsen så var dette ett av innspillene fra kontrollutvalget til 

revisor. Revisor har gjort en risikovurdering av følgende risikofaktor «Sikres elevene et godt 

læringsmiljø». Risikovurderingen av denne faktoren er vurdert å være middels. Bakgrunnen 

for at revisor ikke har pekt ut dette som et område det er vurdert som særlig aktuelt å 

gjennomføre forvaltningsrevisjon, ser ut til å være at kommunestyret har vedtatt å opprette et 

«ressursteam» på alle grunnskoler som skal ha fokus på opplevd mobbing fra voksne og 

foreslå egne tiltak.  Sekretariatet vil også bemerke at fylkesmannen har et særlig ansvar når 

det gjelder å følge opp kommunes arbeid på dette området. Sekretariatet vil likevel anbefale at 

kontrollutvalget følger særskilt med på dette arbeidet.  

 

KONKLUSJON 

 

Ut fra budsjett for kontrollarbeidet i kommunen, så er det realistisk at det kan gjennomføres 2-

3 forvaltningsrevisjonsprosjekt i valgperioden. For å prosessen så smidig som mulig, blir det 

anbefalt at kommunestyret delegerer myndighet til kontrollutvalget å omprioritere innenfor 

vedtatt plan, eller andre tema dersom de uforutsett oppstår i planperioden.  

 

Det er viktig at kommunen benytter det som kommer frem i revisjonens risiko- og 

vesentlighetsanalyse til å forbedre de områdene som har et forhøyet risikonivå. 

Administrasjonen kan på mange områder ta tak i det som kommer frem av risikoer, uten at en 

trenger å gjennomføre en forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalget kan benytte kunnskapen til å 

be om orienteringer, undersøke nærere med mindre undersøkelser og oppfordre om at forhold 

med mangler blir rettet opp.  

 

Selv om sekretariatet vurderer at det er svakheter ved den risiko- og vesentligvurderingen som 

revisjonen har gjennomført, så blir det vurdert å være et tilstrekkelig grunnlag for å lage en 

Plan for forvaltningsrevisjon for 2020-2023. Sekretariatet sitt forslag til Plan for 

forvaltningsrevisjon er sammensvarende med forslag til vedtak.  

 

 

Jane Anita Aspen 

daglig leder 
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Møre og Romsdal Revisjon SA  

Møre og Romsdal Revisjon SA er et samvirkeforetak eid av Aure, Averøy, Kristiansund, Rindal, Smøla, 

Surnadal, Tingvoll, Aukra, Hustadvika, Gjemnes, Molde, Rauma, Sunndal, Vestnes, Fjord, Giske, Sula, 

Stranda, Sykkylven og Ålesund kommuner, samt Møre og Romsdal fylkeskommune. Selskapet utfører 

regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll for eierkommunene. Møre og Romsdal 

Revisjon SA ble etablert 1.1.2020, og har sitt hovedkontor i Astrups gate 9 i Kristiansund.  
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FORORD 

Møre og Romsdal Revisjon SA har gjennomført risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens 

virksomhet som grunnlag for utarbeidelse av plan for forvaltningsrevisjon etter bestilling og vedtak i 

kontrollutvalget i Rauma kommune den 29.10.2019. 

Lov av 22.6.2018 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven), § 23-3, 2. ledd bestemmer at 

kontrollutvalget minst en gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at 

kommunestyret er konstituert, skal utarbeide en plan som viser hvilke områder det skal 

gjennomføres forvaltningsrevisjoner. Planen skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering av 

kommunens virksomhet og virksomheten i kommunens selskaper. Hensikten med risiko- og 

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

Dette dokumentet oppsummerer resultatene fra Møre og Romsdal Revisjon SA sin gjennomgang av 

kommunens virksomhet og tilknyttede selskaper for å identifisere risikoforhold som kan danne 

grunnlag for gjennomføring av forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. Analysen danner grunnlaget 

for kontrollutvalgets utarbeidelse av plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020-2023.  

 

Surnadal, 5.6.2020 

 

 

Einar Andersen    Ingvild Bye Fugelsøy 

Oppdragsansvarlig revisor  Forvaltningsrevisor 
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SAMMENDRAG 

Møre og Romsdal revisjon SA fikk 29.10.2019, bestilling fra Kontrollutvalget i Rauma kommune på å 

utarbeide risiko- og vesentlighetsvurderinger og plan for forvaltningsrevisjon og plan for 

eierskapskontroll for perioden 2020-2023.  

Risiko- og vesentlighetsvurdering som grunnlag for plan for forvaltningsrevisjon  

Kommuneloven § 23-3, 2. ledd bestemmer at kontrollutvalget minst én gang i valgperioden, og 

senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert, skal utarbeide en plan som 

viser på hvilke områder det skal gjennomføres forvaltningsrevisjoner. Planen skal baseres på en 

risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens virksomhet og virksomheten i kommunens 

selskaper. Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov 

for forvaltningsrevisjon. Slik vurdering er utarbeidet av Møre og Romsdal Revisjon SA og er grunnlag 

for plan for forvaltningsrevisjon 2020 til 2023.  

Risiko er at det skjer noe som gjør at kommunen ikke når sine målsettinger. Risikofaktorer er mulige 

hendelser som kan gjøre at kommunen ikke når sine målsettinger. Analysen setter opp risikofaktorer 

som er vesentlige for kommunens måloppnåelse. I vurderingene er det tatt hensyn til de tiltak 

kommunen har iverksatt for å sikre en betryggende intern kontroll. Risikofaktorene er vurdert ut fra 

sannsynligheten for at den inntreffer, og den konsekvensen det vil ha om det inntreffer. 

Konsekvensene kan ha følger for kommunens egen virksomhet og/eller kommunens innbyggere. Det 

vil bestandig være en viss risiko for at kommunen ikke når sine mål, men mye av denne risikoen har 

både lav sannsynlighet og lav konsekvens.  

Forvaltningsrevisjon 

Kontrollutvalget skal i henhold til lov om kommuner og fylkeskommuner av 22.6.2018 § 23-2 

(kommuneloven) påse at det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens virksomhet, og av selskaper 

kommunen har eierinteresser i.  

Forvaltningsrevisjon er hjemlet i kommuneloven § 23-3 og er en del av kommunens egenkontroll, og 

kommunestyrets kontroll med kommunens forvaltning. Forvaltningsrevisjonenes rolle er å undersøke 

om kommunens virksomhet skjer i tråd med gjeldende lover og regler og kommunens planer og 

vedtak. Fokus kan og rettes mot effektivitet og kvalitet i produksjonen av velferd for kommunens 

innbyggere. Forvaltningsrevisjon er en form for revisjon av offentlig virksomhet som i kommuneloven 

blir definert som:  

 «Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, 

 produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller 

 fylkestingets vedtak». 

Basert på gjennomført risiko og vesentlighetsvurdering er følgende områder vurdert å ha størst 

risiko: 
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Internkontroll – avviksoppfølging: 

Tilgjengelig informasjon tyder på at det er god meldekultur blant en del enheter, mens andre enheter 

ikke har innarbeidet rutiner for dette ennå. Tilgjengelig informasjon tyder på at mange avvik ikke 

følges opp. Har kommunen tilstrekkelig fokus på avviksrapportering og avviksoppfølging? Brukes 

avviksrapporteringen i forbedringsarbeid? 

Helse og omsorg, helse og velferd: 

Kommunen har utfordringer med å øke kompetansen blant de ansatte med de nye og mer 

komplekse oppgaver som er overført fra spesialhelsetjenesten etter innføringen av 

samhandlingsreformen. Spesielt krevende innen somatikk, psykiatri og rus. Kommunen ønsker å 

møte dette med blant annet kompetanseheving og velferdsteknologi.  

 
NAV - Økonomisk råd og veiledning: 

NAV opplever stor pågang og venteliste på tjenestene. 

Barnevern: 

Foreløpige KOSTRA- tall viser at 24 % av undersøkelsessakene som barnevernet behandlet ikke 

behandlet innen tidsfristen. Tall fra Bufdir.no viser at bare 34,4% av tiltaksplanene for brukerne er 

evaluert. Dette er et lavt tall sammenlignet med verdien for fylket. 

Arbeidsgiveransvaret: 

På generelt grunnlag kan knappe ressurser i kommunen, sammen med omstillingsprosesser være 

utfordrende for arbeidsmiljøet. De hovedtillitsvalgte trekker også frem viktigheten av å kjøre 

inkluderende prosesser der ansatte blir informert og hørt ved omstillinger og økt arbeidspress.  

Styring av selskaper kommunen har eierinteresser i: 

Det er aktuelt å vurdere styringssystemene i selskaper kommunen har eierinteresser i. Det er også 

aktuelt å se om reglene om offentlige anskaffelser og offentlighetsloven følges, og hvordan etikk og 

arbeidsmiljø ivaretas.  

Utfra risiko og vesentlighetsvurdering og tilbakemelding fra kommunestyrets medlemmer kan det 

være særlig aktuelt å gjennomføre forvaltningsrevisjon i Rauma Boliger AS og Teglverkveien AS. 

Kommunen er deleier i noen interkommunaleselskap. Enkelte av disse leverer viktige tjenester til 

innbyggere i kommunen. Det er viktig at kommunen ivaretar sine interesser slik at innbyggere mottar 

tjenester iht. de avtaler kommunen har med selskapene. Ut fra dette er det særlig aktuelt å 

gjennomføre forvaltningsrevisjon knyttet til av Nordmøre og Romsdal brann og Redning IKS (NiBR) 

og Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap IKS (NIR).  
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1 INNLEDNING 

 

Kontrollutvalget skal utarbeide en plan som viser på hvilke områder det skal gjennomføres 

forvaltningsrevisjoner. Planen skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens 

virksomhet, og av selskaper kommunen har eierinteresser i. 

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

forvaltningsrevisjon. 

Kontrollutvalget skal også påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eierinteresser 

i selskaper mv. Dette betegnes som eierskapskontroll. 

Forvaltningsrevisjonen innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, 

produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller 

fylkestingets vedtak.  

Gjennom forvaltningsrevisjon kan kontrollutvalget: 

• Synliggjøre muligheter til økt produktivitet og måloppnåelse 

• Bringe frem styringsinformasjon til kommunens beslutningstakere 

• Bidra til læring og forbedring i organisasjonen 

• Bidra til kommunens egenkontroll. 

I henhold til kommuneloven § 24-2 er det revisor som skal utføre forvaltningsrevisjon. 

Risikovurdering er et begrep i risikostyringen som dekker de tre stegene risikoidentifisering, 

risikoanalyse og risikoevaluering. Dette er en begrepsbruk som er forankret i den internasjonale 

standarden ISO 31000 «Risikostyring».  

 
Risiko- og vesentlighetsvurderingen skal omfatte hele kommunens virksomhet og avdekke hvilke 
områder det knytter seg størst risiko til og hvilke tema det er mest vesentlig for kontrollutvalget å 
undersøke. (Kontrollutvalgsboken side 77 og 78) 
 
Med risiko menes faren for at det kan forekomme avvik fra for eksempel regelverk, mål, vedtak og 
andre føringer. (Potensielle hendelser som kan utløse konsekvenser som ikke er i samsvar med våre 
mål eller ønsker). Kontrollutvalget må skjønnsmessig vurdere de ulike områdene (hendelsene) opp 
mot hverandre og avgjøre hvilke som er mest vesentlige. (Kontrollutvalgsboken side 79)  
 
Risiko- og vesentlighetsvurderingene skal danne grunnlaget for utarbeidelsen av planen for 
forvaltningsrevisjon.  
 
I kapittel 2 gis det generell informasjon om Rauma kommune, i kapittel 3 er de sektorovergripende 
områdene omhandlet, mens det i kapittel 4 gis informasjon om de ulike tjenesteområdene.  
 

Plan for forvaltningsrevisjon: 

Kommunelov § 23-3, 2. ledd bestemmer at kontrollutvalget minst en gang i valgperioden, og senest 

innen utgangen av året etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan 
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som viser hvilke områder det skal gjennomføres forvaltningsrevisjoner. Planen skal baseres på en 

risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet. Hensikten med 

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

Planen skal vedtas av kommunestyret og fylkestinget selv. Kommunestyret og fylkestinget kan 

delegere til kontrollutvalget å gjøre endringer i planen. 

Risiko- og vesentlighetsvurdering: 

Risiko er at det skjer noe som gjør at kommunen ikke når sine målsettinger. Risikofaktorer er mulige 

hendelser som kan gjøre at kommunen ikke når sine målsettinger. Analysen setter opp risikofaktorer 

som er vesentlige for kommunens måloppnåelse. I vurderingene er det tatt hensyn til de tiltak 

rådmannen har iverksatt for å sikre en betryggende intern kontroll. Risikofaktorene er vurdert ut fra 

sannsynligheten for at den inntreffer, og den konsekvensen det vil ha om det inntreffer. 

Konsekvensene kan ha følger for kommunens egen virksomhet og/eller kommunens innbyggere. Det 

vil bestandig være en viss risiko for at kommunen ikke når sine mål, men mye av denne risikoen har 

både lav sannsynlighet og lav konsekvens. 

I risiko- og vesentlighetsvurderingene som er gjennomført for de enkelte sektorovergripende 

områdene i kapittel 3 og for de ulike enhetene i kapittel 4 har vi valgt å bruke farger for å antyde 

risikonivå: 

 

Fargesymbol for risikovurdering:  
 

 
 

Høy risiko 

 
 
 

Middels risiko 

 
 

 

Liten risiko 

 

Vi vil i vår risikovurderinger i kapittel 3 og 4 bruke en tabell som omhandler følgene områder for å 

vurdere risiko:  

Risikofaktorer Bakgrunn for risikovurdering Risiko-
vurdering  
L = lav 
M = medium 
H = høy 

V
e

se
n

tl
ig

 

Sannsynlighet for at risikofaktor 
inntrer 

Konsekvens om risikofaktor 
inntrer 
 

 
Sa

n
n

sy
n

lig
h

e
t 

 
K

o
n

se
kv

e
n

s 

• Risikofaktorer – Hvilke risikoer ser vi for valgte område. 

• Sannsynlighet for at risikofaktor inntrer – Hvilke risikoreduserende tiltak har kommune. Hva 

gjøres for at risiko ikke skal skje. 

• Konsekvens om risikofaktor inntrer – Hva er konsekvensen dersom risiko inntrer. 
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• Sannsynlighet – Her tar vi hensyn til de risikoreduserende tiltak kommunen har satt i verk for 

å redusere risikoen. 

• Konsekvens – Hva er konsekvensen dersom risiko inntrer? 

• Vesentlighet – En samlet vurdering av revisor over sannsynlighet og konsekvens av risiko 

med fargekode som omtalt over. 

 

1.1  KILDER  

Grunnlaget for de risiko- og vesentlighetsvurderinger vi har foretatt i rapporten er hentet fra 

gjennomgangen av en rekke dokumenter. I tillegg er det gjennomført intervju/samtale med rådmann 

og innhentet informasjon fra hovedtillitsvalgte, leder i Arbeidsmiljøutvalget og verneombudet.  

 

For å få informasjon om hvordan de folkevalgte ser på kommunens utfordringer er det gjennomført 

en spørreundersøkelse til alle faste medlemmer av Kommunestyret. De tilbakemeldingene vi har 

mottatt er tatt inn i kapittel 2.1.  

 

Følgende dokumenter er gjennomgått og er nyttet som grunnlag for de risiko og 

vesentlighetsvurderingene som foretas: 

• Kommuneplan – Samfunnsplan 2019 – 2030 

• Kommunedelplan - Arealdel, består av i alt 11 kommunedelplaner  

• Økonomiplan 2020-2023, Samfunnsplanens handlingsprogram 2020-2023, Budsjett 2020. 

• Strategidokument for de ulike tjenesteområdene for 2020-2023, følger økonomiplanen til 

politisk behandling. 

• Planstrategi 2020 – 2023  

• Etiske retningslinjer, vedtatt av kommunestyret i sak 97/18  

• Ny avtale om administrativt vertskommunesamarbeid Tøndergård skole og ressurssenter, k- 

sak 08/2020. 

• Oppfølging og status på trivsel og mobbing i Rauma, k-sak 09/2020 

• Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse, k-sak 07/2020 

• Borgerundersøkelsen 2019, 18.10.2019 

• Økonomireglement vedtatt 5.9.17 

• Delegasjonsreglement  

• Årsrapport 2019  

• Tertialrapporter 2019  

• HMS Årsrapport 2018 fra Stamina Helse 

• Forvaltningsrevisjonsrapporter  

• Tilsynsrapporter fra tilsynsmyndigheter  

• Kommunestyret sine møtedokumenter for 2019 og 2020 

• KOFA avgjørelser 

• Tilstandsrapport for grunnskolen 2018, Kommunestyre sak 52/18   

• Tilstandsrapport for grunnskolen 2019, Formannskapet sak 40/20  
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Et utvalg statistikker er innhentet og gjennomgått fra følgende kilde: 

• Statistikk fra SSB, KOSTRA, Kommunebarometeret  

DOKUMENTGJENNOMGANG 

Følgende dokumenter er gjennomgått og er benyttet som grunnlag for de risiko og 

vesentlighetsvurderingene som foretas: 

Kommuneplan – samfunnsdel: 

Kommuneplanens samfunnsdel trekker opp status, utfordringer, visjon og verdier for kommunen.  

Ambisjonene i samfunnsplanen er konkretisert til tre mål:  

• 200 nye innbyggere  

• 200 nye arbeidsplasser  

• 200 nye boliger fram til 2025.  

De fem hovedstrategiene for å nå disse målene er: 

• Samferdsel og regionale ambisjoner 

• Tilflytting og attraktivitet 

• Næringsliv og arbeidsplasser 

• Lokal samfunnsutvikling og lokaldemokrati 

• Miljø og folkehelse. 

 

Kommuneplan – arealdel: 

Kommuneplanens arealdel består av i alt 11 kommunedelplaner og tegnforklaringene i bilde under. 



Møre og Romsdal Revisjon SA │Risiko- og vesentlighetsvurdering │Rauma kommune  

 

11 

 

 

Dette danner grunnlaget for handlingsplan og økonomiplan. Det har i lang tid vært arbeidet med 

rullering av kommuneplanens arealdel. Kommuneplanens samfunnsdel 2008-2019 er også under 

revidering. 

Økonomiplan og handlingsprogram 2020 – 2023: 

Det er avgjørende å ha en god organisasjon med dyktige og kvalifiserte ansatte som utvikler og 

leverer de rundt 70 tjenestene som kommunen har ansvar for på en god og effektiv måte. Svært 

mange av tjenestene er rettet mot enkeltindivider og krever stor grad av brukertilpasning.  

Kommunestyret har en viktig rolle i dette når det gjelder prioritering av kommunens økonomiske 

ressurser inn mot de 70 kommunale tjenestene/funksjonen, samt å gi tydelige politiske mål og 

føringer for hvordan tjenesteproduksjonen skal foregå.  

Totalt foreslås 14 overordna mål for den kommunale virksomheten: 

• 4 mål for økonomistyringen  

• 4 mål for organisasjonsutviklingen  

• 2 mål for tjenesteutvikling  

• 4 mål for samfunnsutviklingen 

Strategiplaner for de ulike tjenesteområdene for perioden 2020-2023: 

• Skole 

• Barnehage 
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• Helse og omsorg 

• Helse og velferd 

• Kultur 

• Utbygging 

Alle strategidokumentene har følgende kapittel inndeling og følger økonomiplanen til politisk 

behandling:  

1. Utgangspunkt, kort om tjenestene, status for tjenestene, organisasjon, brukerråd og 

ressursbruk.  

2. Utfordringsbilde, endringer i demografi eller rammevilkår, og SWOT for tjeneste mot 2023. 

3. Verdier, mål og tiltak, SER sin betydning for området, og mål og tiltak vedrørende områdene 

samfunn, tjenestene, organisasjonen og økonomi.  

4. Innspill til budsjett 

Årsregnskap og årsmelding: 

Årsregnskapet skal overleveres revisjonen innen 15.2 og årsrapport innen utgangen av mars. 

Revisjonen skal innen 15.4 avlegge revisjonsberetning. 

Kommunestyret behandler årsmelding sammen med årsregnskap innen utgangen av juni. 

Årsmeldingen skal blant annet omhandle måloppnåelse og eventuelle avvik og tiltak.  

Kontrollutvalget skal behandle årsregnskapet og avgi uttalelse om årsregnskapet og årsmeldingen til 

kommunestyret. Formannskapet skal innstille til kommunestyret i regnskapssaker. 

Tertialrapporter 2019 og 2020: 

Kommunestyret skal per juni og oktober bli forelagt tertialrapport som viser avvik sett i forhold til 

tildelte rammer. Rapportene tas ut av økonomisystemet per 30. april og per 31. august. 

I hht. kommuneloven og kommunens økonomireglement skal det rapporteres til kommunestyret på 

måloppnåelse og utviklingen innen økonomi, gjelds- og finansforvaltning, sykefravær, oppfølging av 

kommunestyrevedtak eldre enn 3 måneder, HMS og Internkontroll samt eventuelle andre vesentlige 

avvik. I hovedsak vil måloppnåelse innenfor det økonomiske området rapporteres i årsrapport. I 

tertialrapporten vurderes løpende drift og investering. 

Forvaltningsrevisjonsrapporter i perioden 2016 – 2019:  

Det er i valgperioden gjennomført to forvaltningsrevisjoner: 

• Innkjøp og offentlige anskaffelser, KU sak 03/18 

• Internkontroll i Rauma kommune, KU sak 26/19 

I tillegg har kontrollutvalget i perioden hatt oppfølging av tidligere forvaltningsrevisjoner: 

• Refusjon sykepenger i Rauma kommune, sak 38/11 



Møre og Romsdal Revisjon SA │Risiko- og vesentlighetsvurdering │Rauma kommune  

 

13 

 

• Samhandlingsreformen, sak 37/14 

• Barnevernstjenesten i Rauma kommune, KU-sak 03/16 

Tilsyn med Rauma kommune: 

Gjennomførte tilsyn i perioden 2016 – 2019: 

Tilsyn fra fylkesmannen: 

• Rauma kommunes helsetjenester til sykehjemspasienter, 2016 

• Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen – Åndalsnes ungdomsskole, 2017 

• Tilsyn med kommunale tjenester til personer med samtidig rus- og psykiske problemer, april 

2018. Følges opp av kontrollutvalget 

• Kommunal beredskapsplikt, mai 2018 – kommunen har fulgt opp tilsynet gjennom vedtak i k-

sak 06/20.  

• Tilsyn med arkivholdet, følges opp av kontrollutvalget 

• Kontroll med kommunenes tilskuddsforvaltning i landbruket, 2018 

• Tilsyn med voksenopplæringen i Rauma kommune, 2018  

• Miljøvern – tilsyn med avløp (brevtilsyn), 2019 

 

Tilsyn fra arbeidstilsynet i perioden:  

• Brannvesenet, 2018 

 

1.2  KVALITETSSTYRING OG INTERNKONTROLL  

Rådmannen har et ansvar for å etablere og følge opp at kommunen har et tilfredsstillende 

internkontrollsystem. Dette skal gjøres gjennom systemer og rutiner for å sikre tilstrekkelig styring, 

måloppnåelse og regeletterlevelse. Kommunene sine krav til internkontroll er løftet frem i den nye 

kommunelovens kapittel 25.  

COSO er en internasjonalt utbredt og anerkjent modell innenfor internkontroll. I denne modellen er 

risiko og vesentlighetsvurdering en integrert del. Internkontroll er her å forstå som en kontinuerlig 

prosess i organisasjonen. COSO omtales i KS: Rådmannens internkontroll, Hvordan få orden i eget 

hus? COSO-rammeverket er sammensatt av tre målsettinger og fem komponenter. Disse knyttes opp 

til ulike arbeidsprosesser i virksomheten. 

De tre målsettingene definerer internkontrollens virkeområde(r): 

• Målrettet og kostnadseffektiv drift 

• Pålitelig regnskapsrapportering 

• Overholdelse av lover og regler 

 

De fem komponentene representerer rammeverkets arbeidsmetodikk: 

• Kontrollmiljø 
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• Risikovurderinger 

• Kontrollaktiviteter 

• Informasjon og kommunikasjon 

• Ledelsesmessig oppfølging og overvåking 

 

Komponentene angir hva som bør vektlegges og hvordan man kan gå fram for å sikre god 

internkontroll over arbeidsprosessene.  
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2 RAUMA KOMMUNE 

 

I dette kapitlet omhandles den politiske og administrative organiseringen. Videre i kapitlet har vi tatt 

med noen nøkkeltall for kommunen, som blant annet viser tilstanden til de enkelte tjenestene. 

Rauma kommune hadde per 3. kvartal 2019 7464 innbyggere. Av disse er 775 ansatt i kommunen i til 

sammen 587 årsverk. 

Tabell 1: Befolkning og befolkningsendring i Rauma kommune i perioden 2017 til 2019. 

Nøkkeltall Enhet 

Rauma kommune 
  

KOSTRA 
gr. 11 Landet  

2017 2018 2019 2019 2019 

Innbyggere (antall) antall 7507 7487 7468   

Fødte per 1000 innbyggere (per 1000) per 1000 11,2 7,7 7,5 10,3 9,7 

Døde per 1000 innbyggere (per 1000) per 1000 11,1 11,6 11,1 10,5 7,9 

Netto innflytting (antall) antall 1 9 8 -422 18435 

Andel skilte og separerte 16-66 år (prosent) prosent 9,7 9,3 9,2 11,6 10,6 

Andel enslige innbyggere 80 år og over (prosent) prosent 61,1 63,6 63,2 71,0 61,5 

Registrerte arbeidsledige i prosent av befolkningen i alderen 15-
74 år (prosent) prosent 1,2 1,3 1,2 1,4 1,4 

Andel innvandrerbefolkning (prosent) prosent 9,3 9,9 10,2 13,0 15,9 

Samlet fruktbarhetstall (antall) antall 1,74 1,70 1,70   

Kilde:  KOSTRA, befolkningsprofil, Rauma kommune 

 

2.1 POLITISKE INNSPILL TIL RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERINGEN   

Denne rapporten er bestilt av Kontrollutvalget i Rauma kommune og utarbeidet av Møre og Romsdal 

Revisjon SA i dialog med kontrollutvalget. Blant annet ble det gitt innspill om at det var viktig å få 

gjennomført en spørreundersøkelse med kommunestyret for å få innspill fra medlemmene på 

utfordringer og aktuelle områder for kontroll.  

KONTROLLUTVALGET 

Risiko- og vesentlighetsvurderingen er gjennomført i tett dialog med Kontrollutvalget i Rauma 

kommune. Det er gjennomført dialogmøte 1 der revisjonen skisserte plan for gjennomføringen. 

Kontrollutvalget supplerte og kom med sine innspill, jfr. referat fra kontrollutvalgets møte 25.2.2020. 

Kontrollutvalget ga 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  
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• Innbyggernes forventninger til kommunale tjenester  

• Mobbing  

• Saksforberedelse før politiske beslutninger  

SPØRREUNDERSØKELSEN  

De faste medlemmene av kommunestyret fikk tilsendt en spørreundersøkelse om kommunens 

utfordringer. Vi mottok åtte tilbakemeldinger. Tilbakemeldingene peker på viktige områder og skiller 

seg ikke veldig fra hverandre. Alle innspillene i spørreundersøkelsen er ikke hensyntatt, men 

revisjonen har sammenstilt svarene og har dette som bakgrunnsinformasjon i det løpende arbeidet 

med revisjon av kommunen. 

De fleste nevner økonomi som den største utfordringen og det største risikoområdet for kommunen 
framover. Dette spesifiseres av enkelte i form av tap av inntekter og økte utgifter, for liten 
medvirkning i budsjett og økonomiplanarbeid, håndtering av investeringer/ låneopptak og 
rapportering og oppfølging av budsjett. 

Under oppsummeres de utfordringer som kom fram i spørreundersøkelsen, og som har vært sentrale 
ved valg av tema i risiko og vesentlighetsvurderingen.  

- Internkontroll 
- Økonomi 
- Brukermedvirkning 
- Åpenhet og informasjon 
- Omdømme og -bygging 
- Opplæring  
- Rekruttering 

- Arbeidsmiljø 

- Sykefravær 

- Skole (mobbing) 
- Helse og omsorg (er grunnbemanningen tilstrekkelig)  
- Habilitering/ botjenesten (behov og bemanning) 
- Helsesektoren  
- Psykisk helse og rus (bemanning i tråd med behovet) 
- Byggesak (saksbehandlingstid)  
- Vedlikehold av kommunale bygg 
- Klima og miljø  

 
 

2.2  POLITISK ORGANISERING  

På Rauma kommune sine nettsider foreligger en oversikt over kommunens politiske utvalg, med 

informasjon om møteplan og dokumentasjon fra møtene. Link til styrevervregistret ligger også under 

fanen for politikk. 

 

2.3 ADMINISTRATIV ORGANISERING  

Den administrative ledelsen i kommunen består av rådmann og rådmannens stab som er plan- og 
økonomisjef, assisterende rådmann og kommunikasjonssjef.  
 
Tjenesteområdene, skole, barnehage, helse og omsorg, helse og velferd, kultur og utbygging er alle 
organisert med hver sin leder/sjef. 
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For ytterligere informasjon om Rauma kommune viser vi til kommunens hjemmeside: 
https://www.rauma.kommune.no/ 
 

2.4  NØKKELTALL FOR KOMMUNEN 

På Statens sentralbyrå sine nettsider foreligger nøkkeltall for kommuneregnskapet til Rauma 

kommune. Disse KOSTRA- dataene bruker Rauma kommune i en årlig analyse gjennomført av 

Telemarksforskning, som omhandles i kommunens økonomiplaner. I tillegg har vi lagt med 

informasjon fra Kommunebarometeret, som er en kunnskapsdatabase for status og sammenligning 

av de kommunale tjenestene i Norge. 

Tabell 2:  Utvalgte nøkkeltall for kommuneregnskap (K) 2015 – 2018 (Tabell 12134) 

Nøkkeltall Enhet 

Rauma kommune  

KOSTRA 
gr. 11 

Landet 
uten Oslo 

2017 2018 2019 2019 2019 

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 2,4 0,9 -1,8 -0,1 1,4 

Årets mindre/merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto 
driftsinntekter (prosent) prosent 1,0 0,3 -1,2 0,7 1,1 

Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter 
(prosent) prosent 10,3 10,6 8,3 17,1 20,6 

Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter 
(prosent) prosent 87,4 69,0 68,7 53,0 47,3 

Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto 
driftsinntekter (prosent) prosent 136,6 122,6 120,2 106,7 110,5 

Frie inntekter per innbygger (kr) kr 56495 58636 60424 59704 57297 

Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 2,2 5,1 0,5 8,7 11,7 

Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter 
(prosent) prosent 43,3 22,3 10,2 14,7 16,2 

Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto 
investeringer (prosent) prosent 20,0 99,4 61,2 28,8 33,0 

Kilde:  Kilde: SSB: Utvalgte nøkkeltall for kommuneregnskap 

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt på mål på kommunens handlefrihet, 

og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for 

kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75% av brutto 

driftsinntekter over tid. Dette har Rauma kommune også satt som ambisjon i planperioden, mens 

målet til kommunen for 2019 var satt til 0% på grunn av den utfordrende omstillingen som 

kommunen er inne i innen Helse og omsorg. Vi ser at kommunen i 2017 lå over dette måltallet, mens 

de i 2018 og 2019 ligger under anbefalt nivå og kommunens måltall. 

Tenesteområda hadde eit meirforbruk på 20 millionar kroner, eller 4,2% meir enn budsjett i 2019. 

Politisk styring og kontrollorgan med 13% og Helse- og omsorg og Helse og velferd med 9% hadde det 

største avviket samanlikna med budsjett. Helse og omsorg hadde likevel ein realnedgang samanlikna 

med 2018. Veksten i netto utgift til driftseiningane er dempa. Den auka med 5,7% i 2019, mot 8% i 

frå 2017 til 2018. Rauma kommune har likevel for høge driftskostnader til at dette er berekraftig, 

skriver rådmannen i Årsrapporten for 2019. 

https://www.rauma.kommune.no/
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KOSTRA- DATA 

For at KOSTRA- dataene skal bli mest mulig relevant for økonomisk styring og planlegging, 

gjennomfører Rauma kommunen årlige analyser av KOSTRA- tallene. Denne er gjennomført av 

Telemarksforkning og er omhandlet i kommunens økonomiplan.   

I denne analysen er det nyttig å vurdere både dagens ressursfordeling i Rauma kommune og hvordan 

denne er sammenliknet med et beregnet utgiftsbehov. Tabellen nedenfor omfatter bare 

tjenesteområdene som inngår i inntektssystemet, og derfor er ikke summen lik 100. Blant annet 

omfattes ikke tekniske tjenester og kultur.  

Tabell 3: Andel av total netto driftsutgifter på sentrale tjenester 

 Rauma kommune k-gr. 11 Hele landet 

 2015 2016 2017 2018 2018 2018 

Barnehage 12,2 12,6 12,7 12,5 12,8 14,4 

Administrasjonen 7,3 8,6 7,6 8,1 8,1 7,7 

Landbruk 0,4 0,4 0,5 0,4 0,3 0,2 

Grunnskole 22,2 21,7 21,9 21,5 23,3 22,4 

Pleie og omsorg 36,4 38,1 39,4 43,0 34,5 30,5 

Kommunehelse 4,7 4,6 4,8 5,0 5,0 4,7 

Barnevern 2,3 1,9 2,0 2,2 3,6 3,8 

Sosialtjeneste 2,4 2,6 3,1 2,9 3,5 4,5 

Kilde: Rauma kommune sin økonomiplan for 2019 og 2020  

De foreløpige KOSTRA-tallene viser at Rauma sine basistjenester hadde et merforbruk på 38 millioner 

kroner sammenlignet med beregnet behov etter Telemarkforsking sine analyser. Analysen bygger på 

Inntekts-systemet til kommunene. Korrigert for at Rauma kommune har høyere inntekter enn 

gjennomsnittet er merforbruket redusert til 25,3 millioner kroner(Årsrapport for 2019). 

Tabell 4: Oversikt over mer- og mindreforbruk per tjenesteområde i 2019

 

Kilde: Årsrapport 2019 – Telemarksforskning 
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Det er en relativ kostnadsøkning i alle tjenester, sammenlikna med analysene i 2018: 

 

Kilde: Årsrapport 2019 – Telemarksforskning 

Pleie- og omsorg hadde flere år med mindre forbruk, før dette snudde i 2016. Fra et lite merforbruk i 
2017, til et merforbruk på 19,7 millioner kroner sammenlignet med et normert utgiftsnivå i 2018, og 
nå i 2019 34,4 millioner. Tjenesteområdet har et potensiale til å redusere forbruket i 
økonomiplanperioden ned til samen nivå som gjennomsnittet for landet, står det i Årsrapporten 
2019.  

De andre tjenestene, og da spesielt skole, bruker mindre enn normert nivå, står det i Årsrapporten.  

KOMMUNEBAROMETERET – TILSTANDEN INNENFOR DE ULIKE KOMMUNALE 

TJENESTENE 

Rauma kommune skriver i økonomiplanen at Kommunebarometeret har utviklet seg til å bli en 

sentral kunnskapsbase for status og sammenligning av de kommunale tjenestene i Norge. Rauma er i 

Kommunebarometeret 2019 på 211. plass i rangeringen av landets kommuner. Dette er en 

forbedring på 112 plasser siden 2018. 47% av nøkkeltallene er forbedret siste år. Tabellen nedenfor 

oppsummer Kommunebarometerets rangering av de viktigste kommunale tjenestene i forhold til 

andre kommuner, samt utviklingen som har vært fra 2010 fram til i dag. Når det gjelder økonomi er 

det fremhevet at kommunens drift over de siste fire årene akkurat har gått i null og at marginen over 

tid bør bli bedre enn dette. Disposisjonsfondet er lite, og kan ikke fungere som noen reell buffer ved 

plutselige økonomiske problemer. 
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Tabell 5: Kommunebarometeret for Rauma kommune

 

Kilde: Økonomiplan 2020 - 2024 

Matrisen over viser rangeringen på Kommunebarometeret for de ulike tjenester for Rauma 

kommune i perioden 2010 til 2019. Fargene illustrer hvor en ligger på skalaen – grønt er veldig bra – 

rødt er tilsvarende dårlig. 

2.5 INNBYGGERTILFREDSHET 

 

Rauma kommune gjennomførte i 2019 en innbyggerundersøkelse. Undersøkelsen kartlegger 

innbyggernes inntrykk av kommunen og tilfredshet med tjenester på sentrale områder, som 

kommunale tjenester, tilbud og muligheter, trygghet og demokrati.  

Rauma kommune oppnår 76 av 100 mulige poeng i 2019, noe som er signifikant bedre enn i 2017 

(71). Dette viser at innbyggerne alt i alt er godt fornøyde med Rauma som et sted å bo og leve. 

Kommunen har et godt omdømme (71), som er bedre enn resultatet i 2017 (65). Omdømmet er også 

bedre enn det nasjonale gjennomsnittet.  

Sammenlignet med 2017 er innbyggerne mer fornøyde med informasjon til innbyggerne (fra 55 til 

60) og innbyggerne har også et bedre inntrykk av kommunens samfunnsansvar og etikk (fra 54 til 58). 

Den samlede tilfredsheten med de kommunale tjenestene i Rauma er middels god (66), men er 

betydelig bedre enn i 2017 (62). Resultatet er på nivå med det nasjonale gjennomsnittet. 

Innbyggerne er aller mest fornøyde med drikkevannet (93), og det er god tilfredshet med 
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barnehagetilbudet (79). På begge disse områdene oppnår Rauma kommune bedre resultater enn i 

2017 og det nasjonale gjennomsnittet. Det er også gode resultater for avløpssystemet (75), 

renovasjon (73) og grunnskolen (71). (Rauma kommune gjorde det enda bedre på renovasjon i 2017, 

men forskjellen er ikke signifikant). Tilfredsheten med eldreomsorgen er betydelig bedre enn den var 

i 2017 (fra 52 til 63), et resultat som er bedre enn landsgjennomsnittet. Når det gjelder gang- og 

sykkelveier (44), er resultatet noe svakere enn det nasjonale gjennomsnittet. Tar vi høyde for 

kommunestørrelse, er resultatet imidlertid på nivå med gjennomsnittet for små kommuner. For 

byggesaksbehandling og veier er resultatene relativt svake (henholdsvis 51 og 52), men på nivå med 

det nasjonale gjennomsnittet. 
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3 KOMMUNALE TJENESTER – SEKTOROVERGRIPENDE OMRÅDER 

I dette kapittelet gis det en kort beskrivelse av et utvalg sektorovergripende områder og utfordringer 

knyttet til disse. Avslutningsvis under hvert sektorovergripende område foretas det en risiko- og 

vesentlighetsvurdering. 

3.1  INTERNKONTROLL OG AVVIKSSYSTEM 

Innholdet i den interne kontrollen i kommunene er løftet frem i den nye kommunelovens kapittel 25. 

Da kommuneloven ble vedtatt var det en forutsetning at kommunelovens internkontroll- 

bestemmelse skal kunne erstatte internkontrollkrav i særlovgivningen. Det er igangsatt en egen 

prosess med sikte på å oppheve eller endre internkontrollkrav i særlovgivningen. De nye reglene 

om internkontroll i kommuneloven trer i kraft når dette er klart. 

§ 31-3. Overgangsregler om internkontroll 

Fram til kapittel 25 trer i kraft gjelder følgende bestemmelser: 

a. Kommunedirektøren skal sørge for at administrasjonen er gjenstand for betryggende 
kontroll. 

b. I årsberetningen skal det redegjøres for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges 
iverksatt for å sikre betryggende kontroll med virksomheten. 

c. Kommunedirektøren skal rapportere til kommunestyret og fylkestinget om resultater fra 
statlig tilsyn minst én gang i året. 

Rådmannen har et ansvar for å etablere og følge opp at kommunen har et tilfredsstillende 

internkontrollsystem. Dette skal gjøres gjennom systemer og rutiner for å sikre tilstrekkelig styring, 

måloppnåelse og regeletterlevelse. Risikostyring og internkontroll skal være en integrert del av en 

helhetlig virksomhetsstyring.  

Rauma kommune benytter et web- basert internkontroll system. Systemet omhandler delegasjoner, 

skjema, avviksrapporter, maler og prosedyrer. 

Opplæring: 

Kommunen har gjennomført et lederutviklingsprogram for ca. 50 ledere som har hatt som mål å 

etablere effektive ledergrupper med teamledelse innenfor alle tjenesteområder. Det er også etablert 

en felles plattform for ledelse i hele kommunen.  

Årsrapport 2019: 

Rauma kommune har vedtatt følgende overordna mål for de kommunale tjenestene: 

 «Rauma kommune skal yte tenester til sine brukarar i samsvar med brukarane sine behov og 

 rettar». 

For å vurdere tjenestekvalitet kreves det et internkontrollsystem som kan identifisere svakheter og 

brudd på lovkrav. Rauma kommune benytter i dag det et web-baserte IK system. Dette har samme 

portalløsning som HMS systemet. Internkontrollen i kommunen er under utvikling, der det i 2019 har 

vært lagt vekt på opplæring og innlegging av prosedyrer og rutiner knyttet til tjenesteyting.   

https://app.dib.no/lov/kommuneloven-ny/%7B4B0384BE-61F0-4171-8043-4C0986BCA9A7%7D/diblink/m169
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Avvikssystem: 

Meldte avvik blir behandlet og lukket av virksomhetsleder. Lukking av avvik kan mellom anna skje 

gjennom endring av prosedyrer, opplæring, informasjon eller andre kvalitetsfremende tiltak.    

 

Tabell 6: Oversikt over meldte avvik i perioden 2016 til 2019 

Kilde: Årsrapport 2019 

Tabellen viser at antall avvik har økt i perioden. Tabellen tyder på at flere avvik ikke er fulgt opp. 

I oppstartmøte orienterer rådmann om at det er ulikt i hvilken grad de ulike enhetene melder avvik. 

Enkelte enheter er svært flinke, mens andre enheter ennå ikke melder avvik. 

Vi har mottatt fra administrasjonen to tabeller som viser hvilke enheter som melder avvik. Begge er 

hentet fra tertialrapport 2 for 2019: 

Tabell 7: Meldte og lukket avvik 2. tertial sammenlignet med samme periode i 2018. 

 

Kilde: Mottatt info fra administrasjonen, tertialrapport 2 2019 

Tabellen over viser at de aller fleste enheter melder avvik, men at oppfølgingen av disse ved flere 

enheter er dårlig. 

 
Tabell 8: HMS med hjemmel i Arbeidsmiljølova. Meldte og lukket avvik 2. tertial sammenlignet med samme 
periode i 2018. 
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Kilde: Mottatt info fra administrasjonen, tertialrapport 2 2019 

Tabellen over viser at også mange av HMS- avvikene ikke er fulgt opp. 

Forvaltningsrevisjon: 

Det ble i 2019 gjennomført en forvaltningsrevisjon om internkontroll. Rapporten beskriver styring og 

ledelse og bruken av internkontrollsystem. Administrasjonens oppfølging av anbefalingene blir fulgt 

opp av kontrollutvalget. 

RISIKOVURDERING INTERNKONTROLL OG AVVIKSSYSTEM 
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Internkontroll og avvikssystem  

Internkontrollen er 
ikke tilfredsstillende 

Kommunen har et web- 
basert internkontrollsystem.  
 
Systemet er under utvikling.  
Systemet er forankret i 
ledelsen. 
Det ble i 2019 gjennomført 
en forvaltningsrevisjon på 
området, som følges opp av 
kontrollutvalget.  

Innbyggerne kan få for dårlige 
tjenester eller ikke få tjenester 
de har krav på. Kommunen kan 
få svekket omdømme. 
 

 
M 

 
M 

 

Avvikssystem er ikke 
tilfredsstillende 

Avvikssystem er en del av 
kommunens web-baserte 
HMS- og internkontroll 
system. 

Feil blir ikke rettet.  
Kommunen lærer ikke av sine 
feil. 
 

 
M 

 
M 

 
 

Avvik blir ikke meldt. Antall meldte avvik tyder på 
god meldekultur. 

Avvik blir ikke fulgt 
opp. 

Mange avvik er ikke 
behandlet.  
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3.2  ÅPENHET OG INNSYN 

Åpenhet og innsyn er sentrale forutsetninger for et fungerende demokrati. Offentlighetslova og 

kommunelovens regler om møteoffentlighet skal legge til rette for at kommunenes virksomhet er 

åpen og gjennomsiktig. På den måten styrkes informasjons- og ytringsfrihet, den demokratiske 

deltakelse, rettssikkerheten for den enkelte og allmenhetens kontroll. 

På kommunens hjemmeside ligger informasjon om de ulike kommunale tjenestene lett tilgjengelig. 

Offentlig postjournal: 

Alle har rett til å kreve innsyn i offentlige dokumenter, journaler og lignende register. Alle 

saksdokumenter i kommunen er offentlige hvis det ikke er gjort unntak som er hjemlet i lov. 

Fra kommunens hjemmeside under «innsyn» kan man åpne dokument direkte der disse er publisert. 

Rauma kommune har postjournal på kommunens nettside og dokumenter som ikke er unntatt fra 

offentligheten ligger åpne for den som ønsker innsyn. Dokumenter i postjournalen blir lagt ut på 

nettsiden 3 dager etter at dokumentet er journalført inn eller ut av kommunens journal- og arkiv 

system. 

Politiske dokumenter: 

Kunngjøringer av politiske møter ligger også på nettsiden til kommunen under portalen «Politikk». 

Der ligger dokumenter som møteinnkalling, saksfremstillinger med vedlegg og protokoller.  

Møtene i kommunestyret er også overført på nett-tv under fanen «Politikk» og på Åndalsnes Avis 

sine nettsider. Etter møte er opptakene tilgjengelig på kommunens nettsider. I årsrapporten for 2019 

står det at det var 3603 visninger og 970 unike visninger (unike IP-adresser) fra disse møtene. Dette 

er en økning fra 2018. 

RISIKOVURDERING ÅPENHET OG INNSYN 
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Publikum gis ikke 
innsyn i dokumenter 
og møtedokumenter.  

Postjournal og politiske saker 
er tilgjengelig på kommunens 
hjemmeside med 
søkemulighet og 
innsynsløsning.  

Innbyggerne får ikke 
informasjon de har krav på.  
 
Pressen hindres i sitt arbeid.  
 
Kommunen kan få svekket 
omdømme. 

 
 
L 

 
 
M 

 

Publikum gis ikke 
informasjon om de 
kommunale 
tjenestene. 

Nettsidene har mye 
informasjon om tjenestene. 
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3.3  ARKIV OG DOKUMENTASJON 

En gjennomsiktig forvaltning og innsyn i prosesser og dokumenter, er en forutsetning for offentlig 

diskusjon og dermed for demokratiet. Offentlige organ har plikt til å føre journal fordi den allmenne 

innsynsretten skal kunne brukes. Myndigheter og publikum skal vite at all korrespondanse blir 

registrert – og at den dermed kan etterspores og overprøves.  

Kommuner og offentlige organer har ansvar for å dokumentere sin egen aktivitet. I tillegg har 

arkivene en samfunnsmessig betydning for demokratisk aktivitet, forskning og kulturell virksomhet. 

En velfungerende postjournal og arkivordning er grunnleggende forutsetning for å ivareta dette. 

Arkivsystemet: 

Det stilles krav om at kommunen til enhver tid skal ha en oppdatert arkivplan, med blant annet en 

oversikt over de ulike saksbehandlingssystemer som kommunen benytter, gjeldende rutiner for 

saksbehandling og ansvar for arkivering av dokumenter. Rauma kommune sin arkivplan er fra 2018 

og er tilgjengelig på rauma.arkivplan.no.  

Arkivverket har gjennomført tilsyn med arkivholdet i Rauma kommune. Tilsynet fra Arkivverket førte 

til 9 pålegg om utbedring. Rauma kommune arbeider for tiden med å rette opp bruddene på 

regelverket. Kontrollutvalget har vedtatt å følge opp kommunenes oppfølging av de forhold som 

Arkivverket har påpekt, med blant annet en orientering i kontrollutvalgets møte i april/mai.  

RISIKOVURDERING ARKIV OG DOKUMENTASJON 
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Arkivsystem  

Arkivering er 
ikke 
tilfredsstillende 

Kommunen har en arkiv-plan. 
Kommunen har et velfungerende 
saks- og arkivsystem. Det er 
skriftlige rutiner for 
saksbehandling og registrering av 
daglig post som er arkivverdig.  

Saksbehandling blir tilfeldig.  
 
Brudd på bestemmelsene i 
arkivloven kan gi svekket 
omdømme.  

 
L 
  

 
L 
  

  

Ansatte får ikke 
opplæring 

Ansatte har tilgang til rutiner i 
arkivplanen.  
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3.4  DIGITALISERING 

Digitalisering i offentlig sektor skal bidra til å øke kvaliteten på og effektiviteten i offentlig 

tjenesteyting. Stortinget har et mål om digitalt førstevalg. Digitalt førstevalg innebærer at 

nettbaserte tjenester skal være hovedregelen i forvaltningens kommunikasjon med innbyggere og 

næringsliv. Ettersom kommunene er en betydelig leverandør av offentlige tjenester er digitalisering 

av kommunale tjenester avgjørende for å nå målet om et digitalt førstevalg1.  

Digitaliseringsstrategi:  
Rauma kommune deltar i ROR IKT. Det er utarbeidet en digitaliseringsstrategi for kommunen i 
samarbeidet. Gjeldende strategi er for perioden 2018 – 2021.  
 

Økonomiplan: 

I Rauma kommune sin økonomiplan 2019-2022 står det: «Teknologiutviklingen utfordrer oss på 

måten vi produserer tjenestene våre i dag. I arbeidet med omstillingen av helse- og 

omsorgstjenestene våre er velferdsteknologi sentralt. Også på andre områder vil digitalisering påvirke 

måten vi samhandler med innbyggerne våre på og også innhold og utforming av 

tjenesteproduksjonen vår. God ledelse innebærer også å se og utnytte de mulighetene denne 

teknologiutviklingen gir.»  

«Det er gjort vedtak om å digitalisere kommunens byggesaks- og landbruksarkiv. Midler til fullføring 

av prosjektet er lagt inn i 2020. Investeringen må sees i sammenheng med forventningen om 

ytterligere effektivisering av tjenesteproduksjonen.» 

Velferdsteknologi Rauma baserer sin bruk av velferdsteknologi på en felles plattform for både 

Helsehuset, omsorgsboligene og brukernes private hjem. Neste skritt blir å ta i bruk digitale tilsyn og 

elektronisk medisinhåndtering for hjemmeboende. Dette skal frigjøre tid som i dag går med til å kjøre 

lange strekninger for å ha tilsyn med pasienter og for sikre at medisiner tas som foreskrevet. 

Investeringsbeløpet skal også ta høyde for nødvendig digitalisering av trygghetsalarmer inkludert 

brannvarsling og sensorer (økonomiplan 2020-2023). 

Det bygges fortsatt opp en felles infrastruktur som grunnlag for videre utvikling av digitale tjenester. 

Den store økningen til ROR IKT skyldes i hovedsak nytt sak/arkivsystem, samt samling av Visma 

lisenser til ROR IKT som gir en besparelse i øvrige sektorer på 0,2 mill. (økonomiplan 2020 -2023, s. 

38). 

Hendelser i 2019 (Årsrapport 2019): 

• Rauma kommune fikk i årsskiftet 2018/2019 innført ny hjemmeside. Dette åpner opp for at 

publikum kan søke elektronisk på mange av de kommunale tjenestene.  

 

 

1 Meld. St. 27 (2015-2016). 

 



Møre og Romsdal Revisjon SA │Risiko- og vesentlighetsvurdering │Rauma kommune  

 

28 

 

• Innføring av Minside åpner opp for at innbyggerne mellom anna kan finne opplysninger om 

sin egen eiendom, melde inn feil, gjøre avtaler med saksbehandler, lege m.m.  

• Rauma kommune har over en tre årsperiode digitalisert byggesaks- og landbruksarkivet. 

Dette gir gevinster både for innbyggere, næringsliv og kommune ved at all dokumentasjon er 

digital. Arbeidet skal være ferdig i 2020.  

• Innført nye fagsystem i skole og barnehage.  

• I 2019 starta kommunen arbeidet med å skifte ut analoge trygghetsalarmene og innføre 

digitale trygghets- og brannalarmer. Totalt skal 150 alarmer være skiftet ut innen første 

halvår 2020.  

• Det er Innført velferdsteknologi og pasientvarsling ved det nye omsorgssenteret i Måndalen.  

RISIKOVURDERING DIGITALISERING 
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Kommunen 
utnytter ikke 
de muligheter 
som 
digitalisering 
gir. 

Vi ser gjennom det som skrives i 
årsrapporten for 2019 og 
økonomiplanen at det arbeides 
for en digitalisering, som skal 
bidra til at kommunen drives 
effektivt med god utnyttelse av 
de muligheter som digitalisering 
gir. 

Saksbehandling tar lang tid.  
 

Kommunen drives ineffektiv. 
 

Lite effektiv saksbehandling kan gi 
svekket omdømme. 

 
L 
  

 
L 
  

  
 

3.5  SAKSBEHANDLING OG KLAGEBEHANDLING 

Forvaltningsloven inneholder regler om hvordan offentlige myndigheter skal behandle saker. Dette 

er viktige regler fordi de gjelder den enkeltes rett til å få behandlet sine saker av offentlige 

myndigheter på en forsvarlig og riktig måte. Loven inneholder bestemmelser om saksbehandling og 

saksbehandlingstid, om forvaltningens veiledningsplikt, om møter, om forvaltningens plikt til å skrive 

ned opplysninger og om å bruke fullmektig eller advokat. 

Rådmann orienterer om at målet for kommunen er å få nedskrevet prosedyrer og retningslinjer som 

alle skal ligge i det digitale web-basert internkontroll systemet som kommunen bruker. Rådmannen 

ser imidlertid at det står igjen mye jobb for å få alle rutiner nedfelt og dokumentert. 

Rauma Kommune har en rekke ulike saksbehandlingssystem. På kommunen sin arkivplan finnes 

denne oversikten over aktive system: 
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Klagebehandling: 

Rauma kommune sitt delegasjonsreglement omhandler klagebehandling. Rådmannen delegeres 

myndighet til å behandle klagesaker som underinstans etter Forvaltningsloven § 28 der saken skal 

endelig avgjøres av eksternt organ, f.eks. Fylkesmannen. 

KOSTRA - saksbehandlingstid: 

Det foretas noen rapporteringer i KOSTRA som omhandler saksbehandlingstid- og kapasitet. Innen 

barnevern er det 3 måneders behandlingsfrist for undersøkelse eller tiltak. Rauma kommune har 

rapportert at dette er fulgt i 76% av sakene i de foreløpige tallene for 2019. Rapporterte tall til Bufdir 

viser at det er fristbrudd på behandling av barnevernssaker i 16,7% av alle saker med 

undersøkelsesplikt i 2019. Barnevern er nærmere omhandlet i kapittel 4.5. 

Det er anbefalt hjemmebesøk for alle nyfødte innen 2 uker etter hjemkomst. For 2019 er det 

rapportert at over 100% har hatt hjemmebesøk innen fristen på to uker, mot 96,6% i 2018 og 108,3% 

i 2017. For mer info jfr. kapittel 4.5. 

De foreløpige KOSTRA tallene for 2019 kan tyde på at byggesaksbehandlingstiden også er innenfor 

fristen for både 3 ukers og 12 ukers saker. Dette blir også bekreftet av rådmann, som opplyser at det 

har vært krevende å overholde fristen i den perioden kommunen hadde bare en 

byggesaksbehandler, men at det nå går bedre. For mer info jfr. kapittel 4.7. 

Rådmannen opplyser at «det er svært få saker på rådmannens bord der bruker/innbygger klager på 

saksbehandlingstid. Det er et godt tegn.» 
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RISIKOVURDERING SAKSBEHANDLING OG KLAGEBEHANDLING  

Risikofaktorer Bakgrunn for risikovurdering Risiko-
vurdering  
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Saksbehandlingen 
er ikke 
tilfredsstillende 
eller for lang 
saksbehandlingstid.  

Saksbehandling gjennomføres 
etter forvaltningslovens regler.  
 
Barnevern har vanskelig med å 
overholde krav til 
saksbehandlingstid, ellers 
ingen kjente problemer. 
 
Kommunen bruker maler og 
digitale saksbehandlingssystem 
for å sikre formell riktighet i 
vedtakene. 

 
Innbyggerne kan få for dårlige 
tjenester eller ikke få tjenester 
de har krav på.  
 
Kommunen kan få svekket 
omdømme. 

 
 

M 

 
 

M 

  

Klagebehandlingen 
er ikke 
tilfredsstillende  

Klagebehandling gjennomføres 
etter forvaltningslovens regler.  

Klagen blir ikke behandlet.  
L 

 
M 

 

 

3.6 OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 

Offentlig sektor bruker over 500 milliarder kroner hvert år på innkjøp. Dette er fellesskapets midler 

som oppdragsgiverne skal utnytte på best mulig måte for å oppfylle sitt samfunnsoppdrag. Det er et 

stort potensial for å effektivisere offentlige anskaffelser, for å oppnå lavere transaksjonskostnader, 

bedre priser og bedre behovsdekning. Samtidig skal offentlige anskaffelser også bidra til å løse viktige 

samfunnsoppgaver som klimautfordringen og bekjempelse av arbeidslivskriminalitet. Å gjennomføre 

gode anskaffelser som oppfyller disse forventningene, er krevende. Dette krever en 

profesjonalisering av innkjøpene, gjennom blant annet økt satsing på kompetanse, bedre styring, 

ledelse og organisering.  

Offentlige anskaffelser er på grunn av sitt omfang et viktig strategisk virkemiddel i kampen mot 

arbeidslivskriminalitet. Offentlige innkjøpere har et samfunnsansvar, og skal derfor stille krav til 

lønns- og arbeidsvilkår. Dette bidrar til å sikre anstendige arbeidsvilkår for de som for eksempel 

bygge skoler og sykeheim eller yter renholdstjenester for det offentlige. (Difi). 

Økonomireglement: 

Rauma kommune sitt økonomireglement omhandler rutiner for små og store innkjøp. Rådmannen 

har overordnet anvisningsmyndighet og kan delegere denne til tjenesteområdeledere og stab/støtte. 
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Ordfører gis anvisningsmyndighet der Rådmannen er inhabil. Tjenesteområdeledere kan videre 

delegere anvisningsmyndighet til avdelingsledere innenfor eget rammeområde.  

Tjenesteområdeledere tildeler attestasjonsfullmakt innenfor egen virksomhet. Alle bilag til utbetaling 

skal attesteres og anvises av to forskjellige personer.  

Anvisningsmyndigheten for investeringsprosjekt blir gitt til Rådmannen som videre delegerer den 

som får ansvaret for investeringsprosjektet.  

Regnskapsavdelingen skal til enhver tid holdes skriftlig orientert om hvem som har 

anvisningsmyndighet.  

Den som anviser plikter å påse at bilaget tilfredsstiller kravene til dokumentasjon av 

regnskapsopplysninger, at beløpet som anvises er riktig i forhold til kravet, at beløpet er anvist på 

riktig konto (art, kostnadssted, tjeneste, merverdiavgifts-sats og eventuelt prosjekt), samt at det er 

budsjettdekning for utbetalingen. Den som anviser skal påse at innkjøp, bestilling, levering/arbeid er 

utført i overensstemmelse med gjeldende regler for offentlig anskaffelser, kontrollerer regningens 

pålydende, enhetspris, timelister og at utregninger er riktig i henhold til anbud, avtaler eller lignende. 

Bekreftelse på at levering er utført skjer ved mottakskontroll, men den som anviser har et selvstendig 

ansvar ved tilfeldig og ved stikkprøvekontroller, kontrollere at leveransen har funnet sted som avtalt. 

Er den som har anvisningsmyndighet inhabil etter lov, skal nærmeste overordnet anvise, bestille eller 

inngå avtale. 

Det skal benyttes prosjektregnskap for alle investeringer. For fullførte prosjekt skal det foretas en 

regnskapsmessig avslutning innen 15 måneder fra ferdigstillelse. Prosjektregnskapet skal føres med 

eget prosjektnummer og prosjektansvarlig påser at dette blir gjort. Ansvarlig for byggeprosjekt og 

andre investeringsprosjekt skal rapportere avvik på prosjektet til rådmannen. Avsluttede prosjekt: 

Som en del av tertialrapporteringene skal det redegjøres særskilt for større prosjekt som er avsluttet 

i perioden. Redegjørelsen skal ta utgangspunkt i kommunestyrets bevilgning, og være en 

redegjørelse for sluttresultat i henhold til vedtatte forutsetninger. Sluttrapport skal inneholde:  

• Mål og rammer for prosjektet  

• Gjennomføring  

• Regnskap  

• Læringspunkter  

Prosjektet anses deretter som formelt avsluttet. 

Anskaffelser av varer og tjenester skal til enhver tid følge lover, forskrifter og retningslinjer gitt av 

sentrale offentlige myndigheter (Lov om offentlig anskaffelser med tilhørende forskrifter). 

Rådmannen har fullmakt til å inngå rammeavtaler og gjennomføre andre kjøp av varer og tjenester 

innfor budsjettet. Rådmannen delegerer til ledere innen de ulike tjenesteområdene eller 

prosjektansvarlig for gjennomføring av tiltak, å gjøre innkjøp og skrive kontrakter innenfor 

budsjettrammen.  

KOFA-avgjørelser:  
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Våre søk på KOFA avgjørelser viser at det 2 ganger har vært meldt inn klager på Rauma kommune. En 

gang i 2013 og en i 2016. Saken fra 2013 gjelder ulovlig direkteanskaffelse som førte til vedtak om 

overtredelsesgebyr, mens saken fra 2016 gjelder avlysning/totalforkastelse, avvisning av tilbud, der 

KOFA sitt vedtak er at Rauma kommune har hatt brudd på regelverket. 

Forvaltningsrevisjon: 

Det ble i 2018 gjennomført en forvaltningsrevisjon av innkjøp og offentlig anskaffelser. 

Rammeavtaler: 

Rauma kommune deltar i et interkommunalt innkjøpssamarbeid i Romsdal, med Molde kommune 

som vertskommune. Tjenesteområdene skal følge de avtaler som er inngått, og skal bruke ehandel 

der det er lagt til rette for det. 

RISIKOVURDERING OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 

Risikofaktorer Bakgrunn for risikovurdering Risiko-
vurdering  
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Anskaffelser 
gjennomføres ikke 
ihht. reglement. 
 
 
 
 
 
Økonomisk tap 

Kommunen har et 
økonomireglement og 
delegasjonsreglement som 
skal sikre at lovens krav 
overholdes. Delegasjonene 
fra rådmann til andre i 
administrasjonen er skriftlig. 
 
Rauma kommune deltar i et 
interkommunalt 
innkjøpssamarbeid i Romsdal, 
med Molde kommune som 
vertskommune. Det er inngått 
rammeavtaler som 
kommunen skal benytte.  
 
Komplisert regelverk og det at 
mange ansatte foretar 
innkjøp øker risikoen, men 
rammeavtalene reduserer 
risikoen.  
Det ble i 2018 gjennomført en 
forvaltningsrevisjon av 
innkjøp og offentlig 
anskaffelser. 

Mindre effektiv drift, økonomisk 
tap og mislighet kan føre til 
svekket omdømme. Brudd på 
lov og avtaleverk kan også 
hindre konkurranse. 

 
M 

 
H 
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3.7 OFFENTLIG STØTTE 

EØS-avtalen setter begrensninger for mulighetene norske myndigheter har til å gi støtte til 

næringsvirksomhet. Regelverket om offentlig støtte er under rask utvikling og får stadig større 

gjennomslag både i Europa og i Norge. For å unngå unødvendige forsinkelser av planlagte 

støttetiltak, er det viktig med økt kunnskap om regelverket. 

Rauma kommune har ett kommunalt næringsfond, Kraftfondet. Kraftfondet skal benyttes til å 

fremme en positiv samfunnsutvikling i samsvar med kommunens visjon. Det skal bistå nyetableringer 

og utvikling av eksisterende virksomheter og være med å styrke Rauma som bo- og 

arbeidsmarkedsregion. 

Kraftfondet skal fortrinnsvis anvendes til næringsformål. Fondet kan også benyttes til kommunale 

tiltak. Alle næringstiltak i kommunens bygder kan søke om midler til prosjekt som bidrar til å 

opprettholde befolkningen ute i distriktene. 

Det ble 15. november 2016 vedtatt retningslinjer for kraftfondet. Retningslinjene omhandler ikke 

forholdet til internasjonale forpliktelser på statsstøtteområdet. 

Rauma kommune budsjetterer med overføring på kr. 200.000 til Nordveggen AS fra 2020. Dette er i 

tillegg til at kommunen etter anbud kjøper HoppID-tjenester fra Nordveggen i perioden. 

Overføringen skal dekke kostnader ved felles næringsretta og samfunnsutviklingstiltak der det er 

naturlig at kommunen trekker veksler på den kompetanse og det nettverk som finnes i Nordveggen. 

Det forutsettes at tildelingen kan skje innenfor gjeldende regelverk for offentlige støtte. 

(økonomiplan 2020-2023).  

I samtale orienterer rådmann at kommunen har fokus på offentlig støtte problematikken, senest i 

forbindelse med vurdering av bruk av driftsfond til korona støtte til RRH. Også i forbindelse med 

støtte til Innovasjonssenteret. Rådmann opplyser at det i tidligere sak er brukt KS-advokatene som 

rådgiver i forhold til om tilskudd var innenfor lovverket.  
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RISIKOVURDERING OFFENTLIG STØTTE  

Risikofaktorer Bakgrunn for risikovurdering Risiko-
vurdering  

L = lav 
M = 

medium 
 H = høy 

R
is

ik
o

n
iv

å
 

Sannsynlighet for at risikofaktor 
inntrer 

Konsekvens om risikofaktor inntrer 
 
 
 
 
  

Sa
n

n
sy

n
lig

h
e

t 

K
o

n
se

kv
e

n
s 

Kommunen gir 
ulovlig støtte til 
næringsvirksomhet 

Kommunen har vedtatt 
retningslinjer for tildeling fra 
kraftfondet.  
 
Kommunen har ikke skriftlige 
retningslinjer som spesielt 
omhandler denne 
problematikken. 
 
Rådmannen viser gjennom to 
saker at kommunen har fokus 
og følger opp offentlig støtte 
problematikken. 

Konkurransevridende.  
L 

 
M 

 

 

 
Dårlig omdømme. 

 

3.8  ETIKK OG VARSLING 

Et av formålene med kommuneloven er å legge til rette for tillitsskapende forvaltning som bygger på 

en høy etisk standard. Etikk er en integrert del av all arbeidspraksis. Etikk er de verdiprioriteringer 

som ligger til grunn for enhver beslutning eller handling. 

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

ansatte og folkevalgte, og at retningslinjene bør være behandlet av kommunestyret. KS og TI 

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

skal redegjøre i årsberetningen for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre 

betryggende kontroll og en høy etisk standard i virksomheten og i kommunale foretak. 

Arbeidstaker har rett til å varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Arbeidsgiver har plikt til 

å iverksette tiltak for å legge til rette for intern varsling. KS og Arbeidstilsynet anbefaler at 

kommunene utarbeider skriftlige rutiner for dette. 

Rådmannen opplyser om at det er en forventning om at enhetene har fokus på etikk, men det ligger 

ingen føringer for hvordan dette gjøres i den enkelte enhet. I de årlige strategiene som hver tjeneste 

område utarbeider er kommunens verdier ett av temaene. Rådmannen mener det kan være naturlig 

å at det reflekteres rundt etiske problemstillinger i denne strategi prosessen 
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Årsrapport 2019: 

Rauma kommune sine etiske retningslinjer er omhandlet i kommunens årsrapport for 2019. Det 

opplyses om at kommunen har vedtatt nye og egne etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i 

2018. I tillegg har kommunen foretatt en revidering av varslingsplakaten i 2019. Det er i 2019 

avdekket ett alvorlig brudd på de etiske retningslinjene og det er behandlet en varslingssak. 

RISIKOVURDERING ETIKK OG VARSLING 

Risikofaktorer Bakgrunn for risikovurdering Risiko-
vurdering  
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Kommunen har ikke 
tilfredsstillende etisk 
standard. 

Kommunen har etiske 
retningslinjer. 
 
Rådmann forventer at 
enhetene har fokus på etikk, 
men det er ingen videre 
føringer for enhetene sin 
oppfølging. 
 
Kommunen sin Årsrapport for 
2019 omhandler temaet etikk 
og hva som er gjennomført i 
løpet av året. 

Dårlig omdømme og 
økonomiske konsekvenser. 

 
L 

 
M 

 

 

Kommunen har ikke 
kanaler for varsling 
internt eller eksternt. 

Kommunen har skriftlige 
rutiner og web-basert system 
for varsling om kritikkverdige 
forhold. Årsrapporten melder 
om at det både er avdekket og 
varslet om brudd på de etiske 
retningslinjene i 2019. 

 

3.9  INFORMASJONSSIKKERHET 

Personopplysningsforskriften § 2-5 pålegger kommunene jevnlig å gjennomføre «sikkerhetsrevisjon» 

av det informasjonssystemet som brukes. Denne revisjonen skal omfatte vurdering av organisering, 

sikkerhetstiltak og bruk av kommunikasjonspartner og leverandør. Dersom det avdekkes bruk av 

informasjonssystemet som ikke er forutsatt, skal dette behandles som avvik. Resultatet av en slik 

sikkerhetsrevisjon skal dokumenteres.  



Møre og Romsdal Revisjon SA │Risiko- og vesentlighetsvurdering │Rauma kommune  

 

36 

 

I «Veileder for sikkerhetsrevisjon», utarbeidet av nasjonal sikkerhetsmyndighet, beskrives 

sikkerhetsrevisjon som en «Systematisk, uavhengig og dokumentert prosess for å framskaffe 

informasjon og faktiske forhold og bedømme dette objektivt for å vurdere hvilken grad der er 

svakheter på området i forhold til det som er forventet».  

Rauma kommune deltar i ROR IKT som leverer digitale tjenester til eierkommunen. ROR IKT har 

ansatte som arbeider med informasjonssikkerhet og IKT. Disse arbeider tett på fagpersoner i 

kommunene. 

På kommunens hjemmeside gis det god og lett tilgjengelig informasjon om personvern og 

informasjonssikkerhet. På hjemmesiden kan du lese om hvordan kommunen behandler 

personvernopplysningene og hvilke rettigheter den som er registrert i kommunens systemer har. Det 

opplyses også om kontaktinformasjon til Rauma kommunes egen personvernombud og til 

personvernombud i Møre og Romsdal. 

RISIKOVURDERING INFORMASJONSSIKKERHET  

Risikofaktorer Bakgrunn for risikovurdering Risiko-
vurdering  
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Informasjons-
sikkerheten er ikke 
tilfredsstillende. 

Informasjon på kommunens 
hjemmeside tyder på at 
kommunen har hatt fokus og 
fulgt opp kravene som gjelder 
personvern.   

Sensitive personopplysninger 
eller opplysninger som er viktige 
for drift av kommunen spres til 
utenforstående. 

 
L 

 
H 

 

 

 

 

3.10 ARBEIDSMILJØ, SYKEFRAVÆR 

Forholdene på en arbeidsplass kan inneholde både oppbyggende og nedbrytende arbeidsmiljø-

faktorer. Det vil si at analyser av arbeidsmiljø omfatter både forhold som arbeidstaker opplever 

positivt og forhold som oppleves negativt. Disse arbeidsmiljøfaktorene bør vurderes både enkeltvis 

og samlet med utgangspunkt i mulige innvirkninger på arbeidstakerens fysiske og psykiske helse og 

velferd.   

Vurderingen av arbeidsmiljø er delvis en subjektiv vurdering. Det er den enkeltes opplevelser av egen 

arbeidssituasjon som ligger til grunn. Hva som er akseptabelt for noen kan være uakseptabelt for 

andre. Derfor behøver ikke et arbeidsmiljø være kollektivt godt/dårlig, selv om det for noen kan 

oppleves som akseptabelt/uakseptabelt.   
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Det finnes en rekke lovfestede krav til arbeidsmiljøet, og disse kravene er nedfelt i lov om 

arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv (arbeidsmiljøloven). Arbeidsmiljølovens § 1 angir lovens 

formål, og mål for en arbeidsmiljøstandard.  

Det er både i arbeidsgivers og arbeidstakers interesse at arbeidsplassen er helsefremmende. Friske 

og motiverte medarbeidere er en nøkkelfaktor i gode og effektive bedrifter. For den enkelte betyr en 

helsefremmende arbeidsplass bedret livskvalitet gjennom økt jobbtilfredshet og færre jobbrelaterte 

helseplager. 

Rauma kommune oppsummerer i økonomiplanen utfordringsbildet for kommuneorganisasjonen i 

årene fremover:  

• Nye og raske endringer i brukerbehov, kombinert med økonomisk omstilling vil utfordre 

kommuneorganisasjonen. Dette stiller igjen krav til rekruttering og at ansattes kompetanse 

og evne til fleksibilitet og fornying mobiliseres og utvikles.  

• Gode ledere på alle nivå er avgjørende for å lykkes når det gjelder økonomistyring, omstilling, 

ansatte, tjenestene og brukerne.  

• Ny teknologi er på veg inn på de fleste områder. Velferdsteknologi er ett eksempel på dette, 

men digitalisering griper inn i innbyggerkontakt og tjenesteproduksjon i stadig større grad og 

på flere områder i årene som kommer. Digitalisering bidrar også til at en del oppgaver og 

funksjoner ikke nødvendigvis trenger å være lokalisert der man er nå, eller kan gjøres av 

andre aktører.  

• Sykefraværet har i flere år ligget på et for høyt nivå. I 2018 gikk det ned, men er nå på veg 

noe opp igjen. 

Arbeidsmiljøutvalget: 

Rauma kommune sitt Arbeidsmiljøutvalg har 8 medlemmer med varamedlemmer, 4 

arbeidsgiverrepresentanter valgt av kommunestyret for den kommunale valgperioden og 4 

arbeidstakerrepresentanter valgt av og blant de ansatte. Utvalgets leder og nestleder velges av 

utvalget selv, vekselvis av arbeidsgiver- og arbeidstakerrepresentantene for et år om gangen. 

Rådmannen skal være en av arbeidsgiverrepresentantene. Valget skjer som forholdsvalg eller 

avtalevalg, kommuneloven § 7-4. 

Arbeidsmiljøutvalget har behandlet følgende orienteringssaker fra rådmannen: 

• Grensejustering  

• Brannvernsamarbeid  

• Legevaktsamarbeid  

• Tøndergård skole  

• Omsorgstrappa i Rauma kommune  

• Sykefravær pr. 31.10.19 

25.11.2019 Arbeidsmiljøutvalget AMU - 33/2019 VEDTAK:  

1. AMU tar rådmannens forslag til budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 til orientering. 
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2. AMU er bekymret for konsekvensene forslaget får for brukere og ansatte.  

3. Tillitsvalgte på kommune- og arbeidsplassnivå må involveres med en gang i prosessene med 

oppfølging av budsjettvedtak, jfr. omstillingsavtale. 

 

Overordna mål og resultat for organisasjonen: 

 

Kilde: Økonomiplan 2020-2023 

Målene for god ledelse og kompetente medarbeidere er knyttet til kommunens score på den såkalte 

10-faktorundersøkelsen. 10-faktor er KS’ nyeste medarbeiderundersøkelse og ble gjennomført for 

første gang i Rauma høsten 2016. Undersøkelsen ble fulgt opp av tilsvarende undersøkelse 

2018/2019.  

I økonomiplanen står det at god ledelse på alle nivåer med evne til å mobilisere kompetente 

medarbeidere til effektiv tjenesteproduksjon i god dialog med brukerne, er den overordna 

utfordringa for den kommunale organisasjonen. God ledelse er en sentral faktor i arbeidet med å 

redusere sykefraværet i Rauma kommune. Rauma kommune er derfor med i NED satsingen til KS og 

NAV. Denne satsingen har som målsetting å styrke deltakerne/lederne i mestringsorientert ledelse og 

forebyggende innsats. Vår ambisjon er at sykefraværet skal ned mot 7%.  
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Kommunen har gjennomført et lederutviklingsprogram for ca. 50 ledere som har hatt som mål å 

etablere effektive ledergrupper med teamledelse innenfor alle tjenesteområder. Det er også etablert 

en felles plattform for ledelse i hele kommunen.  

Når det gjelder økt andel heltid gjennomføres det i samarbeid med tillitsvalgte en gjennomgang og 

omlegging av arbeidstidsordningene innen turnusvirksomhetene. Hensikten er bl.a å kunne tilby 

ansatte større stillinger.  

Bedriftshelsetjenesten: 

Rauma kommune har avtale med Stamina Helse om levering av en fast priset grunnpakke HMS og en 

pakke med tilleggstjenester som er bestilt spesifikt. Bedriftshelsetjenesten møter fast i 

Arbeidsmiljøutvalget. Hvert år utarbeides en årsrapport fra bedriftshelsetjenesten som behandles i 

AMU. Aktivitetene for året starter med et planmøte mellom rådmann og Stamina. Det settes et mål 

for de aktivitetene som skal gjennomføres ute i virksomhetene. Arbeidet som gjøres er regulert av 

lover og forskrifter. 

I figuren foreligger en samlet oversikt over aktiviteter gjennomført i 2018: 

 

Kilde: HMS Årsrapport 2018 fra Stamina Helse 

 

Helse-, miljø og sikkerhet (HMS): 

Rauma kommune har et web-basert system for håndtering av helse- miljø- og sikkerhetsarbeid 

(HMS). I HMS-systemet sitt års hjul foreligger en oversikt over det systematiske arbeidet som skal 

gjennomføres i virksomhetene for å imøtekomme kravene i Arbeidsmiljølova.  
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Alle virksomheter skal utarbeide tiltaksplan og gjennomføre vernerunde. I tillegg får alle verneombud 

og virksomheter tilbud om HMS opplæring. Hvor ofte en virksomhet skal gjennomføre 

risikovurdering er en del av ROS analysen. 

 

Kilde: Årsrapport 2019 

Vi ser av tabellen over at 23 av 25 verneområder har gjennomført vernerunde og utarbeidet 

tiltaksplan/handlingsplan.  

Det er i 2019 meldt totalt 93 HMS avvik, jfr. tabellen under. 

 

Kilde: Årsrapport 2019 

Tabellen viser at det er mange avvik som ikke er behandlet. 

Medarbeiderundersøkelser/ medarbeidersamtaler:  

I 2016 gjennomførte Rauma kommune KS sin medarbeiderundersøkelse 10 – Faktor. Undersøkelsen 

bygger på forsking om hva som er viktige innsatsfaktorer for å oppnå gode resultat i forhold til 

organisasjonen sine mål og kvalitet på tjenestene. Samme undersøkelse ble gjennomført på nytt i 

2018. Samlet sett viser gjennomsnittet en bedring av faktorene i Rauma i 2018 i forhold til 2016. De 

to faktorene kommunen i 2016 skåra lavest på, er de to faktorene med gjennomsnittlig størst 

framgang i 2018/2019. Ellers er kommunen ikke så ulik landsgjennomsnittet og andre kommuner. 

Det skal gjennomføres en ny undersøkelse i 2020. 

Sykefravær: 

Rauma kommune har gjennom Visma HRM tatt ut slik intern statistikk på sykefravær: 
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Kilde: Årsrapport 2019 

I 2018 starta Rauma kommune opp en egen satsing på reduksjon i sykefraværet sammen med NAV 

og KS. Satsingen (NED) har særlig hatt fokus på avdelingene innen helse og omsorg og barnehage der 

sykefraværet har vært høyest. Sykefravær og oppfølging av dette er tema i hvert møte i 

Arbeidsmiljøutvalget, i de faste ledermøtene og i det månedlige møtet mellom rådmann og 

Hovedtillitsvalgte/Hovedverneombud. I 2019 har kommunen også prøvd ut «spissa» tiltak innan 

enkelte avdelingar i regi av BHT. I hovedsak er det de langtids sykemeldte som utgjør fraværet i 

statistikken. 

E-post med spørsmål til leder i AMU, hovedtillitsvalgte og verneombud: 

Vi har utarbeidet en e- post med spørsmål som har gått til leder i AMU, hovedtillitsvalgte og 

hovedverneombud. Vi har mottatt tilbakemelding fra 8 av 9. Noen av tilbakemeldingene er sitert: 

1. Har du fått opplæring? 

Svarene tyder på at det gjennomføres opplæring i egen organisasjon. «Kommunen har noen år 

arrangert en kort fellesopplæring for ledere og tillitsvalgte.» Leder av AMU har gjennomført 40 

timers HMS kurs, kostet av kommunen.  

2. Er du fornøyd med opplæringen? 

Svarene viser at de aller fleste kunne tenkt seg mer opplæring. «Kommunens fellesopplæring kunne 

med fordel vært utvidet og gått mer i dybden på forskjellige tema». «Alle i AMU burde hatt HMS-

kurs.», «Det burde også være fellesopplæring hver gang det velges nye medlemmer i AMU fra 

arbeidsgiverside (DVS hvert 4. år)», «Kunne godt tenke meg mer opplæring i starten. Kunne godt 

vært flere HMS kurs man måtte gjennomføre. Mener også at alle ledere burde gjennomført HMS kurs 

oftere enn de gjør.» 

3. Hvordan oppleves det å sitte i Arbeidsmiljøutvalget og representere andre? 

Tilbakemeldingene viser at samarbeidet mellom de hovedtillitsvalgte og hovedverneombudet 

fungerer bra. «HTV og HVO har et godt samarbeid i saker som skal opp i AMU. Vi føler at vi i 

fellesskap representerer alle ansatte. Samarbeidet er en styrke.» 

4. Føler du å bli hørt/ha innvirkning i de saker som du/dere tar opp? 

Tilbakemeldingene viser at respondentene opplever at de blir hørt i de saker som kommer på 

saklisten i AMU, men at de har liten innvirkning på hvilke saker som blir lagt frem for politisk 

behandling. «Føler vi har liten innvirkning på hvilke saker som blir tatt opp og behandlet i AMU. Men 

synes vi blir hørt i de fleste saker som blir lagt fram.», «For de saker som blir lagt frem går 

behandlingen greit og medlemmene blir hørt. Det er det som ikke blir lagt fram som er utfordringen» 

5. Er det saker som har vært spesielt utfordrende det siste året? 

Tilbakemelding fra respondentene: «Den største utfordringa er saker vi ikke behandler». 
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6. Hva tror du blir de største utfordringene for Rauma kommune i årene fremover?   

Respondentene har gitt slike svar: 

• Kommunens økonomiske situasjon og tiltak for å bedre denne. I denne sammenhengen er 

parts samarbeidet veldig viktig. Kommunen må ha ansatte med på lag for å finne og 

iverksette løsninger. 

• Økonomi sett i forhold til kvalitet på tjenester vi skal levere til kommunens innbyggere. 

• Beholde gode arbeidsmiljø, på tross av økt arbeidspress, som følge av knappe ressurser både 

økonomisk og menneskelig. 

• I dag er kommunen ikke gode nok totalt sett til å kjøre inkluderende prosesser der ansatte 

blir hørt. 

• Det er generelt behov for bedre opplæring i støttesystem for ledere som skal bruke dem. 

• Informasjon internt i organisasjonen i alle ledd nevnes også som område med forbedrings 

potensiale. 

• «Den økonomiske situasjonen og inkluderende av ansatte ved endringer i organisasjonen 

osv.» 

• Folketallsutviklingen. 

• «Å få med seg de ansatte. Det kjøres prosesser uten å inkludere ansatte, før langt ut i 

forløpet. De ansatte føler seg i mange situasjoner overkjørt, og føler de har lite de skulle ha 

sagt. At alt er forhåndsbestemt.» 

Til slutt spør vi om det er noe du ønsker å orientere om. Noe av tilbakemeldingen nevnes under: 

• «Organisasjonene skal i henhold til hovedavtalen være kommunens medspillere».  

• «Vi ønsker mulighet til å være gode medspillere. Partsamarbeid er viktig og nøkkelen til gode 

løsninger.» 

• «Vi opplever også at formelle henvendelser fra organisasjonen i enkeltsaker ikke besvares 

eller besvares sent i forhold til normal saksbehandling». 
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RISIKOVURDERING ARBEIDSMILJØ, SYKEFRAVÆR 

Risikofaktorer Bakgrunn for risikovurdering Risiko-
vurdering  

L = lav 
M = 

medium 
 H = høy 

V
e

se
n

tl
ig

h
e

t 

Sannsynlighet for at risikofaktor 
inntrer 

Konsekvens om risikofaktor inntrer 
 
 
 
 
  

Sa
n

n
sy

n
lig
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Arbeidsgiver-
ansvaret ivaretas 
ikke på en tilfreds-
stillende måte. 
  

Arbeidsgiveransvaret følges 

opp gjennom avtale med 

bedriftshelsetjenesten og 

gjennom å ha fokus og mål på 

dette. 

De hovedtillitsvalgte opplever 

at opplæringen kunne vært 

bedre. 

De hovedtillitsvalgte opplever 

å ha liten innvirkning på hvilke 

saker som tas opp i AMU-

møte. 

De hovedtillitsvalgte opplever 
at ikke alle saker som etter 
arbeidsmiljøloven § 7-2 blir 
lagt fram til behandling i AMU. 
  

Kommunens omdømme som 
arbeidsgiver kan bli svekket.  

 
M 

 
M 

   

 

3.11  SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 

Lov og forskrift om kommunal beredskapsplikt pålegger kommunen å arbeide helhetlig og 

systematisk med samfunnssikkerhet og beredskap. Kommunen har ansvar for samfunns sikkerhet og 

beredskap i lokalsamfunnet. Dette handler om tiltak for å forebygge og å ta hånd om hendelser og 

situasjoner som truer liv, helse, miljø og viktige samfunnsverdier. 

Kommunen har et overordnet ansvar for befolkningens sikkerhet og trygghet. Kommunene skal 

jobbe systematisk og helhetlig med samfunnssikkerhetsarbeidet på tvers av sektorer i kommunen, 

med sikte på å redusere risiko for tap av liv eller skade på helse, miljø og materielle verdier. Plikten 

omfatter også kommunen som myndighet innenfor sitt geografiske område, som virksomhet og som 

pådriver overfor andre aktører. Arbeid med ROS-analyser, beredskapsplaner, øvelser og 

internkontroll skal følges opp av rådmannen. (Budsjett 2020 og økonomiplan)  

Rauma hadde 2019 oppstart av arbeid med Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) oppe til 

politisk behandling i Kommunestyret 20.06.2019 (KS - 48/2019). Kommunestyret ga sin tilslutning til 

å iverksette arbeidet innenfor de rammer som ble skissert i saken. Bakgrunnen for arbeidet var at 
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Rauma kommune hadde tilsyn med kommunal beredskapsplikt fra Fylkesmannen i mai 2018 og fikk 

to avvik. I Kommunestyret sitt møte 12.2.2020 ble ny Helhetlig risiko- og vesentlighetsvurdering 

vedtatt.  

Rådmannen orienterer om at kommunens overordnede beredskapsplan skal erstattes med en ny, 

omarbeidet plan til kommunestyremøte i september. 

RISIKOVURDERING SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 

Risikofaktorer Bakgrunn for risikovurdering Risiko-
vurdering  

L = lav 
M = 

medium 
 H = høy 

V
e

se
n

tl
ig

h
e

t 

Sannsynlighet for at risikofaktor 
inntrer 

Konsekvens om risikofaktor inntrer 
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n

n
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n
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h
e

t 
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o
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e
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Arbeidsgiver-
ansvaret ivaretas 
ikke på en tilfreds-
stillende måte. 

Kommunen har gjennomført 
ny ROS-analyse i 2019. Denne 
er vedtatt i februar 2020. 
 
Dette er et område som 
fylkesmannen fører tilsyn med 
kommunene. 

Sikkerheten for innbyggerne i 
kommunen. 
 
Kommunens omdømme kan bli 
svekket. 

 
L 

 
H 
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4  KOMMUNALE TJENESTER – SEKTORER 

I dette kapittelet gis det innledningsvis en kort beskrivelse av de politiske vedtatte målene for de 
kommunale tjenestene, litt om innbyggerundersøkelser, brukermedvirkning og rekrutering og 
kompetanseutviklingen innen de kommunale tjenestene. Videre er det foretatt en gjennomgang av 
de ulike tjenesteområdene, og vurdering av risiko- og vesentlighet i forhold til våre funn om den 
aktuelle tjenesten. 

4.1  MÅL FOR DE KOMMUNALE TJENESTENE 

I kommunens økonomiplan omhandles de ulike mål for tjenestene. Det er politisk vedtatt slike 

overordna mål for de kommunale tjenestene i Rauma kommune: 

 

Det er utarbeidet et strategidokumenter for hvert av kommunens seks tjenesteområder. Disse 4-

årige strategidokumentene er sentrale styringsdokumenter i kommunens samlede styringssystem og 

rulleres og utvikles årlig, se kommunens økonomiplan 2020-2023:
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Premisser for styring av tjenesteområdene:  

• Prinsippene om nettorammer og mål/resultatstyring videreføres  

• Tjenesteområdenes mål utformes i struktur i tråd med verdikjeden og følger opp de 

overordnede målene for kommunen så langt det er relevant  

• Vedtatte økonomiske omstillingstiltak i tjenesteområdene går fram av tabellen i kapittelet: 

Økonomisk omstillingsplan. De gjentas likevel under det enkelte tjenesteområde.  

• For øvrig bør tjenesteområdene initiere egne omstillingstiltak for å forbedre 

kostnadseffektivitet, egen organisasjon samt kvalitet og brukeropplevelse.  

• Alle tjenesteområder skal enkelt formulere hva kommunens verdier Samarbeidsvillig, Ekte og 

Raus (SER) betyr i deres virksomhet.  

• Kommunens driftsbudsjett vedtas med 8 driftsrammer – slik:  

 a. Politisk styring og kontrollorganer  

 b. Sentraladministrasjonen  

 c. Raumabarnehagen  

 d. Raumaskolen  

 e. Rauma helse og omsorg  

 f. Rauma velferd  

 g. Rauma kultur  

 h. Rauma utbygging. 

INNBYGGERUNDERSØKELSEN 

Rauma kommune gjennomførte i 2019 en innbyggerundersøkelse. Undersøkelsen kartlegger 

innbyggernes inntrykk av kommunen og tilfredshet med tjenester på sentrale områder, som 

kommunale tjenester, tilbud og muligheter, trygghet og demokrati.  

Rauma kommune oppnår 76 av 100 mulige poeng i 2019, noe som er signifikant bedre enn i 2017 

(71). Dette viser at innbyggerne alt i alt er godt fornøyde med Rauma som et sted å bo og leve. 

Kommunen har et godt omdømme (71), som er bedre enn resultatet i 2017 (65). Omdømmet er også 

bedre enn det nasjonale gjennomsnittet.  

Sammenlignet med 2017 er innbyggerne mer fornøyde med informasjon til innbyggerne (fra 55 til 

60) og innbyggerne har også et bedre inntrykk av kommunens samfunnsansvar og etikk (fra 54 til 58). 

Den samlede tilfredsheten med de kommunale tjenestene i Rauma er middels god (66), men er 

betydelig bedre enn i 2017 (62). Resultatet er på nivå med det nasjonale gjennomsnittet. 

Innbyggerne er aller mest fornøyde med drikkevannet (93), og det er god tilfredshet med 

barnehagetilbudet (79). På begge disse områdene oppnår Rauma kommune bedre resultater enn i 

2017 og det nasjonale gjennomsnittet. Det er også gode resultater for avløpssystemet (75), 

renovasjon (73) og grunnskolen (71). (Rauma kommune gjorde det enda bedre på renovasjon i 2017, 

men forskjellen er ikke signifikant). Tilfredsheten med eldreomsorgen er betydelig bedre enn den var 

i 2017 (fra 52 til 63), et resultat som er bedre enn landsgjennomsnittet. Når det gjelder gang- og 

sykkelveier (44), er resultatet noe svakere enn det nasjonale gjennomsnittet. Tar vi høyde for 
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kommunestørrelse, er resultatet imidlertid på nivå med gjennomsnittet for små kommuner. For 

byggesaksbehandling og veier er resultatene relativt svake (henholdsvis 51 og 52), men på nivå med 

det nasjonale gjennomsnittet. 

BRUKERMEDVIRKNING 

Alle tjenesteområder har et eget brukerråd hvor pårørende er representert. 

I tillegg har alle skole Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) og foreldre – og samarbeidsutvalg (SU) ved 

den enkelte skole. FAU er et lovpålagt organ som velges av Foreldrerådet og fungerer som styre for 

Foreldrerådet. Alle foreldre/foresatte som har barn på skolen, er medlemmer av 

foreldrerådet. Samarbeidsutvalg er også et lovpålagt organ bestående av brukerrepresentanter som 

skal finnes ved alle grunnskoler i Norge.  

OM REKRUTERING OG KOMPETANSEUTVIKLING (ÅRSRAPPORT 2019) 

«Vi har kompetente søkjarar til dei fleste stillingar, men med noko variasjon mellom dei ulike 

tenesteområda. Rekruttering av mellom anna barnehagelærarar og sjukepleiarar kan vere krevjande. 

Leiarstillingar er det generelt få søkarar til, men i 2019 har det vore ein auke i tilfanget av søkarar til 

desse stillingane. Reduksjon i talet på deltidsstillingar blir gjort der det er mogleg og ønskeleg. 

Tilsette i midlertidige stillingar med rettar etter Arbeidsmiljølova får faste arbeidsavtaler når det er 

grunnlag for det.  

Rauma kommune har gjennom mange år satsa på lærlingordninga som ein viktig del av vårt 

rekrutteringsarbeid. Ved årsskiftet var 13 lærlingar under aktiv opplæringskontrakt. Lærlingane blir 

følgt opp av Rauma og Vestnes opplæringskontor.» 

De ulike virksomhetene skal ha utarbeidet og vedtatt strategisk kompetanseplaner. Strategisk 

kompetanse styring betyr planlegging, gjennomføring og evaluering av tiltak for å sikre 

organisasjonen og den enkelte medarbeider nødvendig kompetanse for å nå definerte mål for 

enheten.  

 

I 2019 har rådmannen sin leder gruppe sammen med fire andre kommuner deltatt på ett program 

om innovasjon og digitalisering (Ledergaloppen) i regi av KS.  

Det ble brukt ca. 2,6 millioner kroner til opplæringstiltak i 2019. Midlene kommer fra kommunale 

bevilgninger og fra øremerkede midler innen helse og omsorg, og oppvekst, samt midler som 

kommunen har fått gjennom spesifisert søknad. 

4.2 BARNEHAGEN 

Barnehagen skal legge et godt grunnlag for videre utvikling og læring. Målet er en trygg barnehage 

med kvalifiserte og omsorgsfulle voksne, en barnehage der barna kan leke og lære. 

Det er krav til kvalitet i barnehagen for at barn skal få en god start og gode muligheter til å klare seg 

videre i livet. Retten til barnehageplass gjeld for alle barn som er født innen utgangen av november 

https://www.regjeringen.no/no/tema/familie-og-barn/barnehager/artikler/kvalitet-i-barnehagen/id2612951/
https://www.regjeringen.no/no/tema/familie-og-barn/barnehager/artikler/kvalitet-i-barnehagen/id2612951/
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det året det blir søkt om barnehageplass. Barnehagene skal være tilgjengelige for alle barn og 

uavhengig av foreldrenes økonomi. (Kilde: regjeringen.no)  

 

Rauma kommune har gjennom Strategidokumentet satt følgende normtall for barnehagen: 

• Pedagognorm: Barnehagen skal ha minst én pedagogisk leder per syv barn under tre år, og 

én pedagogisk leder per 14 barn over tre år.  

• Bemanningsnorm: Barnehagen skal minst ha én ansatt per tre barn når barna er under tre 

år, og én ansatt per seks barn når barna er over tre år. Barnehageeier kan benytte perioden 

frem til 1. august 2019 til å oppfylle kravet til grunnbemanning.  

• Beregning av alder: Barna regnes som store fra august det året de fyller 3 år. Både 

bemanningsnormen og pedagognormen skal oppfylles på barnehagenivå.  

• Rett til barnehageplass er hjemlet i Lov om barnehager. Alle barn som er født innen 

utgangen av november det året det søkes om plass, har rett til plass i kommunen de er 

bosatt i. Alle godkjente barnehager i kommunen skal samarbeide om opptak av barn. Det er 

to hovedopptak pr år, utover det løpende opptak gjennom året der det er ledige plasser.  

• Samarbeidsplikt om overgang fra barnehage til skole og SFO. Stortinget har vedtatt en plikt 

for barnehageeier og skoleeier til å samarbeide om barnas overgang fra barnehage til skole 

og SFO.  

• Spesialpedagogisk hjelp. Barn som ikke har begynt på skolen, har rett til spesialpedagogisk 

hjelp hvis de trenger det. Retten gjelder uansett om de går i barnehage eller ikke. Dette 

gjelder også barn bosatt i andre kommuner (eks. fosterbarn). Barn og unge med 

habiliteringsbehov. Fra 1. august 2016 er retten til spesialpedagogisk hjelp og retten til 

tegnspråkopplæring for barn under opplæringspliktig alder flyttet fra opplæringsloven til 

barnehageloven. Rettighetene til barn med nedsatt funksjonsevne er både regulert i 

Barnekonvensjonen og norsk lov. Barn som går i barnehage, og som har nedsatt 

funksjonsevne, har rett til et egnet individuelt tilrettelagt barnehagetilbud.. 

 

Tjenesteområdet barnehage ledes av barnehagesjef, og hver av de seks kommunale barnehagene har 

egen styrer. Området har ca. 58 faste årsverk. 

 

 

Utfordringsbilde (økonomiplan 2020-2023) 

• Raumabarnehagene er rimelig i drift (4,6 mill. billigere enn beregnet utgiftsbehov, jfr 

Telemarksforskning).  

• Raumabarnehagen har hatt ei fin forbedring til en 274. Plass på Kommunebarometeret I 

2019. (370. plass i 2018).  

• Ifølge prognosene står Rauma overfor en betydelig reduksjon i antall barnehagebarn de 

nærmeste årene. Samtidig er det store svingninger i barnekullene fra år til år, noe som gjør 

det utfordrende å tilpasse bemanning fortløpende.  

• Bygningsmassen til Raumabarnehagen preges av at den er gammel. 
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Raumabarnehagen har i egen strategi for 2020-2023 satt seg overordna mål innenfor hvert av 

områdene samfunn, tjenester, organisasjon og økonomi: 

• Samfunn - Full barnehagedekning med fagkompetanse og alle barnehager skal drives 
helsefremmende. 

• Tjenester - Godt psykososialt- og språkmiljø i barnehagen IKT- i barnehagen, og god og aktivt 
bruker medvirkning. 

• Organisasjon - Fokus på lærende organisasjon, god faglig kompetanse, økt nærvær, økt andel 
menn i barnehagene, og myndiggjorte medarbeidere. 

• Økonomi – Overholde tildelt budsjett. 
 

Årsrapport, økonomi 2019:  
Barnehage hadde et lite merforbruk i 2019. «Meirforbruket er knytt til utgifter til ikkje-kommunale 

barnehagar, både driftstilskot som gjeld barn i kommunen og i andre kommunar med styrka tilbod og 

fleire små barn enn forventa i private barnehagar. Rekneskapen viser meirforbruk på Myra og 

Leiktun, men mindreforbruk i dei andre kommunale barnehagane resulterte i balanse totalt sett. 

Høgt sjukefråvær er blant årsakene til meirforbruk ved dei store barnehagane. Dette har det vært 

jobba godt med i 2019, og vi venter effekt i tida framover. I tillegg har utfordringar knytt til barn med 

ekstra ressursbehov gitt auka kostnader.» 

KOSTRA- TALL 

Tabell 9: Utvalgte nøkkeltall for barnehage 

Nøkkeltall Enhet 

Rauma kommune 
  

KOSTRA 
gr. 11 Landet  

2017 2018 2019 2019 2019 

Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til 
innbyggere 1-2 år (prosent) prosent 73,5 83,4 84,6 84,6 84,6 

Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til 
innbyggere 1-5 år (prosent) prosent 88,6 91,7 92,2 92,9 92,4 

Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til 
innbyggere 3-5 år (prosent) prosent 97,6 97,1 97,4 97,9 97,3 

Andel barn i kommunale barnehager i forhold til 
alle barn i barnehage  prosent 55,1 49,9 47,5 56,1 49,1 
Antall barn korrigert per årsverk til 
grunnbemanning, alle barnehager  antall 6,3 5,9 5,6 5,6 5,7 

Andel barnehagelærere i forhold til 
grunnbemanning (prosent)  prosent 32,3 39,8 37,3 44,5 41,5 

Andel barn, eksklusive minoritetsspråklige, som 
får ekstra ressurser, i forhold til alle barn i 
kommunale barnehager  prosent 7,5 3,7 6,5 3,7 3,9 

Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager 
(f201, f211, f221) per korrigerte oppholdstimer i 
kommunale barnehager (kr) kr 68,7 75,1 82,7 78,3 78,7 

Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i 
forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent) prosent 76,7 82,8 88,1 84,9 86,3 

Netto driftsutgifter barnehager i prosent av 
kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 12,7 14,4 12,5 12,8 14,3 

Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 
1-5 år (kr)  kr 136 943  154 317 165551 167364 163025 

Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per 
korrigerte oppholdstimer i kommunale 
barnehager  kr 54,0 59,6 64,4 64,2 62,7 
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Kilde: SSB: Utvalgte nøkkeltall for barnehage  

Vi ser av tallen over at Rauma kommune på de fleste områder ikke skiller seg vesentlig fra de vi har 

sammenlignet med. Vi ser at andelen barn i kommunale barnehager er lav i Rauma i 2019 og at 

andelen er redusert i perioden fra 2017. Tabellen viser også at andelen ansatte i barnehagen med 

barnehagelærer utdanning er lavere enn i de vi har sammenlignet med. Netto driftsutgifter per barn i 

barnehagealder i Rauma kommune har økt i perioden, men er i 2019 lavere enn hos de vi har 

sammenlignet med. Vi ser også at andel barn som får ekstra ressurser er høyere i Rauma kommune 

enn de vi har sammenlignet med.  

KOSTRA-analysen som Telemarksforskning gjennomfører for Rauma kommune viser endringer i 

demokrafi i årene fremover. Det forventes en endring i kostnader, slik at kommunen må begynne å 

innrette seg på en situasjon der ressurser fra barnehage og skole, må vris over til pleie og omsorg.   

                                                                    

RISIKOVURDERING BARNEHAGE 

Risikofaktorer Bakgrunn for risikovurdering Risiko-
vurderin
g  
L = lav 
M = 
medium 
H = høy 

V
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Sannsynlighet for at risikofaktor inntrer Konsekvens om 
risikofaktor inntrer 
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Barnehage holder 
ikke økonomisk 
ramme 

Regnskapet for 2019 viser et lite 
overforbruk. Årsakene som nevnes er, 
høyere enn forventet: 

• driftstilskudd til private barnehager, 

• høyere sykefravær 

• barn med ekstra ressursbehov.  

Barnehagene bruker mer 
midler enn planlagt. 
 
Kommunens omdømme 
kan bli svekket. 

 
L 

 
M 

 

Kvaliteten i barne-
hagene er ikke 
tilfredsstillende 

Pedagognorm: Andelen barnehagelærere 
med barnehagelærerutdanning i forhold 
til grunnbemanning er noe lavere enn de 
vi har sammenlignet med, men har økt 
noe siden 2017.  

Bemanningsnorm: KOSTRA- tall viser at 
antall barn per årsverk i Rauma 
barnehagen ligger på nivå med de vi har 
sammenlignet med. 
Spesialpedagogisk hjelp: KOSTRA tall for 
2019 viser at det er mange barn i de 
kommunale barnehagene i Rauma som 
mottar ekstra ressurser til barn, 
sammenlignet med andre. 
 

Barn får ikke et 
kvalitativt godt 
barnehagetilbud. 
 

 
L 

 
M 
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Innbygger undersøkelsen viser at 
innbyggerne er fornøyd med 
barnehagetilbudet. 

Retten til 
barnehageplass 
overholdes ikke 

Det er to hovedopptak pr år, utover det 
løpende opptak gjennom året der det er 
ledige plasser.  
 

Barn får mindre 
pedagogisk, sosial og 
kulturell opplæring enn 
ønskelig. Arbeidskraften i 
blir ikke utnyttet. 
Manglende tilflytting og 
vekst. 

 
 
L 

 
 
M 

 
 

 

4.3  GRUNNSKOLEN 

Det er et mål at skolen skal ha høy kvalitet og gi den enkelte og samfunnet nødvendig forutsetninger 

for fremtidig velferd, verdiskaping og en bærekraftig utvikling. Skolen bygger på prinsippet om 

likeverdig og tilpasset opplæring for alle i en inkluderende skole. Det er et mål at alle elever skal 

oppnå grunnleggende ferdigheter og oppleve mestring og utfordring i skolen. (Kilde: regjeringen.no) 

Det er krav i lov om årlig rapportering på tilstanden i grunnskoleopplæringen.  

Tjenesteområdet skole ledes av skolesjef. I tjenesteområdet inngår 5 grunnskoler som ledes av hver 

sin rektor. Området har ca. 133 faste årsverk. Skolene i Rauma kommune har slik organisering: 

 

Kilde: Strategisk plan for tjenesteområde skole 2020 -20232 

 

 

2 Strategisk plan for tjenesteområde skole 2020 -2023 
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F.o.m. 1.8.17 er Vågstranda skole organisatorisk lagt inn under Måndalen skole med felles rektor. 

Rauma voksenopplæringssenter og Rauma studiesenter hører organisatorisk under Åndalsnes 

ungdomsskole. 

Totalt er det 152 ansatte i skolene i Rauma kommune, 112 har pedagogisk stilling, 4 innen PPT 

(inkludert 1 leder) og 5 rektorer. 

Rauma kommune er en del av samarbeidet mellom flere kommuner i Romsdal om Tøndergård skole 

og ressurssenter. Samarbeidet er organisert som vertskommunesamarbeid, der Molde kommune er 

vertskommune. Rauma kommune har 3 plasser ved skolen som er en skole med internat for barn og 

unge med sammensatte lærevansker i alderen 6 – 21 år.  

Utfordringsbilde (økonomiplan 2020-2023): 

• Forventet nedgang i elevtallet i åra fram mot 2040.  

• Etablere en kommunal standard som kjennetegner Raumaskolen.  

• Fortsette arbeidet med å oppnå mer likeverdige læringsresultater på tvers av skoler, fag og 

klassetrinn i Raumaskolen.  

• Styrke bruker- og elevmedvirkning.  

• Utvikle digital kompetanse blant elever og lærere og utnytte de muligheter som ligger i 

satsingen på digitale læremidler og digital infrastruktur.  

• Rekruttering og videreutvikling/kompetansebygging.  

• Skoleområdet har på få år gått fra å ha en ressurssituasjon som var bedre enn 

sammenlignbare kommuner, til å få en ressurssituasjon som er under det som er normert og 

inntektsjustert utgiftsnivå (jfr. Telemarkforsking). 

Kommunestyret behandlet Tilstandsrapporten for grunnskolen 2018 i møte i juni 2019. 

Kommunestyret la da til grunn økt fokus på elevenes læringsmiljø, og at skolene arbeider videre med 

planene de har for det forebyggende arbeidet mot mobbing.  

Kommunestyret behandlet i møte 20.5.2020 i sak 43/20 Tilstandsrapport 2019 for skolene i Rauma: 

Rauma Kommunestyres innstilling  
1. Kommunestyret tar Tilstandsrapport for grunnskolen 2019 til orientering. Rapporten gir god 

oversikt over og innsikt i Raumaskolen.  

2. Kommunestyret legger til grunn et økt fokus på skolenes satsingsområder, spesielt vurdering 

for læring på barnetrinnet, og en større delingskultur på tvers av skolene.  

3. Vist til tidligere sak og fjorårets rapport, forventes det en økt innsats mot mobbing gjennom 

nye samarbeidsformer i kommunen og på skolene.  

4. Kommunestyret legger til grunn at Tilstandsrapporten legges fram for samarbeidsutvalget på 

den enkelte skole ved oppstart av nytt skoleår, og andre brukerutvalg for skole.   

 

Raumaskolen har i egen strategi for 2020-2023 satt seg overordna mål innenfor hvert av områdene 

samfunn, tjenester, organisasjon og økonomi. 
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KVALITETSSYSTEM 

Skolesektoren i Rauma har tatt i bruk ett nytt kvalitetssystem MOAVA 13-10. Årshjulet i systemet er 

lagt opp etter aktiviteter på skolene gjennom skoleåret. 1310.no har fått sitt navn fra 

Opplæringsloven § 13-10 som pålegger skoleeier å ha et forsvarlig system for å sikre at denne loven 

blir fulgt. Løsningen til Moava 1310 bygger på Opplæringslovens krav, Utdanningsdirektoratet sine 

anbefalinger og praksis fra skolene. Det er også lagt inn et ferdig digitalt årshjul med gjøremål som er 

lenket opp mot aktuell paragraf i Opplæringsloven. Skolelederne i kommunen kan endre, slette, eller 

legge til gjøremål samt laste opp kommunens maler eller andre dokumenter som hører til. Systemet 

er hovedsakelig laget for barnehager, grunnskoler, voksenopplæring og videregående skoler, og 

brukes av kommuner over hele landet. Skolelederne logger seg inn og merker av når gjøremål er 

gjort. I tillegg kan man enkelt registrere henvendelser, f.eks. mobbing eller søknader om fri utenom 

ferietid. Kommunens administrasjon kan logge inn og få en oversikt/status og enkelt generere 

rapporter over alle skolenes gjøremål.  

«Vårt mål med å ta i bruk systemet er at alle skolelederne legger inn status på utført gjøremål, og 

kvitterer ut og dokumenterer for sin skole. På denne måten er vi som skoleeier sikret at loven blir 

fulgt.» (Strategisk plan for tjenesteområde skole 2020 -2023). 

STRATEGISK PLAN FOR 2020-2023 

I Strategisk plan for tjenesteområde skole 2020 – 2023 utarbeidet av skolesjef, rektorene, leder for 

PPT og IKT- utvikler for skolene, har sett slike styrker, svakheter, muligheter og truser for 

skolesektoren i tiden frem mot 2024 (SWOT): 
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TILSTANDSRAPPORT 

Med bakgrunn i tilstandsrapporten fra grunnskolen for 2019 foretas en slik konklusjon i 

saksgrunnlaget til den politiske behandlingen av rapporten:  

«Skolene i Rauma arbeider svært godt på mange områder. Det blir hvert skoleår viet stor 

oppmerksomhet læringsresultater generelt og nasjonale prøver spesielt. I tillegg blir skolemiljøet 

arbeidet grundig med, og da med et særskilt fokus retta på mobbing i skolen.  

Rauma-skolen har de siste årene prestert noenlunde likt målt mot fylket og landet ellers, både på 

nasjonale prøver og elevundersøkelser. Når karakterene i 10. klasse oppsummeres i 

grunnskolepoeng, ligger Rauma-skolen fortsatt noe over gjennomsnittet. Dette gjøres mye godt i 

skolene våre, men slikt arbeid er ferskvare og bør alltid være gjenstand for forbedringer. 

Elevundersøkelsen viser igjen for høye forekomster av mobbing, og skolene har her satt i verk tiltak 

på systemnivå for å bedre det forebyggende arbeidet på skolene. Se beskrivelse fra skolene som 

ligger i Tilstandsrapporten i år også. I tilleggssak i dag ligger det inne et forslag om nye måte å 

arbeide på, noe som vi tror vil få god effekt.  

Følgende ting peker seg ut fremover som vi sammen må ha økt fokus på:  

1. Grunnleggende ferdigheter, fortsatt leseferdigheter  

2. Godt skolemiljø for elevene, spesielt med fokus på mobbing og nye arbeidsmåter  

3. Tidlig innsats ved hjelp av PPT tettere på 

4. Tilpasset undervisning ved hjelp av PPT tettere på  

5. Digital læring og økt bruk av digitale læremidler  

6. Profesjons- og skoleutvikling ved hjelp av bla. aksjonslæring eller kollegabasert veiledning.  

Det er mange rammefaktorer som må inngå i dette samspillet skal vi klare å realisere 

forkusområdene våre. Vi må øke bevisstheten rundt vår egen praksis ytterligere. Hva fungerer, 

hvordan elevene lærer – og hva som ikke fungerer. Vi må i mye større grad lære av hverandre i 

Rauma, da noen skoler får dette til veldig godt. Økt delingskultur. 

Hver enkelt skole må se på egen praksis i de ulike fokusområdene, og drive et aktivt utviklingsarbeid 

på dette fremover, men samtidig gi rom for deling på tvers av skolene.» 

KOSTRA - TALL 

Tabell 10: Utvalgte nøkkeltall for grunnskole 

Nøkkeltall Enhet 

Rauma kommune 
  

KOSTRA 
gr. 11 

Landet 
ute Oslo 

2017 2018 2019 2019 2019 

Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med 
særskilt norskopplæring (antall) antall 54,3 66,5 51,9 53,0 36,3 

Årstimer til spesialundervisning per elev med 
spesialundervisning (antall) antall 167,9 220,7 184,7 148,7 139,9 

Elever i kommunale og private grunnskoler som får 
særskilt norsksopplæring (prosent)1 prosent 1,5 1,6 1,6 3,9 4,9 

Elever i kommunale og private grunnskoler som får 
spesialundervisning (prosent) prosent 6,5 5,7 7,3 8,4 7,8 
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Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i lesing 
(8.trinn) prosent 64,1 63,6 79,0 73,6 75,0 

Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i 
regning (8.trinn)  65,2 77,0 70,7 67,5 68,7 

Gruppestørrelse 2 (antall)  antall 15,9 15,9 14,3 14,8 15,8 

Gjennomsnittlig grunnskolepoeng antall 42,5 42,5 42,3 41,3 41,7 

Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 
223), i prosent av samlede netto driftsutgifter 
(prosent) prosent 22,0 21,5 20,8 23,1 23,0 

Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 
222, 223), per innbygger 6-15 år (kr) kr 104750 108754 116748 129109 117107 

Kilde: SSB: Utvalgte nøkkeltall for grunnskolen  

KOSTRA- tallene viser at Rauma kommune har lavere andel elever i grunnskolen som får 

spesialundervisning, men at kommunen bruker flere timer til spesialundervisning per elev med 

spesialundervisning. Sammenlignet med snittet i KOSTRA gruppe 11 og landet utenom Oslo, men at 

antallet er redusert vesentlig fra 2018.  

KOSTRA tallene viser at Rauma kommune har større andel på mestringsnivå 3 til 5 i både lesing og 

regning enn de vi har sammenlignet med i 2019. Også når det gjelder gjennomsnittlig 

grunnskolepoeng ligger Rauma noe over de vi har sammenlignet med.  

KOMMUNEBAROMETER 

Grunnskolen i Rauma ligger i 2019 på 196 plass i kommunebarometeret. Dette er en nedgang på 61 

plasser fra året før.  
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Kilde: Strategisk plan for tjenesteområde skole 2020 – 2023 

Tabellen er kommentert nærmere i Strategisk plan for skolene. 

PPT I RAUMA 

Opplæringsloven § 5-6 og Barnehagelova § 19 c gir bestemmelser om hva PP-tjenesten skal jobbe 

med:  

• Kompetanse og organisasjonsutvikling i barnehage og skole. 

• Utarbeide sakkyndige vurderinger der lova krever det. 
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Det er 3,5 årsverk ved PPT i Rauma. Disse skal dekke 10 barnehager, 7 skoler, voksenopplæringen, 

lederoppgaver og 0,5 årsverk frikjøp av Fylkeskommunen ved Rauma videregående skole. 

Oppgaver: 

Før kommunen eller fylkeskommunen gjør vedtak om spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning 

etter Opplæringslova §5-1 og Barnehagelova §19 e, skal det utarbeides sakkyndig vurdering av PPT 

for å vurdere de særlige behova barnet/eleven har og hvilke behov vedkommende har. 

Enheten opplyser i Strategisk plan for tjenesteområde skole 2020 – 2023 at de per 1.8.2019 hadde 

266 aktive individsaker.  

Utfordringer3: 

PPT har siden 2015 hatt et tett samarbeid med barnehager og skoler om å kvalitetssikre det ordinære 

opplæringstilbudet, og dreie ressursbruken fra det spesielle til det ordinære. Men med reduserte 

rammer til barnehager og skoler vil dette føre til økt behov for spesialpedagogisk 

hjelp/spesialundervisning da det ordinære ikke lenger er godt nok. 

RISIKOVURDERING GRUNNSKOLE 

Risikofaktorer Bakgrunn for risikovurdering Risiko-
vurdering  
L = lav 
M = medium 
H = høy 
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Sannsynlighet for at risikofaktor 
inntrer 

Konsekvens om risikofaktor 
inntrer 
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Sikres alle elever 

et godt 

læringsmiljø.  

Elevundersøkelsen viser at det er 
mye mobbing ved skolene i 
Rauma.  
 
Kommunebarometeret viser at 
det har vært en nedgang i trivsel 
blant elevene både i 7. og 10. 
trinn. Tallene for 7. trinn er 
spesielt svake med en 318 plass 
blant kommunene i Norge.  
 
Kommunestyret har vedtatt å 
opprette et «ressursteam» på 
alle grunnskoler som skal ha 
fokus på opplevd mobbing fra 
voksne og foreslå egne tiltak. 
 

Elever trives ikke på skolen. 
 
Elever kan få dårlig 
læringsutbytte dersom de 
ikke trives på skolen eller 
det er dårlig læringsmiljø. 

 
M 

 
H 

 
 

 

 

3 Strategisk plan for tjenesteområde skole 2020 – 2023 
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Sikres alle elever 

en god grunn-

opplæring  

Vi ser av KOSTRA- tall og 
kommunebarometeret at elever 
i Rauma har avgangskarakterer 
og grunnskolepoeng godt over 
gjennomsnittet for landet og 
kommunegruppe 11. 
 
KOSTRA- tallene viser at Rauma 
kommune har lavere andel 
elever i grunnskolen som får 
spesialundervisning, men at 
kommunen bruker flere timer til 
spesialundervisning per elev 
med spesialundervisning. 

  
L 

 
H 

 
 

 

4.4 HELSE OG OMSORG  

Tjenesteområdet helse og omsorg sitt overordnede ansvar er å sørge for at de som oppholder seg i 

kommunen tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester. Ansvaret omfatter alle pasient- og 

brukergrupper. Kommunen er pliktet til å yte tjenester som: 

• helsehjelp i hjemmet,  

• praktisk bistand,  

• støttekontakt,  

• avlastning og  

• plass i institusjon. 

I tillegg skal kommunen ha tilbud om omsorgslønn og brukerstyrt personlig assistanse (BPA). 

Kommunen kan også velge å supplere med andre tjenester. I tråd med den kommunale 

handlefriheten, står kommunen relativt fritt til å utforme tjenestetilbud til sine innbyggere.  

Tjenestene som ytes innenfor helse- og omsorg er i stor grad lovregulert gjennom:  

• Helse- og omsorgstjenesteloven  

• Helsepersonelloven  

• Pasientrettighetsloven. 

På kommunen hjemmeside er det februar 2020 publisert at Rauma kommune har ansatt ny helse- og 

omsorgssjef. På samme tid har tjenesteområdet helse og omsorg vært gjennom en omorganisering 

av lederstrukturen, der helse og omsorg deles i tre virksomhetsområder som skal jobbe tett sammen. 

Etter en intern utlysning er nå de tre virksomhetslederne ansatt og har startet i stillingene sine, men 

også fungere som avdelingsledere en periode fremover. Rauma kommune vil i perioden 25.2 til 31.7 

være uten helse- og omsorgssjef. Rådmannen og virksomhetslederne vil ta de viktigste oppgavene i 

denne perioden.  

 

Ny organisering av helse og omsorg: 
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Kilde: Rauma kommune sin hjemmeside 

Per september 2019 var det 310 ansatte og 227,85 årsverk innen helse og omsorgstjenestene. Det 

har vært en slik utvikling i antall brukere av tjenestene: 

 

Kilde: Strategi 2020-2023 for Tjenesteområde helse og omsorg 
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Kilde: Strategi 2020-2023 for Tjenesteområde helse og omsorg 

Tabellene viser en økning opp mot 40 % på antall brukere av helse og omsorgstjenester fra 2016 til 

2019. Fra januar 2017 til september 2019 har det vært en økning i antall brukere med ca. 25 %, 

samtidig har tallet på antall ansatte og årsverk økt med 8 %. En har altså gitt flere brukere tjenester 

med færre årsverk. 

Økonomi: 

I enheten sin strategiplan for perioden 2020-2023 omhandler enheten sitt store merforbruk i de siste 

tre år og årsaken til merforbruket som det opplyses at i hovedsak skyldes følgende forhold: 

• Økning og endring i brukermassen, 

• Åpning av nytt helsehus med 7 flere sykehjemsplasser, 

• Velferdsteknologi som ikke har fungert etter formålet, og 

• Vakante stillinger som det tok tid å få besatt. 

Omstillinger i planperioden - Økonomiplan 2020-2023: 

Helse og omsorg har vært gjennom omstilling i 2019 som følge av et for høyt driftsnivå i 2018, mye 

knyttet til overgang til drift i nytt helsehus. Det er iverksatt tiltak i 2019 som vil gi helårsvirkning i 

2020. Eksempel er innføring av langvakter i institusjon, avvikling av 7 korttidsplasser i institusjon og 

oppstart av bokollektiv i Måndalen. I 2019 er det driften av botjenesten som har gitt de største 

utfordringene med tanke på budsjett. Kostnadene her har økt med 8-9 millioner kroner knyttet til 

ressurskrevende brukere, og gjør at det blir vanskelig å nå budsjett. Det må derfor planlegges for 

ytterligere tiltak i Helse- og omsorg, både innenfor botjenesten og de øvrige områder.  

Tjenesten må fortsette omstillingsarbeidet for å kunne gi gode tilbud til den voksende gruppen eldre 

i årene som kommer. For 2020 er det synliggjort konkrete tiltak som summerer seg opp til en 

helårsvirkning på 15 mill. kroner. Av planlagte prosjekter nevnes:  

Ytterligerer vriding i ressursbruk fra langtids institusjonsplass til bokollektiv, jfr. omsorgstrappa og 

ambisjonen om rett omfang på tilbudet i hvert trinn av trappa, blant annet ved å ta i bruk 7 rom i 
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Snarveien 5 til bokollektiv innenfor den bemanning som i dag betjener de 10 omsorgsleiligheter der. 

Dette forventes i en periode å kunne frigjøre tilsvarende kapasitet i helsehuset til andelen brukere på 

dette nivået igjen øker på noe lengre sikt (7-10 år). Andre tiltak: 

• Endring i turnus i botjenesten.  

• Etablering av arbeids- og aktivitetssenter  

• Ytterligere reduksjon i bruk av vikarbyrå.  

• Forsere bruk av velferdsteknologi (digitale tilsyn og elektronisk medisinhåndtering) i 

kombinasjon med hverdagsrehabilitering.  

• Dimensjonering av tjenestetilbudet – vurdering av omsorgstrappen sine måloppnåelser.  

• Det iverksettes et prosjekt med et begrenset forsøk med økt grunnbemanning i somatisk 

avdeling ved Helsehuset. Prosjektet innebærer økt bemanning på dagtid. Dette finansieres 

gjennom reduksjon av inleie og overtid ved fravær. Utbygging Innenfor utbyggingsområdet 

vil etableringen av Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS medføre økte kostnader til 

drift og opplæring i perioden. Det foreslås å videreføre en vakanse i planperioden. Det 

arbeides videre med digitalisering og effektivisering av de fleste tjenestene innenfor 

sektoren. De må også ta sin andel av kostnadsreduksjon som følge av grensejusteringen. 

 

Utfordringer i planperioden (Strategi 2020-2023 for Tjenesteområde helse og omsorg): 

«Tjenesteområdet helse og omsorg har de siste årene vært i stor omstilling for å møte 

morgendagens utfordringer knytt til en stadig eldre befolkning og mangel på kvalifisert personell. 

Byggingen av Rauma Helsehus og Måndalen Omsorgssenter er viktigste strukturelle grep for å møte 

de utfordringene. Dette har gjort at vi nå har alle «trappetrinnene» i omsorgstrappen og kan gi riktig 

tilbud, på riktig sted til rett tid.  

 

Nye og mer komplekse oppgaver overført fra spesialisthelsetjenesten etter innføringen av 

samhandlingsreformen i 2012, gjør det ekstra utfordrende da vi ikke klarer å øke kompetansen i takt 

med overførte oppgaver. Dette gjelder somatikk, men kanskje i enda større grad innenfor psykiatri og 

rus. For å møte disse utfordringene er det viktig at vi har fokus på kompetanseheving, bruk av 

velferdsteknologi og «jobbglidning». Vi får da brukt spesialkompetansen der vi har mest bruk for den.  

 

Rehabilitering er annet satsingsområde som er viktig så tidlig som mulig i et pasientforløp for at 

brukeren/pasienten skal holde seg så lavt som mulig i omsorgstrappa, og bli værende der lengst 

mulig. Det kreves et godt tverrfaglig team med kompetanse på området og kontinuitet i 

personalgruppen. Hjelpemidler, sammen med aktuell velferdsteknologi, må komme tidlig på plass.  

 

Status pr. i dag er at vi er godt i gang med det gode pasientforløpet, men må jobbes videre med 

rutiner for å optimalisere rehabiliteringen. Rehabiliteringskoordinator i avdelingen sikrer et best 

mulig pasientforløp og habiliteringsprosessen. Det er for få ansatte med kompetanse på 

rehabilitering og vi må bedre kontinuiteten i arbeidet. Vi har et godt og tett samarbeid med 

fysio./ergo og institusjonslege.»  
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Styrker, utfordringer, muligheter og trusler for enheten (SWOT)(Strategi 2020-2023 for 

tjenesteområde helse og omsorg): 

 

 
Også helse og omsorg følger opp SWOT gjennom de mål og tiltak som er utarbeidet i kapittel 3 i 

strategien. Enheten har satt seg overordna mål innenfor hvert av områdene samfunn, tjenester, 

organisasjon og økonomi. 
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Brukermedvirkning: 

Rauma kommune har for helse og omsorgstjenestene et brukerråd hvor pårørende er representert. 

Disse skal møtes minimum 2 ganger i året. 

KOSTRA – TALL 

Tabell 11: Utvalgte nøkkeltall for helse og omsorg 

Nøkkeltall Enhet 

Rauma kommune 
  

KOSTRA  
gr. 11 

Landet 
uten 
Oslo 

2017 2018 2019 2019 2019 

Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per 
innbygger (kr) kr 31331 35933 39440 34167 28727 

Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger   årsverk 424,2 421,8 448,0 377,9 313,6 

Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av 
kommunens samlede netto drifts  prosent 39,4 43,0 42,7 34,6 32,4 

Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ 
helseutdanning (prosent) prosent 77,6 75,7 78,2 78,9 77,7 

Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc   prosent 100,0 100,0 100,0 94,2 90,9 

Kilde: Kilde: SSB: Utvalgte nøkkeltall for helse og omsorg 

KOSTRA- tallene viser at Rauma kommune bruker mer per innbygger på helse- og omsorgstjenester 

enn de vi har sammenlignet med. 

KOMMUNEBAROMETER4 

Pleie og omsorg har gått fra 274 plass av alle kommuner i 2018 til 184 plass i 2019. Sosial har gått fra 

177 plass i 2018 til 174 plass i 2019. Innenfor sosial, finner en rus- og psykiatritjeneste. Dette gir en 

generell positiv utvikling for tjenesteområdet.  

• Andelen fagutdannede i helse og omsorg ca. på landsbasis med 74 %.  

• Tjenestene dreies mot hjemmebasert omsorg  

• Ift. personer med demens har kommunen middels andel skjermende plasser. Fra 2020 er det 

lovpålagt med dagsenter for personer med demens. Andelen plasser vi har, er på 

landsgjennomsnittet. Vi er under snittet i forhold til geriatrisk sykepleiere  

• Ligger på landssnittet ift. registrerte trygghetsalarmer  

• Ca. på landsgjennomsnittet i forhold til andelen funksjonshemmede som får dekket behovet 

til å delta i jobb eller studie. 

TILSYN 

Rapport fra fylkesmannen sitt tilsyn med kommunale tjenester til personer med samtidig 

rusmiddelbruk og psykisk liding, datert 20.6.2018. Tilsynet viser to avvik. 

 

 

4 Årsrapport 2019 
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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.» 
 

Kontrollutvalget har i møte 25.02.20 behandlet tilsynet og i april ble status for oppfølging av 

handlingsplanen som ble laget i forbindelse med tilsynet også behandlet.  

 
Rauma kommune vil i perioden 25.2 til 31.7 være uten helse- og omsorgssjef.  

RISIKOVURDERING HELSE OG OMSORG 

Risikofaktorer Bakgrunn for risikovurdering Risiko-
vurderin
g  
L = lav 
M = 
medium 
H = høy 

V
e

se
n

tl
ig

 

Sannsynlighet for at risikofaktor inntrer Konsekvens om 
risikofaktor inntrer 
 

 
Sa

n
n

sy
n

lig
h

e
t 

 
K

o
n

se
kv

e
n

s 

Kvaliteten på 
omsorgstjenester er 
ikke 
tilfredsstillende. 

Kommunen sliter med å få nok kvalifiserte 
søkere til stillinger. 
 
I perioden fra 25.2 til 31.7 er kommunen 
uten helse og omsorgssjef. Rådmannen og 
virksomhetslederne tar de viktigste 

oppgavene i denne perioden.  
Samtidig er det foretatt en administrativ 
omorganisering av enheten. 
 
Enheten har de siste tre årene ikke klart å 
holde budsjett rammen og hatt et 
vesentlig merforbruk. 
 
KOSTRA- tallene viser at Rauma kommune 
bruker mer på pleie- og omsorgstjenester 
enn de kommunen sammenligner seg 
med. I henhold til enhetens 
strategidokument bruker sosialtjenester 
(rus og psykiatri) noe mindre enn 
sammenlignbar KOSTRA gruppe.  
 
Utfordrende å øke kompetansen med de 
nye og mer komplekse oppgaver som er 
overført fra spesialhelsetjenesten etter 
innføringen av samhandlingsreformen. 
Spesielt krevende innen somatikk, psykiatri 

Innbyggerne får ikke 
den pleie og 
omsorgstjenestene de 
har krav på. 
 

 
M 

 
H 
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og rus. Kommunen ønsker å møte dette 
med blant annet kompetanseheving og 
velferdsteknologi. 

Tilsyn fra fylkesmannen har vist mangler 
ved kommunen si styring av det 
systematiske arbeidet som skal sikre at 
personer med ROP-lidelser får 
sammenhengende, koordinerte og 
forsvarlige helse- og sosialtjenester. 

Enheten mener de i dag har en godt 
tilpasset bygningsmasse for beboere i 
institusjon/bokollektiv. 

Kommunen har ikke aktivitetstilbud for 
personer med utviklingshemming på 
dagtid.  

 

4.5 HELSE OG VELFERD  

Tjenesteområdet ledes av helse og velferdssjef. Området har ca. 34 faste årsverk. Tjenesteområde 

inneholder svært mange ulike funksjoner og er organisert i 7 avdelinger.  

Tjenesteområdet omfatter funksjonene:  

232  Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste  

233  Annet forebyggende arbeid, helse (miljørettet helsevern mm.)  

234 Aktivisering eldre og funksjonshemmede   

241  Diagnose, behandling og re- /habilitering   

242  Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid   

243  Tilbud til personer med rusproblemer   

244  Barnevernstjeneste  

251  Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet  

252  Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet  

254  Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende  

273  Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi   

275  Introduksjonsordningen   

276  Kvalifiseringsordningen  

 281  Ytelse til livsopphold 

 



Møre og Romsdal Revisjon SA │Risiko- og vesentlighetsvurdering │Rauma kommune  

 

66 

 

De ulike tjenesteområdene omtales kort i Strategiplanen for tjenestene:
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Kilde: Strategi 2020 – 2023 for Tjenesteområde Helse og velferd 

Brukerråd: 

Tjenesten har et brukerråd bestående av 4 personer/pårørende. 

BARNEVERN 

Måltall:  

I tjenesten sin strategiplan for 2020-2023 står det at Rauma kommune i 2017 var på 169 plass for 

barnevernstjenesten, i 2018 på 347, og 2019 på 149 plass. Nasjonalt har andelen saker i barnevernet 

som tar mer enn 3 måneder å behandle, gått litt ned i fjor. I snitt overholder kommunene nå den 

normale saksbehandlingsfristen i lovverket i 88 prosent av sakene. Andelen fristbrudd er halvert på 

noen få år, og har aldri vært lavere enn i 2019. Andelen saker i Rauma som tar mer enn 3 måneder å 

behandle er middels. Sett de fire siste årene under ett, er statistikken middels. 

Kostnadene innen barnevernet i Rauma ligger under landsgjennomsnittet. Bemanningen av 

fagpersonell i barnevernet er noe lavere enn normalkommunen. I forhold til normert nivå ligger 

barnevernet med et underforbruk på budsjett med 4,3 millioner. Det har over år vært en stor 

arbeidsbelastning i barnevernet med spesielt stor tynge i 2019. Arbeidsbelastningen fører til at det 

har vært flere langtidssykemeldinger de siste årene. Andelen barn med tiltak og en utarbeidet plan er 

litt lavere enn i normalkommunen.  
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KOSTA- tall og tall fra Bufdir: 

Tabell 12: Utvalgte nøkkeltall for barnevern 

Nøkkeltall Enhet 

Rauma kommune 
  

KOSTRA gr. 
11 

Landet uten 
Oslo 

2017 2018 2019 2019 2019 

Netto driftsutgifter til 
barnevernstenesta per innbyggar 0-22 
år (kr) kr 4274 5062 5962 8770 8387 

Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 
år (prosent) prosent 3,5 2,0 3,0 4,8 4,6 

Prosentdelen barn med undersøking ift. 
innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 3,7 2,2 3,4 4,9 4,8 

Barn med barnevernstiltak ift. 
innbyggarar 0-22 år (prosent)  prosent 4,6 3,7 4,0 4,2 3,8 

Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per 
barn med undersøking eller tiltak (kr) kr 43653 59140 57864 56119 54645 

Brutto driftsutgifter per barn som ikkje 
er plassert av barnevernet (funksjon 
251) (kr) kr 18325 22328 32557 39790 41869 

Brutto driftsutgifter per barn som er 
plassert av barnevernet (funksjon 252) 
(kr) kr 216750 302000 272118 450559 442333 

Barn med undersøking eller tiltak per 
årsverk (funksjon 244) (antall) antall 17,0 13,7 22,9 19,1 19,2 

Undersøkingar med handsamingstid 
innan 3 månader (prosent) prosent 81 84 76 87 88 

Kilde: SSB: Utvalgte nøkkeltall for barnevern 

Vi ser av tabellene over at de foreløpige tallene for kommunens netto driftsutgifter til 

barnevernstjenesten per innbygger 0-22 år er lavere enn for KOSTRA gruppe 11 og landet uten Oslo. I 

2019 har Rauma kommune saksbehandles 76 % av barnevernssakene innen 3 måneders fristen. 

Innmeldte tall til www.bufdir.no for 2018 og 2019 
Verdi for 
Rauma 

kommune 

Verdi for 
fylket 

Dekningsgrad og kapasitet:  
 

Barn med barnevernstiltak i forhold til innbyggere i aldersgruppen 0-17år (2019) 4,7% 
4,6% 

Barn med undersøkesle i forhold til antall innbyggere i aldersgruppen 0-17 år 3,4% 
4% 

Barn som bor utenfor hjemmet i løpet av året i forhold til antall innbyggere i 
aldersgruppen 0-17 år (2019) 0,9% 

1% 

Andel barn med hjelpetiltak i hjemmet av alle barn med tiltak 0-17 år (2019) 80,8% 
77,7% 

Antall barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk (2019) 21,9 barn 
18,2 barn 

Kvalitet:  
 

Barn i fosterhjem som ikke har fått oppfølging i tråd med lovkrav (2019) 0%% 
 

16,2% 

Tilsynskrav i fosterhjem som ikkje er oppfylt (2019) 20% 
 

16,7% 

Fristbrudd i undersøkelsessaker (2019) 16,7% 
 

10,1% 

Barn i hjelpetiltak med tiltaksplan (2019) 68,8% 
 

68,9% 

Barn i hjelpetiltak med evaluert tiltaksplan (2019) 34,4% 
 

70,3% 

http://www.bufdir.no/
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Antall barn med akuttvedtak per 1000 i barnebefolkningen (2019) 0 pr. 1000 
 

1,4 per 1000 

Antall stillinger i barnevernstjenesten med fagutdanning per 1000 barn 0 – 17 år 4,5 stillinger 
 

4,2 stillinger 

Økonomi:  
 

Utgifter til barnevern per barn i befolkningen 0 -17 år (2019) 7474 kr 
 

9230 kr 

Utgifter per barn i barnevernet (2019) 104773 kr 
117639 kr 

Utgifter per barn som bor utenfor hjemmet (2019) 272118 kr 
 

389 071 kr 

Utgifter per barn som får tiltak i hjemmet (2019) 32557 kr 
31727 

Andel av barnevernsutgiftene som går til saksbehandling (2019) 42,8% 
36,3% 

Andelen av kommunens totale utgifter som brukes på barnevern (2019) 2,3% 
2,9% 

Bakgrunnsinformasjon:  
 

Barn i befolkningen (2019) 20,7% 
20,9% 

Andel barn som bor i lavinntektsfamilier (2017) 9,9% 
 

10,7% 

Andel enslige forsørgere med barn under 18 år (2018) 16,6% 
17% 

Andel i befolkningen med utdanning utover grunnskole (2018) 71,4% 
 

73,2% 

Utgifter til forebygging, helsestasjon og skolehelsetjeneste per innbygger 0-20 år (2019) 4237 kr 
3509 kr 

Barn med bekymringsmelding i forhold til befolkningen (2019) 3,4% 
 

4,0% 

Tallene fra Bufdir viser at av alle hjelpetiltak i barnevernet skjer nesten 81% av hjelpen i hjemmet. 

Det rapporteres om at det i 20% av sakene hvor barn er plassert i fosterhjem er tilsynskravet ikke 

oppfylt, og at 16,7% av alle undersøkelsessaker ikke blir behandlet innen fristen 

Tabellen viser at 68,8% av barna har tiltaksplan, men Rauma kommune har i liten grad evaluert 

tiltaksplanene sammenlignet med fylket. 

Vi ser at de foreløpige KOSTRA tallene, tall fra Bufdir og tall som benyttes i enhetens 

strategidokument for 2019 varierer for «Undersøkelser med behandlingstid innen 3 måneders 

fristen. 

Barnevernvakt: Rauma kommunene har gjennom interkommunalt samarbeid mellom 14 kommuner 

inngått samarbeid om vaktberedskap utenfor kontortid. Rauma kommune oppfyller nå lovens krav 

om tilgjengelig barnevern 24/7. 

Utfordringer/endringer i planperioden (Økonomiplan 2020 – 2023/ Strategidokument): 

En ny nasjonal barnevernsreform er på trappene. Reformen, som etter planen trer i kraft i 2021, 

innebærer blant annet en overføring av oppgaver fra det statlige barnevernet til kommunene. Kort 

oppsummert er målet med reformen at det skal forebygges mer, det skal sees etter ressurser i 

familie og nettverk, styrke kompetansen i barnevernet, øke samarbeidet mellom tjenestene i 

kommunene, og gi mer ansvar både faglig og økonomisk til kommunene. Selv om reformen omtales 

som barnevernsreform vil det være helt avgjørende at det samarbeides på tvers av yrkesgrupper og 

etater for å løse de oppgavene man står ovenfor.  
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Administrasjonen opplyser i Økonomiplan at kommunen pr i dag har lavere bemanning i barnevernet 

enn i normalkommunen og det brukes mindre penger på barnevern i Rauma enn i sammenlignbare 

kommuner. En konsekvens av reformen kan være slitasje på ansatte, som har mange og store 

oppgaver å løse slik det er i dag. 

FLYKNINGETJENESTEN5 

Per 1.august 2019 var det bosatt 34 voksne og 28 barn med flyktningstatus i Rauma. De bosatte er fra 

Eritrea, Irak og Syria. Det gjenstår bosetting av 2 personer til i 2019. Kommunestyret har vedtatt at 

kommunen kan bosette inntil 15 flyktninger årlig i 2020 og 2021.  

Helsestasjonen har siden juni 2018 hatt en engasjementstilling som familieveileder i 50% knyttet opp 

mot flykningfamilier. Dette er et engasjement som går til juni 2020, og som finansieres gjennom 

tilskuddsmidler fra Bufdir. 

Opplæring i norsk, samfunnskunnskap og arbeidspraksis er nøkkelen for god integrering. 

Voksenopplæringa har ansvar for opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Astero AS har ansvar for 

arbeidsrettet tema og arbeidspraksis. 

Rauma kommune har satt seg mål om 70% i arbeid/utdanning etter at obligatorisk opplæring er 

gjennomført. Måltallet ligger noe høyere enn gjennomsnittet for landets kommuner i 2018 (55 %). Av 

årsrapporten for 2019 ser vi at 95% av deltakerne som avslutta introduksjonsprogrammet gikk til 

arbeid eller utdanning. Det krever felles innsats og samarbeid mellom Voksenopplæring, 

flyktningetjenesten, videregående skole, NAV og lokalt næringsliv for at målet kan nås. Per 1. august 

2019 hadde 17 elever avsluttet introduksjonsprogrammet. Av disse har 7 deltakere fått plass på 

helsefag ved Rauma Videregående skole og 2 deltakere har fått tilbud ved annen videregående skole 

i fylket. 7 deltakere har fått fast jobb, eller deltidsjobb i kommunen, 1 deltaker er i fødselspermisjon. 

Rauma kommune sitt resultat er 94 % av elevene i arbeid/utdanning per august 2019. 

FRISKLIV OG MESTRING6 

Frisklivssentral ble etablert fra 2013. Endret til Friskliv og Mestring fra januar 2017. Åpent 3-4 dager i 

uka. En del av kursene går på kveldstid. Det er tre 50% fagstillinger som er knyttet fast til tjenesten. I 

tillegg har tjenesten flere treningskontakter som er lønnet på timer, og flere frivillige 

treningsinstruktører. Fra november 2018 ble det opprettet ei 40% prosjektstilling i forbindelse med 

Møteplassen- et tiltak for eldre som skal motvirke ensomhet og passivitet. Det siste året har en også 

 

 

5 Økonomiplan 2020-2023, Samfunnsplanens handlingsprogram 2020-2023, Budsjett 

2020/Strategidokumentet. 

 
6 Økonomiplan 2020-2023, Samfunnsplanens handlingsprogram 2020-2023, Budsjett 

2020/Strategidokumentet. 
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hatt ei merkantil stilling noen timer i uka gjennom NAV ordningen. Ca. 40- 50 nye brukere på 

Frisklivsresept pr. år + ca. 60 kursdeltakerne. Brukerne henvises fra helsepersonell (mest lege og 

NAV), men mange tar også kontakt direkte. Tilbudet blir benyttet like mye av menn som kvinner, 

aldersgruppe fra 17-70 år. På bassengtilbudet deltar ca. 30 personer, på treningsgruppene ca. 10, på 

gå-gruppa ca. 20 personer og på «Sterk og Stødig» ca. 120 deltakere 65+. På Møteplassen deltar ca. 

30 personer.  

Utfordringer i planperioden: 

Friskliv og mestring har mange tilbud, men for å opprettholde tilbudene er en avhengig av stabil 

bemanning med nødvendig kompetanse. Til nå har tjenesten fått statlige tilskudd for å etablere og 

utvikle Frisklivssentralen. Disse midlene har blitt redusert år for år, og kommer til å falle bort. En ser 

også en utfordring i å få nok ressurser til å drifte et lærings- og mestringstilbud.  

Rauma vil de kommende år få en kraftig økning i antall unge eldre 67-79 år. Gjennom tiltaket «Sterk 

og stødig» vil en nå denne aldersgruppen med forebyggende tiltak i forhold til fallulykker. Med økt 

andel eldre i kommunen, samt satsning på at flere kan bo hjemme lenger og opprettholde sin 

funksjonsevne, er det et økende behov for tiltak for denne gruppen. Med dette som bakgrunn, ser 

tjenesten at Møteplassen og lignende tilbud kan være et viktig ledd i satsningen for å nå målet om å 

sette inn tiltak lenger ned i omsorgstrappa. Tiltakene kan øke eldres livskvalitet gjennom å forebygge 

ensomhet og passivitet (tiltak lenger ned i omsorgstrappen).  

En annen utfordring for Friskliv og Mestring, er å gjøre tjenesten kjent for brukere og andre. 

Tjenesten er relativ ny enda, og det krever tett samarbeid med legetjenesten/ NAV og andre for å 

rekruttere brukere som har behov. Også her oppnår en størst effekt dersom en kommer tidlig inn 

med råd / veiledning og f.eks. treningstilbud/ kurs. Friskliv og Mestring har et ansvar for å følge opp 

helseutfordringer presentert i Oversiktsarbeidet for Folkehelse. Her ser en at Rauma kommune har 

store utfordringer i forhold til muskel- og skjelettplager, psykisk helse og antall brukere av diabetes 

type 2 medikamenter. Alle er utfordringer relatert til livsstil.  

Ungdata undersøkelsen viser utfordringer i forhold til psykisk helse, kosthold og søvn. I henhold til 

veilederen fra Helsedirektoratet skal også Frisklivssentraler gi tilbud til barn og unge og deres familie. 

Hittil skriver tjenesten at de ikke har hatt kapasitet til dette.  

HELSESTASJON7 

Det er registrert 456 barn i alderen 0-5/6 år (under skolealder) i Rauma kommune. Antall barn i 

målgruppen til helsestasjonen er ca. 1542, dvs. ca. 21% av Rauma sin befolkning. Helsestasjonen har 

full oppslutning. 

 

 

7 Økonomiplan 2020-2023, Samfunnsplanens handlingsprogram 2020-2023, Budsjett 2020/ 
Strategidokumentet. 
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Det ble i 2018 født 56 barn i Rauma kommune og per juni 2019 er det registrert 29 flykning barn i 

alderen 0 – 12 år.  

Tall fra kommunebarometer viser lav dekning av helsesykepleier målt opp mot antall småbarn i 

kommunen og lav dekning av jordmødre målt opp mot resten av kommune-Norge.  

Familieteamet opplever stort påtrykk ift. psykisk helse hos barn/unge/familier. Det blir stadig større 

krav til hva kommunen må håndtere selv og hva spesialisthelsetjenesten tar imot. Man ønsker å 

jobbe mer forebyggende opp mot psykisk helse enn hva som gjøres i dag. Ung data undersøkelse, 

gjennomført i Rauma 2018, viser at en stor prosentandel sliter med psykisk helse, spesielt jenter (opp 

mot 50% på enkeltområder). Flere studier viser at stadig flere jenter enn før rapporterer om ulike 

slag psykiske helseplager (statistikknotat Barn og unge i Møre og Romsdal 2018).  

Skolehelsetjeneste: 

Helsestasjonen har hatt prosjektstilling både i grunnskolen og den videregående skolen som har 

bidratt til en langt mer tilgjengelig skolehelsetjeneste både for elever og ansatte. I praksis har dette 

gitt en økning i lavterskeltilbudet «trefftid» ved skolene. Prosjektstillingen har medført 20% opp mot 

videregående skole og fra høsten 2019 har grunnskolen vært styrket med 90% prosjektstilling. 

Oppfølging av gravide: 

Alle gravide fikk tilbud om oppfølging hos jordmor- og alle benyttet seg av tilbudet. Dette er positivt, 

da et godt foreldreskap starter i svangerskapet og må følges opp, også med tanke på psykisk helse. 

Kommunebarometer for 2019 viser at så å si alle hadde hjemmebesøk innen to uker etter fødsel.  

Utfordringer i planperioden (Økonomiplan 2020 – 2023/ Strategidokument): 

I økonomiplanen for 2020 – 2023 trekker enheten frem følgende utfordringer i planperioden: 

Helsestasjonen har marginale ressurser spesielt opp imot skolehelsetjenesten, og når tjenestene i 

dag viser til en økning i tilbudet- trefftider- er det et resultat av prosjektmidler. Det er utfordrende og 

planlegge en god og forutsigbar tjeneste som et resultat av dette. Nye nasjonale retningslinjer fra 

2017 pålegger nye oppgaver både opp imot individ og system- dette er oppgaver som skal utføres 

innenfor eksisterende rammer.  

Grensejustering av Vågstranda og Hjelvika fra Rauma kommune til Vestnes kommunen fra 01.01.21. 

betyr ca. 420 færre innbyggere for Rauma. Dette innebærer mindre utgifter, men det vil også 

innebære mindre inntekter for kommunen, noe som også vil ramme tjenesteområdet vårt. 

Fragmenterte tjenester som ikke snakker sammen og som ikke evner å koordinere seg er 

tilbakemeldingen fra barn og unge i forslaget til Opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse. 

Tverrfaglig samarbeid og samhandling internt i tjenesten og mellom ulike tjenester viser seg å være 

en utfordring også i Rauma.  

Strategi for folkehelse 2018-2021 og Rusmiddelpolitisk handlingsplan er overorda planer. Enheten 

mener at planene mangler en forankring på tvers nedover i tjenesteområdene på de områdene i 

planverket som er sektorovergripende. Psykisk sykdom koster Norge 185 milliarder kroner pr år, og 
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halvparten av kostnadene skyldes depresjon og angstlidelser, og halvparten av disse oppstår i barne 

og ungdomsalder (FHI 2016 og H.dir.2015).  

Samfunnsutfordringen fra psykiske lidelser kan bare løses ved forebygging. Det er en trend på 

landsbasis at ungdom har en langt mer liberal holdning til og en økende bruk av syntetiske rusmiddel 

som GHB. Det er vel ikke grunn til å tro at Rauma skiller seg positivt ut ifra landsgjennomsnittet. Vi 

ser også at dette blir mer og mer normalisert.  

Studien Barn i Midt Norge ved May Britt Drugli har forsket på psykisk helse i barnehagen. 7% av 4 

åringer har psykiske vansker. Når vi da vet at barn fra 1-5 år oppholder seg i barnehagen i 10 000 

timer, er dette mye tid å bygge helse på. Barnehagene har en unik mulighet til å bygge friske barn. 

Det er økt fokus på betydningen at trygg tilknytning også i barnehagene, forutsetningen her er nok 

trygge, tilgjengelige og stabile voksne. Det er bedre å bygge friske barn enn å reparere syke voksne. 

Kvalitetsforskjellen i de norske barnehagene viser seg dessverre å være stor, og kvalitet er en 

forutsetning for å drive godt forebyggende arbeid. Forskning skiller mellom strukturell kvalitet og 

prosesskvalitet- der sistnevnte er særs viktig- men dette er det lite forskning på i Norge ( Prop. 121 S)  

Ifølge kommunebarometeret har 87% (397 barn) av barna i Rauma kommunen en barnehageplass, 

noe som bekrefter at vi har en unik mulighet til tidlig innsats. Det forutsetter gode rutiner for 

samarbeid og felles forståelse mellom de ulike sektorer. Spesialisthelsetjenesten skal behandle de 

mest alvorlige sakene, barn og unge med sammensatt problemer og med behov for langvarig 

oppfølging er i dag lagt til kommunen. Som et resultat av dette er det føringer for at helsestasjon og 

skolehelsetjenesten skal kunne tilby behandling for lettere psykiske og somatiske tilstander, og at 

dette også skal kunne utføres av helsesykepleier og annet helsepersonell (Prop 121-S) Dette vil 

utfordre enheten på kompetansebehovet videre fremover, der videreutvikling av en enda bedre 

tverrfaglig helsestasjon vil være viktig.  

Med lovkravet om psykologkompetanse ifra 010120; hvordan skal dette komme barn og unge i 

Rauma til gode? Det har tidligere vært skissert at 30% av psykologressursen i kommunen skal brukes 

opp til barn og unge. Vi ser et behov for evaluering og formalisering av samarbeidet. Vi opplever det 

utfordrende når det gjelder «gapet» mellom 16-23 år på alvorlig sammensatt problematikk. ROS 

teamet har de over 18 år. Psykisk helse og mestring har milde og moderate. Faget livsmestring og 

folkehelse- samarbeidet mellom helse og oppvekst, hvem gjør hva og når. Helsestasjonen har etter 

omorganisering fått flere faggrupper å lede og koordinere og behov for økt ledelse ved 

helsestasjonen er absolutt til stede. Jobben i.f.h.t. prosjektmidler- en meroppgave- som er nødvendig 

for å opprettholde og videreutvikle kommunale tjenester.  

Funksjon i.f.t. omsorgslønn, støttekontakt og avlastning ligger til helsestasjonen, et arbeid som i 

perioder kan være vanskelig å prioritere og følge opp. Endringer ift. krav og regler (ny avlasteravtale 

– SGS 1030) har gjort arbeidet mer omfattende og tidkrevende. Dette er pr. i dag en meroppgave for 

merkantil som kommer i tillegg til allerede eksisterende oppgaver. For avdelingsleder innebærer det 

også et økt personalansvar.» 
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NAV KOMMUNE8 

Rauma ligger på 174. plass på Kommunebarometeret for 2019, når det gjelder sosiale tjenester. For 

personer over 25 år er stønadstiden litt kortere enn landsgjennomsnittet. 28% av de som går på 

sosialstønad har mottatt stønad i minst 6 mnd. og 11,6% har mottatt stønad i 10+ mnd. Blant unge 

under 25 år er andelen på sosialhjelp på 3,5% og de over 25 år er andelen på 3,7%. Snittet i 

Kommune-Norge ligger på henholdsvis 7,1% og 4,5%. Mange unge sosialstønadsmottakere er i form 

for yrkesrettet aktivitet. Husbankens virkemidler er lagt til NAV i tillegg til at NAV disponerer et antall 

boliger for vanskeligstilte. Ved at NAV har disse virkemidlene i tillegg til økonomisk råd og veiledning, 

har vi bosatt personer i egne boliger og fått større turnover i kommunale boliger. I 2018 videre 

tildelte NAV startlån med omlag kr. 11, 6 millioner fordelt på 8 saker, hvorav 4 barnefamilier. Ved 

hjelp av Husbankens virkemidler, sammen med økonomisk råd og veiledning, har tjenesten etablert 

personer i egne boliger og frigitt kommunale boliger for videre utleie til andre vanskeligstilte. 

Utfordringer i planperioden (Tjenesten sitt strategidokument for planperioden 2020-2023): 

Sosialtjenesten kan få ekstra utfordringer dersom flyktningene, etter endt introduksjonsprogram, 

ikke kommer seg i lønnet arbeid og blir selvforsørget. Det er relativt stort antall unge med 

helserelaterte utfordringer som mottar stønad.  

Det er stor gjeldsproblematikk blant kommunens innbyggere. Antall betalingsanmerkninger i Rauma 

har økt de siste årene. Det er den samme trenden på landsbasis.  

NAV må komme tidlig inn med økonomisk råd og veiledning før sakene går til inkasso. Kontoret bør 

bemannes opp for å kunne yte denne tjenesten uten lang ventetid. Økonomisk råd og veiledning er 

en meget tidkrevende jobb. De siste årene har vi hatt stor pågang og venteliste på tjenesten.  

Reduksjon av befolkningen fra 2021, som en følge av kommunegrensejustering, vil kunne medføre en 

endring i stønadsutbetalingene. Behovet og etterspørselen etter kommunale boliger og Husbankens 

virkemidler kan også endre seg. 

PSYKISK HELSE OG MESTRING 

I strategidokumentet står det tjenesten har fokus på tidlig innsats og forebyggende plager, blant 

annet gjennom samarbeidet med Rauma videregående skole. I tillegg til «dropp in» har vi fått til et 

økt samarbeid med Rauma videregående skole med undervisning.  

Tjenesten har fått redusert antall behandlere siden 2018 og det opplyses i strategidokumentet for 

2020-2023 at tjenestene er i ferd med å få en venteliste igjen. I starten av 2018 planla enheten å 

 

 

8 Økonomiplan 2020-2023, Samfunnsplanens handlingsprogram 2020-2023, Budsjett 2020/ 
Strategidokumentet. 
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ansette en psykolog til. Det lyktes ikke, og senere ble stillingen kuttet pga. økonomiske utfordringer i 

kommunen. 

Rauma kommune har hatt 19 personer som har gjennomført kurs i Rask psykisk helsehjelp. Brukerne 

som svarer på evalueringsskjemaet etter endt behandling, gir tjenesten gjennomsnittlig over 9 av 10 

stjerner på hvor fornøyd de er med tilbudet de får. 71% av de som ikke var i jobb eller jobbet deltid, 

er kommet i gang med en form for tiltak.  

LEGETJENESTEN 

I strategidokumentet til tjenesten opplyses det at fastlegekapasiteten det siste året vært god og 

pasienter får raskt time. I 2019 har enheten fått på plass mulighet for time- og reseptbestilling via 

SMS.  

Tjenesten er sårbart ved sykdom/fravær hos fastlege da det er vanskelig å få inn vikarer. Når noen 

slutter er det svært krevende å få inn ny fastlege. Stillinger må gjerne lyses ut mange ganger og i 

påvente av ny fastlege bekles ledig hjemmel av kostbare vikarløsninger. Aldersgrense for når du kan 

tre ut av vaktordning (60 år) og nye krav til kompetanse gjør det stadig mer utfordrende å 

opprettholde lokal legevakt hele døgnet. Om alt går etter planen vil den nye interkommunale 

legevakten i Molde ha oppstart primo januar 2020 og dette vil medføre en stor reduksjon i 

vaktbelastning for legene i Rauma.  

Fastlegene opplever en mer krevende hverdag med stadig flere oppgaver de må utføre. Blant annet 

må de utføre et økende antall hjemmebesøk siden et økende antall eldre skal bo hjemme lengst 

mulig. Av samme grunn får legesenteret flere oppgaver som f. eks sårstell flere ganger i uken. 

UTFORDRINGER I PLANPERIODEN (TJENESTEN SITT STRATEGIDOKUMENT FOR 

PLANPERIODEN 2020-2023): 

Ungdata undersøkelsen 2018 viser, at mange sliter med psykiske utfordringer, har rusproblemer, 

søvnvansker og angst. Mange tilfelle av mobbing, vold og overgrep. Folkehelseinstituttet, Ungdata og 

statistikk fra Møre og Romsdal, viser at en voksende gruppe av jenter og gutter rapporterer om 

psykiske utfordringer. Det betyr at tjenesten bør satse på å utvikle effektive tiltak for unge, og styrket 

samarbeidet med Rauma Videregående skole. Resultater fra Ungdataundersøkelsen innenfor 

rusfeltet viser at det foregår stor rus-utprøvning og fortsatt relativ høy «dropp-out» på VGS. 

Tjenesten har derfor startet opp på nytt samarbeide med politiet omkring tidlig innsats og 

forebyggende arbeide på rusfeltet. Dog er dette arbeide vanskelig å opprettholde, når ruskonsulent 

stillingen i avdelingen er vakant.  

Data fra Telemarksforskning viser en økning i aldersgruppen fra 67-79 år i årene fremover. 

Eldregruppen har problemer med ensomhet, depresjon og aksept av ressurstap. Derfor har tjenesten 

i samarbeide med Friskliv og mestring funnet ett flott tilbud til denne gruppe, der både omhandler 

fysisk og psykisk helse. En viktig ressurs i dette arbeidet har vært våre erfaringsmedarbeidere og 

psykolog praktikanter, der har gjort at vi kunne holde hodet over vannet med vakant stilling i 
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avdelingen. Vi ser her en tendens i Rauma samfunnet til økende sykemeldinger pga. psykiske 

utfordringer.  

Samlet sett er psykisk helse en utfordring både i Rauma samfunnet og nasjonalt, og derfor er det 

viktig å opprettholde innsatsen mot denne problemstillingen og ha fokus på forebyggende arbeide og 

tidlig innsats på området. De to psykologstillingene er delvis finansiert av tilskudd som bortfaller fra 

2020. 

Avdelingen fikk i des. 2017 1,5 millioner til prosjektet Rask Psykisk Helsehjelp. Dette er et prosjekt 

over tre år der vi ansetter to fagpersoner i prosjektstillinger. Målet er rask hjelp og hjelp til selvhjelp. 

Vi kan få midler i tre år, men det forutsetter egenfinansiering på 100 000,- i 2019 og 300 000,- i 2020. 

Derfor stå vi overfor utrolige økonomiske utfordringer i 2021, hvor vi står og mangler 1.100.000 kr til 

at finansiere prosjektet videre. I tillegg er rus stillingen vakant, som gjør det vanskelig, å følge med i 

klientstrømmen. 

Styrker, utfordringer, muligheter og trusler for enheten (SWOT)(Strategi 2020-2023 for 

tjenesteområde Helse og Velferd): 

 

 

Også Helse og Velferd følger opp SWOT gjennom de mål og tiltak som er utarbeidet i strategien. 

Enheten har satt seg overordna mål innenfor hvert av områdene samfunn, tjenester, organisasjon og 

økonomi. 
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KOSTRA  

 

Tabell 13: Utvalgte nøkkeltall for Helse- og omsorg  

Nøkkeltall Enhet 

Rauma kommune 
  

KOSTRA  
gr. 11 

Landet 
uten Oslo 

2017 2018 2019 2019 2019 

Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger 
(kr) kr 31331 35933 39440 34167 28727 

Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk)  årsverk 424,2 421,8 448,0 377,9 313,6 

Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av 
kommunens samlede netto driftsutgifter prosent 39,4 43,0 42,7 34,6 32,4 

Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten 
m/helseutdanning  prosent 77,6 75,7 78,2 78,9 77,7 

Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av 
kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 4,7 5,1 5,3 5,0 4,9 

Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk)  årsverk 10,4 14,0 14,7 12,2 11,4 

Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk)  årsverk 11,9 13,5 13,3 10,6 9,7 

Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 
000 innbyggere 0-20 år (årsverk) årsverk 59,3 77,1 75,1 51,2 44,1 

Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter 
hjemkomst (prosent) prosent 108,3 96,6 101,8 82,1 93,5 

Kilde: SSB: Utvalgte nøkkeltall for helse og omsorg 

Vi ser av tabellene over at kommunens netto driftsutgifter til helse- og omsorgstjenester per 

innbygger er høyere enn for KOSTRA gruppe 11 og landet uten Oslo. Dette vises i at kommunen 

bruker en større andel av netto driftsutgiftene til omsorgstjenester og kommunehelsetjenester enn 

de vi har sammenlignet med. Rauma kommune har flere lege- og fysioterapeutårsverk per 1000 

innbyggere enn de vi har sammenlignet med. Det samme gjelder innen helsestasjons- og 

skolehelsetjenesten. Tabellen viser at alle nyfødte får hjemmebesøk innen to uker etter fødsel.   

Tabell 14: Utvalgte nøkkeltall for sosial 

Nøkkeltall - KOSTRA Enhet 

Rauma kommune 
  KOSTRA gr. 11 Landet uten Oslo 

2017 2018 2019 2019 2019 

Sosialhjelpsmottakere (antall)  antall 150 146 138 12211 116032 

Antall sosialhjelpsmottakere 18-24 år (antall)  antall 35 28 19 2551 22465 

Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp i 6 
måneder eller mer (antall) antall 37 41 36 3870 44541 

Sosialhjelpsmottakere med arbeidsinntekt som 
hovedinntekt (antall) antall 24 24 18 1406 12992 

Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som 
viktigste kilde til livsopphold (antall) antall 55 53 42 4750 48076 

Antall barn i familier som mottok sosialhjelp 
(antall)  antall 55 48 47 6679 58573 

Kilde: https://www.ssb.no/kommunefakta/kostra/rauma/sosial 

Vi ser av tabellen over at antall sosialmottakere har gått ned i perioden. 
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RISIKOVURDERING HELSE OG VELFERD 

Risikofaktorer Bakgrunn for risikovurdering Risiko-
vurderin
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Sannsynlighet for at risikofaktor inntrer Konsekvens om 
risikofaktor inntrer 
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Barnevern    

Kvaliteten i 
barneverns-
tjenestene er ikke 
tilfredsstillende. 

Rauma kommunene har gjennom 
interkommunalt samarbeid mellom 14 
kommuner inngått samarbeid om 
vaktberedskap utenfor kontortid 

I kommunens strategidokument 
opplyses det om at tjenesten i dag har 
lavere bemanning enn i 
normalkommunen og at det brukes 
mindre penger på barnevern i Rauma 
enn i sammenlignbare kommuner. Dette 
ser vi også av KOSTRA- tallene. 

Behandlingsfristen på 3 måneder i 
undersøkelsessaker ble brutt i 24 % av 
sakene i 2019. Dette er markant flere 
brudd enn sammenligningsgruppene. 

Tallene fra Bufdir.no viser at bare 34,4% 
av tiltaksplanene for brukerne er 
evaluert. Dette er et lavt tall 
sammenlignet med verdien for fylket. 

Innbyggerne får ikke de 
barnevernstjenestene 
de har krav på. 
 

 
M 

 
H 

 

Flyktningetjenesten    

Kvaliteten i 
flyktninge- 
tjenestene er ikke 
tilfredsstillende. 

Voksenopplæringen har ansvaret for 
opplæring i norsk og samfunnsfag. 
Astero AS har ansvaret for arbeidsrettet 
tema og arbeidspraksis. 

Helsestasjonen har siden 2018 hatt en 
engasjementstilling finansiert med 
tilskuddsmidler som familieveileder i 
50% stilling knyttet mot 
flyktningfamilier. Dette engasjementet 
går ut i juni 2020. 

Rauma kommune har satt seg mål om 
70% i arbeid/utdanning etter 
obligatorisk opplæring er gjennomført. 
Måltallet for landet ligger på 55%. Av 

Innbyggerne får ikke de 
flyktningetjenestene 
de har krav på. 
 

 
L 

 
H 
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årsrapporten for 2019 ser vi at 95% av 
deltakerne som avslutta 
integreringsprogrammet gikk til arbeid 
eller utdanning. 

Helsestasjon    

Kvaliteten i 
helsestasjon- 
tjenestene er ikke 
tilfredsstillende. 

Vi ser av tabellene over at kommunens 

netto driftsutgifter til helse- og 

omsorgstjenester per innbygger er 

høyere enn for KOSTRA gruppe 11 og 

landet uten Oslo.  

Rauma kommune har flere lege- og 

fysioterapeutårsverk per 1000 

innbyggere enn de vi har sammenlignet 

med. Det samme gjelder innen 

helsestasjons- og skolehelsetjenesten.  

KOSTRA-tallene viser at alle nyfødte får 

hjemmebesøk innen to uker etter 

fødsel.   

Ungdata undersøkelse gjennomført i 

2018 viser at en stor prosentandel sliter 

med psykisk helse, spesielt jenter. 

Har vært en økning i «trefftid» i 

skolehelsetjenesten som følge av 

prosjektmidler. Når disse faller ut kan 

det bli utfordrende å opprettholde 

tilbudet. 

 

 
Innbyggerne får ikke de 
tjenestene de har krav 
på. 
 

 
M 

 
H 

 

Legetjenesten    

Kvaliteten i lege 
tjenestene er ikke 
tilfredsstillende. 

Rauma kommune har flere lege- og 
fysioterapeutårsverk per 1000 
innbyggere enn de vi har sammenlignet 
med. 

I strategidokumentet til tjenesten 
opplyses det at fastlegekapasiteten det 
siste året har vært god og pasienter får 
raskt time. I 2019 har enheten fått på 
plass mulighet for time- og 
reseptbestilling via SMS.  

Tjenesten er sårbart ved sykdom/fravær 
hos fastlege da det er vanskelig å få inn 
vikarer.  

Innbyggerne får ikke de 
flyktningetjenestene 
de har krav på. 
 

 
L 

 
H 
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Det opplyses at det er utfordrende å 
opprettholde lokal legevakt hele døgnet.  

Planlagt å bli en del av det nye 
interkommunale legevakten i Molde, 
noe som vil medføre en reduksjon i 
vaktbelastning for legene i Rauma.  

Fastlegene opplever en mer krevende 
hverdag med stadig flere oppgaver de 
må utføre. Blant annet må de utføre et 
økende antall hjemmebesøk siden et 
økende antall eldre skal bo hjemme 
lengst. 

NAV kommune    

Kvaliteten i sosial 
tjenestene er ikke 
tilfredsstillende. 

Det er relativt stort antall unge med 
helserelaterte utfordringer som mottar 
stønad.  

Vi ser av KOSTRA- tallene at antall 
sosialmottakere har gått ned i perioden 
fra 2017 til 2019. 

Det er stor gjeldsproblematikk blant 
kommunens innbyggere. Antall 
betalingsanmerkninger i Rauma har økt 
de siste årene  

NAV opplyser at de må komme tidlig inn 
med økonomisk råd og veiledning før 
sakene går til inkasso.. De siste årene 
har NAV hatt stor pågang og venteliste 
på tjenesten.  

 

Innbyggerne får ikke de 
tjenestene de har krav 
på. 
 

 
M 

 
H 

 

Psykisk helse og 
mestring 

  

 

Kvaliteten i 
tjenestene er ikke 
tilfredsstillende. 

Tjenesten har fått redusert antall 
behandlere siden 2018 og det opplyses i 
strategidokumentet til enheten at de er 
i ferd å få venteliste igjen.  

Rauma har hatt 19 personer som har 
gjennomført kurs i rask psykisk 
helsehjelp. 

Kommunen har to psykologstillinger 
som delvis er finansiert med 
tilskuddsmidler som bortfaller i 2020. 

Rauma kommune har mottatt 
prosjektmidler over 3 år for prosjektet 

Innbyggerne får ikke de 
tjenestene de har krav 
på. 
 

 
M 

 
H 
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Rask Psykisk Helsehjelp. Det har vært 
ansatt to fagpersoner i prosjektet. 

Ungdata undersøkelse fra 2018 viser at 
mange sliter med psykiske utfordringer, 
har rusproblemer, søvnvansker og 
angst. Tall viser at dette er et voksende 
problem. Undersøkelsen viser også 
mange tilfeller av mobbing, vold og 
overgrep. 

Brukere av tjenesten har på 
evalueringsskjema gitt tjenesten 
gjennomsnittlig over 9 av 10 stjerner på 
hvor fornøyd de var med 
behandlingen/tilbudet de har fått.  

71% av de som ikke var i jobb eller 
jobbet deltid, er kommet i gang med en 
form for tiltak. 

Kartleggingstester som måler 
symptomer på angst og depresjon viser 
positiv utvikling. 

Data viser en økning i aldersgruppen 67-
79 år i årene fremover. Eldregruppen 
har problemer med ensomhet, 
depresjon og aksept av ressurstap. 
Tjenesten har i samarbeide med Friskliv 
og mestring funnet ett flott tilbud til 
denne gruppe, der både omhandler 
fysisk og psykisk helse. En viktig ressurs i 
dette arbeidet har vært våre 
erfaringsmedarbeidere og psykolog 
praktikanter, der har gjort at kommunen 
kunne holde hodet over vannet med 
vakant stilling i avdelingen.  

Tjenesten opplyser om tendens i Rauma 
samfunnet til økende sykemeldinger 
pga. psykiske utfordringer.  
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4.6 KULTUR 

Tjenesteområdet omfatter funksjonene:  

• 100 Politisk styring og kontrollorganer (Ungdomsrådet)  

• 231 Aktivitetstilbud for barn/unge 

• 234 Aktivisering eldre og funksjonshemmede (Frivilligsentralen)  

• 365 Kulturminnevern   

• 370 Bibliotek   

• 373 Kino  

• 375 Museer   

• 380 Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg   

• 381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg   

• 383 Musikk- og kulturskoler  

• 385 Andre kulturaktiviteter (på Kulturhuset)   

• 386 Kommunale kulturbygg (Kulturhuset)  

Den administrative organiseringen av Kulturtjenesten: 

 

Kilde: Strategidokument for Kultur 2020-2023 
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Brukerråd: 

Kultursamrådet er et rådgivende organ for kommune, både politisk og administrativt, og skal uttale 

seg i saker som vedrører kultur. Det er et rådgivende organ og behandler vesentlige saker som 

rådsmedlemmene ønsker å ta opp eller som Kultursjefen ønsker drøftet. Rådet forholder seg til 

Kommuneloven, eget vedtatt reglement, samt andre aktuelle sentrale reglement. Den enkelte 

representant velges av foreningen han/hun representerer. Opprinnelig sammensetning av samrådet 

var: Rauma idrettsråd, Rauma historielag, Rauma sang- og musikkråd, Rauma eldreråd, RaumaRock, 

Norsk Fjellfestival, Romsdalsmartnan, Rauma friluftsråd, Rauma ungdomsråd, Raumarevyen Livsglede 

for eldre, Rauma kirkelige fellesråd og Rauma frivilligsentral.   

Utfordringsbilde (Økonomiplan 2020 – 2023): 

• Utnytte mulighetene som ligger i kulturhus samlokalisert med hotell enda bedre.  

• Reduserte rammer gir redusert tilbud og variasjon i kulturskolen.  

• Samspill med og stimulering av det frivillige kulturlivet.  

• Ivareta bygningsmassen og fornyelse av utstyr på Kulturhuset.  

• Få tilbud til uorganisert ungdom.  

Fram til 2023 øker aldersgruppen 67-79 år med 131 personer. Det blir behov for å samhandle med 

andre enheter og aktuelle instanser/aktører for å skape gode tilbud til denne aldersgruppen. 

Aldersgruppen barn og unge blir færre i perioden, mens over 80 år øker litt. Satsing og aktivitet må 

speiles i ressursomfanget.  

 

Styrker, utfordringer, muligheter og trusler for enheten (SWOT)(Strategi 2020-2023 for 

tjenesteområde Kultur): 
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Det er etablert overordna mål innenfor hvert av de fire områdene samfunn, tjenestene, organisasjon 

og økonomi. Målene går fram av strategidokumentet til enheten. 

Årsrapport 2019: 

Det er vedtatt ny kulturminneplan i 2019. 

KOSTRA 

 

Tabell 15: Utvalgte nøkkeltall for Kultur/Barne- og ungdomstiltak 

Nøkkeltall Enhet 

Rauma kommune 
  KOSTRA gr. 11 Landet uten Oslo 

2017 2018 2019 2019 2019 

Netto driftsutgifter til kultursektoren i 
prosent av kommunens totale netto 
driftsutgifter prosent 3,3 3,2 3,1 3,9 4,1 

Netto driftsutgifter til idrett i prosent av 
kommunens totale netto driftsutgifter  prosent 0,9 0,9 0,8 1,3 1,4 

Netto driftsutgifter til allmenn kultur 1000 kr 6906 6860 7026   

Netto driftsutgifter til kultursektoren 
per innbygger Kr 1938 1992 2094 2660 2541 

Besøk i folkebiblioteket per innbygger Antall 2,8 2,8 2,9 5,0 4,6 

Besøk per kinoforestilling Antall 29,7 30,6 26,5 22,4 25,5 

Barn 6-15 år i kommunens kulturskole Prosent 17,9 19,5 27,6 27,0 19,5 

Kilde: SSB: Utvalgte nøkkeltall for Kultur/Barne- og ungdomstiltak 

KOSTRA- tallene viser at Rauma kommune bruker en mindre andel av sine netto driftsutgifter til 

kultursektoren og per innbygger, enn sammenlignbar KOSTRA- gruppe og landet utenom Oslo. 

Sammenlignet med KOSTRA- gruppe 11 og landet utenom Oslo er det i Rauma kommune bra besøk 

per kinoforestilling og bra deltakelse i kommunes kulturskole. 
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RISIKOVURDERING KULTUR 

Risikofaktorer Bakgrunn for risikovurdering Risiko-
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Kultur    

Kvaliteten i kultur 
tjenestene er ikke 
tilfredsstillende. 

Kommunebarometeret viser at kulturenheten 
har gått fra 304. plass i 2017 til 215. plass i 
2019. 

KOSTRA- tallene viser at Rauma kommune 
bruker en mindre andel av sine netto 
driftsutgifter til kultursektoren og per 
innbygger, enn sammenlignbar KOSTRA- 
gruppe og landet utenom Oslo.  

Sammenlignet med KOSTRA- gruppe 11 og 
landet utenom Oslo er det i Rauma kommune 
bra besøk per kinoforestilling og bra 
deltakelse i kommunes kulturskole. 

Innbyggerne får 
dårlige 
kulturtjenester.  
 

 
M 

 
L 

 

 

4.7 UTBYGGING 

Rauma utbygging omfatter avdelingene: 

• Forvaltning,  

• VAR,  

• Formålsbygg og  

• Kommunalteknikk/ Brann og redning (beredskap og forebyggende).  

Tjenesteområde ledes utbyggingssjef og er inndelt i 4 avdelinger med hver sin avdelingsleder. Det er 

ca. 85 ansatte i enheten, i tillegg til ca. 40 deltidsansatte i brannvesenet. Totalt utgjør dette ca. 65 

årsverk.  

I løpet av 2019 har Rauma kommune tatt over driften av 5 nye vannverk. (årsrapport s. 11) 

Rauma kommune har en vedlikeholdsplan «Driftskostnader og oppgraderingsbehov kommunale 

bygg». Denne gir grunnlag for prioriteringer i budsjett og økonomiplan, samt for prioritering av den 

årlige potten på 4 millioner til mindre oppgraderinger. 
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Brukerråd: 

Tjenesten har et brukerråd bestående av 4 personer.  

Strategi 2020-2023 for Utbygging: 

Tabellen nedenfor viser plassering på kommunebarometer for de tre områdene. De tall som 

Utbygging blir målt på, er basert på KOSTRA rapportering. En rekke faktorer for hvert av disse tre 

ansvarsområdene gir en samlet plassering i forhold til alle landets kommuner. (Plassering 1 er best i 

landet, 422 er dårligst i 2019). Kolonnen til høyre angir utvikling fra 2018 til 2019. Enheten mener det 

er eksempelvis nærliggende å se siste års utvikling på saksbehandling i sammenheng med 

stillingsvakanse og redusert kapasitet. 

Tabell 16: Plassering på Kommunebarometeret de siste tre år 

 

Kilde: Strategi 2020-2023 for Utbygging 

Tabellen nedenfor viser plassering på kommunebarometer for perioden 2010 - 2019. «Hull» i 

tabellen kan skyldes manglende/ feil i rapporteringen, nye ansvar som er kommet til e.a. (Tallene for 

de tre siste år er identiske med forrige tabell.) 

Kilde: Strategi 2020-2023 for Utbygging 

Endringer i planperioden: 

• Vågstranda overføres til Vestnes 01.01.2021.  

• Brannvesenet blir en del av Nordmøre og Romsdal brann og redning fra 01.01.2020. Skiller 

brann fra øvrig virksomhet, økonomisk og sannsynligvis også fysisk. Ny brannstasjon. 

• Overgang fra NIR til RIR (skifte IKS renovasjon)  

• Renovasjon – fra sekk til dunk og hytterenovasjon for hele kommunen. 

Utfordringer i planperioden (Tjenesten sitt strategidokument for planperioden 2020-2023): 

• Digitalt tidsskifte - ta ut gevinst i form av kvalitet på tjenester og økonomi.  
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• Utvikle tjenestetilbudene til bedre tjenester til «riktig» pris.  

• Beholde og rekruttere riktig kompetanse. Bruke kompetansen riktig. 

• Bli oppfattet som medspiller hos innbyggere som ønsker å få til noe i Rauma.  

• Utvikle Raumasamfunnet – «Det skal ikke stå på oss!» 

• Holde akseptabel kvalitet og nivå på drift og vedlikehold av kommunale veger.  

• Ivareta de store verdiene som formålsbyggene representerer slik at de ikke forfaller. 

Styrker, utfordringer, muligheter og trusler for enheten (SWOT)(Strategi 2020-2023 for 

tjenesteområde Utbygging): 

 

Det er etablert overordna mål innenfor hvert av de fire områdene samfunn, tjenestene, organisasjon 

og økonomi. Målene går fram av strategidokumentet til enheten. 

 

 

 

 

 



Møre og Romsdal Revisjon SA │Risiko- og vesentlighetsvurdering │Rauma kommune  

 

88 

 

KOSTRA  

Tabell 17: Utvalgte nøkkeltall for Plan, byggesak og miljø 

Nøkkeltall: KOSTRA Enhet 

Rauma kommune 
  

KOSTRA 
gr. 11 

Landet 
uten Oslo 

2017 2018 2019 2019 2019 

Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall)  antall  0 3 224 1357 

Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser 
(prosent) prosent   100 31 27 

Byggesøknader i alt behandlet (antall)  antall 125 104 97   

Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall)  antall 87 52 25   

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 
ukers frist (dager) dager 18 21 18 18 18 

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 
ukers frist (dager) dager 16 12 2 35 33 

Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak 
om dispensasjon fra plan (prosent) prosent 22 32 31 20 17 

Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt 
(antall)  antall 5 6 - 67 1169 

Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder 
som ble innvilget (prosent) prosent 100 100 100 95 96 

Selvkostgrad i byggesaker (prosent)  prosent   74 85 581 

Kilde: SSB: Utvalgte nøkkeltall  

KOSTRA- tabellen over viser at det behandles færre byggesøknader i 2019 enn i 2017 og 2018. En 

større andel av byggesøknadene skjer gjennom vedtak om dispensasjon i Rauma kommune enn i 

KOSTRA- gruppe 11 og landet utenom Oslo. Tabellen viser at gjennomsnittlig saksbehandling av 

byggesøknader behandles innen fristen. I høring opplyser rådmann at gjennomsnittlig saks-

behandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist er 11 dager og ikke 2 som rapportert til KOSTRA. 

Tabell 18: Utvalgte nøkkeltall for Kommunal vannforsyning og husholdningsavfall 

Nøkkeltall: KOSTRA Enhet 

Rauma kommune 
  

KOSTRA 
gr. 11 

Landet 
uten Oslo 

2017 2018 2019 2019 2019 

Selvkostgrad vann Prosent 100 100 101 90 91 

Årsgebyr for vannforsyning (gjelder regnskapsåret +1) Kr 3010 3838 3838 3260 3739 

Andel fornyet kommunalt ledningsnett, gjennomsnitt for siste 
tre år Prosent 0,13 0,13 0,19  0,65 

E.coli: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med 
tilfredsstillende prøveresultater Prosent 100 95,7 100  98,8 

Årsgebyr for avfallstjenesten (gjelder rapporteringsåret +1) Kr 3033 3075 3075 2795 2851 

Selvkostgrad husholdningsavfall Prosent 100 100 100   

Kilde: SSB: Utvalgte nøkkeltall 
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KOSTRA-tallene over viser at Rauma kommune ikke skiller seg vesentlig fra de vi har sammenlignet 

med. 

Tabell 19: Utvalgte nøkkeltall for eiendomsforvaltning 

Nøkkeltall: KOSTRA Enhet 

Rauma kommune 
  

KOSTRA 
gr. 11 

Landet 
uten Oslo 

2017 2018 2019 2019 2019 

Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av 
samlede driftsutgifter Prosent 8,0 8,2 9,4 8,2 9,0 

Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendommer per 
innbygger Kr 236 300 283 293 314 

Areal på formålsbygg per innbygger M2 6,59 7,07 7,32 5,71 4,91 

Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter Kr 31 25 24 82 102 

Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter Kr 93 20 79 561 600 

Herav utgifter til renhold Kr 127 145 146 166 171 

Herav energikostnader per kvadratmeter Kr 132 129 114 133 134 

 Kilde: SSB: Utvalgte nøkkeltall 

KOSTRA- tabellen viser at Rauma kommune bruker noe mindre på å drifte sine eiendom enn KOSTRA- 

gruppe 11 og landet utenom Oslo. Tabellen viser at Rauma bruker mindre utgifter på både renhold 

og energi per kvadratmeter, enn de vi har sammenlignet med. 

Tabellen viser at Rauma bruker langt under KOSTRA- gruppe 11 og landet utenom Oslo på 

vedlikehold av sine formålsbygg. 

RISIKOVURDERING: BYGG OG FORVALTNING, TEKNISKE TJENESTER, VAKT OG  

   BEREDSKAP 

Risikofaktorer Bakgrunn for risikovurdering Risiko-
vurderin
g  
L = lav 
M = 
medium 
H = høy 

V
e

se
n

tl
ig

 

Sannsynlighet for at risikofaktor 
inntrer 

Konsekvens om 
risikofaktor inntrer 
 
 
  

Sa
n

n
sy

n
lig

h
e

t 

 
K

o
n

se
kv

e
n

s 

Byggesaksbehand-
lingen er ikke 
tilfredsstillende. 

KOSTRA- tallene viser at det 
behandles færre byggesøknader i 
2019 enn i 2017 og 2018. En større 
andel av byggesøknadene skjer 
gjennom vedtak om dispensasjon i 
Rauma kommune enn i KOSTRA- 
gruppe 11 og landet utenom Oslo.  

Privatpersoner, næringsliv 
og offentlige myndigheter 
blir forsinket med 
utbyggingsprosjekter. 

 
M 

 
M 
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KOSTRA- tallene viser at 
gjennomsnittlig saksbehandling av 
byggesøknader behandles innen 
fristen. 

Kommunale bygg 
forfaller på grunn av 
for lite vedlikehold. 

Rauma kommune har en oversikt 
over driftskostnader og 
oppgraderingsbehov for de 
kommunale bygg.   
 
KOSTRA- tallene viser at Rauma 
kommune bruker lite på 
vedlikehold av formålsbyggene, 
sammenlignet med KOSTRA- 
gruppe 11 og landet utenom Oslo. 
 

Presset kommune-økonomi kan gå 
på bekostning av det kommunale 
vedlikeholdet. 

Arbeidsmiljøet for 
kommunens ansatte og 
elever/beboere blir for 
dårlig.  
 
Store utgifter til total-
renovering og/eller 
nybygging. 

 
M 

 
M 

 

Kvaliteten i 
brannberedskapen er 

ikke tilfredsstillende. 

Brannvesenet ble fra 1.1.20 en del 
av Nordmøre og Romsdal brann og 
redning (NiBR). Se kap.5 Kontroll 
med kommunale selskaper. 
 

Liv og verdier kan gå tapt.    

Kvaliteten i vann-
forsyningen og avløp 
er ikke tilfreds-
stillende. 

KOSTRA-tallene viser at vann, avløp 
og renovasjonstjenestene i 
kommunen i 2019 får en 99. plass, 
av 422 kommuner i Norge. 

Innbyggerne kan få for lav 
kvalitet på vann og avløp 
eller leveransen kan bli 
avbrutt. Dårlig vannkvalitet 
kan føre til sykdom. 

 
L 
 

 
H 

 

Kvaliteten i 
renovasjons-
ordningen er ikke 
tilfredsstillende. 

Kommunen skal gå over fra RIR til 
NIR. Se kap.5 Kontroll med 
kommunale selskaper. 
 

Husholdningsavfall blir ikke 
samlet inn eller behandlet 
på en forsvarlig måte. 
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5  KONTROLL MED KOMMUNALE SELSKAP 

 
Forvaltningsrevisjon av virksomheten i kommunens selskaper skal være med å sikre at selskapet 

drives slik at det oppfyller sine mål og at dette gjøres på en etisk forsvarlig måte.  

Forvaltningsrevisjon i selskaper som omtales i risiko og vesentlighetsvurdering under må sees i 

sammenheng med de risiko og vesentlighetsvurdering som er utarbeidet som grunnlag for plan for 

eierskapskontroll 2020 til 2023.  

Forvaltningsrevisjon i selskap: 

Forvaltningsrevisjon skal være med å sikre at selskapet drives slik at det oppfyller sine mål og at dette 

gjøres på en etisk forsvarlig måte. Forvaltningsrevisjon av kommunens selskaper kan være kontroll av 

selskapets økonomi, produktivitet, måloppnåelse osv.  

Forvaltningsrevisjon i selskaper som omtales i denne risiko og vesentlighetsvurdering må sees i 

sammenheng med risiko og vesentlighetsvurdering som er utarbeidet som grunnlag for plan for 

eierskapskontroll 2020 til 2023.  

 

KOMMUNENS EIERPORTEFØLJE 

 

Tabell 17: Note 6 i årsregnskapet 2019: Aksjer og andeler i varig eie 

 



Møre og Romsdal Revisjon SA │Risiko- og vesentlighetsvurdering │Rauma kommune  

 

92 

 

Eierskapsmeldingen har i 2.6.1 bestemmelser om at eier skal formulere overordnede strategier og mål for selskapet 

 

Risikofaktorer Bakgrunn for risikovurdering Risiko-
vurderin
g  
L = lav 
M = 
medium 
H = høy 

V
e

se
n

tl
ig

 

Sannsynlighet for at risikofaktor inntrer Konsekvens om 
risikofaktor 
inntrer 
 
 
  

Sa
n

n
sy

n
lig

h
e

t 

 
K

o
n

se
kv

e
n

s 

Selskapets måloppnåelse 
er ikke tilfredsstillende 

Styret er ansvarlig for måloppnåelse. 
Eierne skal i samspill med styret og 
ledelsen sikre god ledelse av selskapet. 
Rauma kommune sin eierskapsmelding 
er fra 2011. I omtale om det enkelte 
selskapet i eierskapsmeldingen gis det 
informasjon om bakgrunnen for 
eierskapet og kommunens eierstrategi 
for selskapet. I kap.3 i 
eierskapsmeldingen omhandles 
overordnede prinsipper for eierstyring. 
«Kommunen gir som eier klare, 
langsiktige mål for selskapene. Styret er 
ansvarlig for realisering av målene» Det 
står videre at det utformes retningslinjer 
og overordnede prinsipper for 
eierskapet, og eierstrategier for det 
enkelte selskap. 

 

Innbyggerne får 
ikke de tjenestene 
de har krav på. 
Konsekvensen vil 
variere betydelig 
ut fra hvilket 
selskap det 
gjelder. 

 
L 

 
M 

 
 

Selskapet bryter 
bestemmelser om 
offentlighet i 
offentlighetsloven og 
kommuneloven 

Offentleglova har i § 2 bestemmelser om 
hvilke selskaper loven gjelder for. 

I Eierskapsmeldingen kap. 3.1 har 
kommunen noen overordnede prinsipper 
for eierstyring. Blant annet: «Det skal 
være åpenhet knyttet til Rauma 
kommunes eierskap og til selskapenes 
virksomhet, basert på prinsippet om 
meroffentlighet. Det forutsetter også at 
selskapene, så langt det det er praktisk 
mulig, følger reglene i offentlighetsloven, 
forvaltningsloven og lov om offentlig 
anskaffelser.»  

 

Svekket 
rettssikkerhet for 
innbyggerne. 

 
M 

 
M 
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Selskapet bryter 
saksbehandlingsregler i 
forvaltningsloven 

Saksbehandlingsreglene i 
forvaltningsloven gjelder for alle organer 
for stat eller kommune samt private 
selskaper som treffer enkeltvedtak eller 
utferdiger forskrift. Omtales i 
eierskapsmeldingen kap. 3.1 under 
overordnede prinsipper. 

Svekket 
rettssikkerhet for 
innbyggerne. 

 
L 

 
M 

 

Selskapet bryter 
regelverket for offentlige 
anskaffelser 

Det antas at det kan være usikkerhet i 
noen selskaper i forhold til om de 
omfattes av regelverket. Omtales i 
eierskapsmeldingen kap. 3.1 under 
overordnede prinsipper.  

Vi er ikke kjent med saker i KOFA knyttet 
til selskaper som Rauma kommune har 
eierinteresser i. 

Mindre effektiv 
drift, økonomisk 
tap og misligheter. 
Svekket 
omdømme. 

 
M 

 
M 

 
 

Selskapet har ikke 
tilfredsstillende etisk 
standard 

I eierskapsmeldingen til kommunen 
under kommunens overordnede 
prinsipper for eierstyring pkt. 6 
omhandles at styret skal sørge for at 
selskapet utarbeider etiske retningslinjer 
og at disse blir fulgt både av styret selv 
og av selskapets ledelse og ansatte.  

Selskapet kan bli 
utsatt for 
misligheter og kan 
få svekket 
omdømme. 

 
M 

 
M 

 
 

 

RISIKOVURDERING I VIRKSOMHETEN I KOMMUNENS SELSKAPER 

 

Tilbakemelding fra medlemmene i kommunestyret: 

Alle faste medlemmer i kommunestyret har fått tilsendt spørreundersøkelse. Vi har stilt spørsmål om 
det er selskap som kommunen har eierinteresser i som etter din vurdering bør følges opp med 
forvaltningsrevisjon eller eierskapskontroll? Vi har mottatt slike svar: 

Hva ser du på som de største utfordringene og risikoområdene for kommunen framover 

• Å sørge for at kommunestyret er involvert i politisk arbeid mellom møtene, føler at de 

kommer tett nok på/har god nok kunnskap om status og politisk handlingsrom, og at 

befolkning har realistisk bilde og forventninger til tjenestene.  

Har du forslag til tema og problemstillinger som bør prioriteres for forvaltningsrevisjon? 

• Hvor demokratisk system i fordeling av styreverv i selskapene? For å være demokratisk måtte 

partiene være proporsjonelt representert, mens det ofte er noen få plasser i styre og dermed 

blir det «hestehandel» der det ene partiet får makt i et selskap og et annet parti i et annet 

selskap. Finnes det alternativ løsning? 

• Hvordan kommunen har organisert seg, med tanke på selskapsformer og folkevalgt styring, 

innblikk og forvaltning. For eksempel gjennom Rauma Kommunale Boliger AS. 
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Er det selskap som kommunen har eierinteresser i som etter din vurdering bør følges opp med 
forvaltningsrevisjon eller eierskapskontroll? 

• Rauma boliger AS? 

• Tegelverksveien Eiendom AS. Prosessen rundt kjøpet av eiendommen. 

• Teglverksveien eiendom spesielt, men også Rauma Boliger AS, ut fra det ansvaret kommunen 
har. Er bekymret for at politikerne har for dårlige muligheter for godt og aktivt eierskap på 
dette viktige området, som blant annet omhandler hvordan vi sørger for en sosial 
boligpolitikk. 

 
Forvaltningsrevisjon skal være med å sikre at selskapet drives slik at det oppfyller sine mål og at dette 

gjøres på en etisk forsvarlig måte. 

Rauma kommune er eneeier i Rauma Energi AS, Teglverkveien Eiendom AS, Rauma Boliger AS, og 

Rauma Kulturhus og konferansesenter AS.  

Det ble gjennomført selskapskontroll (forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll) i rauma Energi AS i 

2016. 

Ut fra risiko og vesentlighetsvurdering og tilbakemelding fra kommunestyrets medlemmer kan det 

være særlig aktuelt å gjennomføre forvaltningsrevisjon i Rauma Boliger AS og Teglverkveien AS. 

Kommunen eier 50 % av Astero Rauma AS, mens kommunen er minoritetseier i de resterende 

selskapene. I de fleste selskapene har kommunen kun en liten eierpost og gjennom dette liten 

innvirkning på drift av selskapene.  

Der kommunen eier selskap sammen med andre bør eventuelle prosjekter avklares, og om mulig, 

gjennomføres sammen med disse.  

Kommunen er deleier i noen interkommunaleselskap. Enkelte av disse leverer viktige tjenester til 

innbyggere i kommunen. Det er viktig at kommunen ivaretar sine interesser slik at innbyggere mottar 

tjenester iht. de avtaler kommunen har med selskapene. Ut fra dette er det særlig aktuelt å 

gjennomføre forvaltningsrevisjon knyttet til av Nordmøre og Romsdal Brann og Redning IKS (NiBR) 

og Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS (RIR).  

 

 

 



 

  

RAUMA KOMMUNE 
Kontrollutvalget 

Saksmappe:  

Arkiv:  

Saksbehandler:  

Dato:  

2020-1539/04 

2016 

Jane Anita Aspen 

8.9.2020 

 

Saksframlegg  
 

 

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 

PS 29/20 Kontrollutvalget 15.9.2020 

 Kommunestyret  

 

 

 

PLAN FOR EIERSKAPSKONTROLL 2020-2023 

 

Sekretariatets innstilling 

 

Kontrollutvalget gjennomfører en avgrenset kontroll i kommunens selskap i form av 

utsending av et kartleggingsskjema 

 

Kontrollutvalget får delegert myndighet til å avgjøre om det skal gjennomføres 

eierskapskontroll, på bakgrunn av funn i kartleggingen.   

 

Kommunedirektøren skal sikre at årsmeldinger og regnskap fra selskap kommunen har 

eierinteresser i blir lagt tilgjengelig på kommunens hjemmeside. 

 

Rauma kommunes eierskapskapsmelding skal revideres i tråd med kravene til 

eierskapsmelding i kommuneloven § 26-1  

 

Bakgrunn for saka 

 

Kontrollutvalgets oppgaver ved eierskapskontroll følger av kommuneloven § 23-4 og 

Forskrift om kontrollutvalg og revisjon §§ 4 og 5.   

Kontrollutvalget skal rapportere og legge frem gjennomførte eierskapskontroller og 

resultatene av disse til kommunestyret, jf. forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 4.   

 
§ 23-4.Eierskapskontroll 

Eierskapskontroll innebærer å kontrollere om den som utøver kommunens eller 

fylkeskommunens eierinteresser, gjør dette i samsvar med lover og forskrifter, kommunestyrets eller 

fylkestingets vedtak og anerkjente prinsipper for eierstyring. 

Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at 

kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for hvilke eierskapskontroller som 

skal gjennomføres. Planen skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens og 

fylkeskommunens eierskap. Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er 

størst behov for eierskapskontroll. 

Planen skal vedtas av kommunestyret og fylkestinget selv. Kommunestyret og fylkestinget kan 

delegere til kontrollutvalget å gjøre endringer i planen. 

 



I kontrollutvalgsmøte 29.10.2019, bestilte utvalget en risiko- og vesentlighetsvurdering av 

kommunens eierskap. Formålet var å finne ut hvor det er størst behov for eierskapskontroll.  

 

Møre og Romsdal Revisjon SA leverte «Risiko- og vesentlighetsvurdering – Grunnlag for 

plan for eierskapskontroll 2020-2023 Rauma kommune» 5.6.2020. Utvalget fikk fremlagt 

risiko- og vesentlighetsvurderingen i møte 15.6.2020. 

 

Denne saken skal munne ut i en Plan for eierskapskontroll 2020-2023. Planen skal endelig 

vedtas av kommunestyret, og skal danne grunnlag for bestilling av eierskapskontroller. 

 

Vedlagt følger: 

• Risiko- og vesentlighetsvurdering – Grunnlag for plan for eierskapskontroll av 2020-

2023, datert 5.6.2020. 

 

VURDERING 

 

I NOU 2016:4 Ny kommunelov er det et eget kapittel om kommunenes styring og kontroll 

med ekstern virksomhet (kap. 27) 

 

I 27.4.4, kommer det frem følgende; «Oppfølging av kommunens deltakelse i selskaper har 

nok mange ganger vært mangelfull. Selskaper forvalter ofte store verdier og yter mange 

sentrale oppgaver på vegne av kommunen. Det er derfor ikke bare viktig at kommunen 

etablerer gode rutiner for eierstyring, men at kommunen også kontrollerer at den som utøver 

kommunes eierinteresser i et selskap, gjør dette i tråd med kommunestyrets vedtak, aktuelle 

lovbestemmelser og så videre.»  

Det står videre i 27.4.4.2… «Det er også ofte eierskapskontroller som avdekker behov for å 

gjennomføre forvaltningsrevisjon i selskaper. Utvalget vil videre understreke at mange 

selskaper blir eid av flere kommuner i fellesskap. Det er derfor viktig at eierskapskontrollen i 

disse selskapene samordnes.  

 

Revisjonen skriv i sin rapport at informasjon er innhentet fra oppstartsmøte med rådmann og 

tilgjengelig informasjon på kommunens hjemmeside. Eierskapsmelding fra 2011 er viktig 

grunnlag for risiko- og vesentlighetsvurderingene som foretas, samt årsrapport fra 2019. I 

tillegg er det gjennomført spørreundersøkelse overfor medlemmene i kommunestyret.  

 

Revisjonen skriver i sin rapport at det særlig kan være aktuelt å gjennomføre 

eierskapskontroll i Rauma Boliger AS og Tegelverkveien AS, Nordmøre og Romsdal Brann 

og Redning IKS og Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS. Dette er de 

samme selskapene som revisor peket på i sin analyse som grunnlag for plan for 

forvaltningsrevisjon.  

 

Eierskapskontrollen skal være med å sikre at kommunen utøver sitt eierskap på en 

profesjonell måte. Utøver kommunen sitt eierskap i tråd med regelverk, vedtak og etablerte normer 

for god eierstyring? 

 

Revisjonen har i risiko- og vesentlighetsvurderingen, vurdert 6 risikofaktorer: 

• Kommunen har utydelige prinsipper for utøvelse av eierskap 

• Kommunen bryter habilitetsbestemmelser 

• Kommunen praktisere ikke offentlighet i utøvelsen av sitt eierskap 

• Formålet med eierskapet er uklar 

• Kommunen kontrollerer ikke om selskapet når sine mål 

• Nominasjonsordning i kommunen sikrer ikke nødvendig kompetanse i styret i 

selskapet.  

 



Alle disse risikofaktorene kommer ut med middels eller lavt risikonivå.  

 

Sekretariatet ser ikke at det kommer frem noe funn i risiko- og vesentlighetsvurderingen som 

tilsier et forhøyet risikonivå knyttet til disse selskapene revisor trekker frem, fremfor andre. 

Sekretariatet kan ikke se at det er innhentet noe informasjon fra selskapenes styre eller daglig 

leder. 

 

Før det kan avgjøres om det skal gjennomføres eierskapskontroll knyttet til enkelte selskap, så 

vurderer sekretariatet at det bør gjennomføres en avgrenset kartlegging av kommunens 

selskap, for å avdekke om det er behov for eierskapskontroll i enkelte selskap.   

 

For å sikre et minimum av kunnskap om selskapene kommunen har eierinteresser i, så bør det 

sikres at det er tilgjengelig årsmeldinger og regnskap for alle selskapene på kommunens 

hjemmeside. Det forutsettes også at Rauma kommune sin eierskapsmelding fra 2011 blir 

revidert, i tråd med ny kommunelovs krav til eierskapsmeldinger.   

 
 

Jane Anita Aspen 

daglig leder 
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Møre og Romsdal Revisjon SA  

Møre og Romsdal Revisjon SA er et samvirkeforetak eid av Aure, Averøy, Kristiansund, Rindal, Smøla, 

Surnadal, Tingvoll, Aukra, Hustadvika, Gjemnes, Molde, Rauma, Sunndal, Vestnes, Fjord, Giske, Sula, 

Stranda, Sykkylven og Ålesund kommuner, samt Møre og Romsdal fylkeskommune. Selskapet utfører 

regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll for eierkommunene. Møre og Romsdal 

Revisjon SA ble etablert 1.1.2020, og har sitt hovedkontor i Astrups gate 9 i Kristiansund.  
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FORORD 

 

Møre og Romsdal Revisjon SA har gjennomført risiko- og vesentlighetsvurdering som grunnlag for 

utarbeidelse av plan for eierskapskontroll etter bestilling i Kontrollutvalget i Rauma kommune den 

29.10.2019. 

Lov av 22.6.2018 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven), § 23-4, 2. ledd bestemmer at 

kontrollutvalget minst en gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at 

kommunestyret er konstituert, skal utarbeide en plan som viser hvilke områder det skal 

gjennomføres eierskapskontroller. Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut 

hvor det er størst behov for eierskapskontroll. 

Dette dokumentet oppsummerer resultatene fra Møre og Romsdal Revisjon SA sin gjennomgang av 

virksomheter som Rauma kommune har eierinteresser i og risikoforhold som kan danne grunnlag for 

gjennomføring av eierskapskontroll. Analysen danner grunnlaget for kontrollutvalgets utarbeidelse 

av plan for eierskapskontroll for perioden 2020-2023.  

 

Surnadal, 5.6.2020 

 

 

Einar Andersen    Ingvild Bye Fugelsøy 

Oppdragsansvarlig revisor  Forvaltningsrevisor 
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SAMMENDRAG 

 

Møre og Romsdal Revisjon SA har, etter bestilling fra Kontrollutvalget i Rauma kommune, 

gjennomført en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens virksomhet som grunnlag for 

utarbeidelse av plan for eierskapskontroll (EK). 

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

eierskapskontroll. Vurderingen skal brukes som grunnlag for plan som kontrollutvalget skal utarbeide 

med oversikt over hvilke eierskapskontroller som skal gjennomføres i perioden 2020–2023. 

Aktuelle selskap for eierskapskontroll  

Rauma kommune har eierandeler i en rekke selskaper. Rauma kommune er eneeier i Rauma Energi 

AS, Teglverkveien Eiendom AS, Rauma Boliger AS, og Rauma Kulturhus og konferansesenter AS.  

Utfra risiko og vesentlighetsvurdering og tilbakemelding fra kommunestyrets medlemmer kan det 

være særlig aktuelt å gjennomføre forvaltningsrevisjon i Rauma Boliger AS og Teglverkveien AS. 

Kommunen er minoritetseier i de resterende selskapene. I de fleste selskapene har kommunen kun 

en liten eierpost og gjennom dette liten innvirkning på drift av selskapene. Av disse selskapene er det 

Norsk Tindesenter Eiendom AS og Astero AS som i 2019 hadde størst bokført verdi. 

Kommunen er deleier i noen interkommunaleselskap. Enkelte av disse leverer viktige tjenester til 

innbyggere i kommunen. Det er viktig at kommunen ivaretar sine interesser slik at innbyggere mottar 

tjenester iht. de avtaler kommunen har med selskapene. Ut fra dette er det særlig aktuelt å 

gjennomføre eierskapskontroll knyttet til av Nordmøre og Romsdal Brann og Redning IKS (NiBR) og 

Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS (RIR).  

Aktuelle problemstillinger og revisjonskriterter 

Basert på gjennomført risiko og vesentlighetsvurdering er det særlig aktuelle å gjennomføre 

eierskapskontroll ved å vurdere følgende problemstilling i det eller de selskapene kontrollutvalget 

velger å gjennomføre eierskapskontroll:  

• Kommunens system for eierskapsstyring, inkl. rolleavklaringer 
 

 
Revisjonskriteriene må vurderes i forhold til det enkelte selskap, men bør knyttes til bestemmelser i 

eierskapsmeldingen. 
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1 INNLEDNING 

 

1.1 EIERSKAPSKONTROLL 

Kontrollutvalget skal i henhold til lov om kommuner og fylkeskommuner av 22.6.2018 § 23-2 

(kommuneloven) påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eierinteresser i 

selskaper mv. Dette betegnes som eierskapskontroll. I § 23-4 gis det bestemmelser om utarbeidelse 

av risiko og vesentlighetsevurdering som grunnlag for plan for eierskapskontroll.  

Eierskapskontroll er definert i kommuneloven § 23-4:  

«Eierskapskontroll innebærer å kontrollere om den som utøver kommunens eierinteresser, gjør 

dette i samsvar med lover og forskrifter, kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og anerkjente 

prinsipper for eierstyring». 

Eierskapsmelding er et viktig dokument ved utarbeidelse av risiko og vesentlighetsvurderinger og 

plan for eierskapskontroll. Ny kommunelov styrker kommunenes eierstyring overfor kommunalt 

eide selskaper mv. Et viktig grep er at det nå gjelder et lovfestet krav om eierskapsmelding i lovens 

§ 26-1. Bestemmelsen angir minimumskrav til innhold i meldingen, og krever at meldingen skal 

utarbeides minst én gang i valgperioden og vedtas av kommunestyret. 

Eierskapskontrollen skal være med å sikre at kommunen utøver sitt eierskap på en profesjonell måte. 

Dette vil kunne gjøre at kommunen kan påvirke selskapet i ønskede saker, at eventuelle medeiere 

blir likebehandlet og at selskapets uavhengighet opprettholdes. 

1.2 RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING 

Risikovurdering er et begrep i risikostyringen som dekker de tre stegene risikoidentifisering, 

risikoanalyse og risikoevaluering. Dette er en begrepsbruk som er forankret i den internasjonale 

standarden ISO 31000 «Risikostyring». Risiko- og vesentlighetsvurderingen skal avdekke hvilke 

områder det knytter seg størst risiko til og hvilke tema det er mest vesentlig for kontrollutvalget å 

undersøke.  

Med risiko menes faren for at det kan forekomme avvik fra for eksempel regelverk, mål, vedtak og 

andre føringer. Potensielle hendelser som kan utløse konsekvenser som ikke er i samsvar med mål 

eller ønsker. Kontrollutvalget må skjønnsmessig vurdere de ulike områdene (hendelsene) opp mot 

hverandre og avgjøre hvilke som er mest vesentlige. Risiko- og vesentlighetsvurderingene skal danne 

grunnlaget for utarbeidelsen av planen for eierskapskontroll. 

Risikovurderingene er knyttet til: 

• Vurdering av sannsynlighet for at risikofaktoren inntreffer 

• Vurdering av konsekvens dersom risikofaktor inntreffer 

I risikovurderingene er det tatt hensyn til eventuelle tiltak som ledelsen i kommunen har iverksatt for å 

redusere at risikofaktoren skal inntreffe og redusere konsekvensen dersom risikofaktoren inntreffer. 
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Med utgangspunkt i COSO-rammeverket inngår følgende elementer i den overordnede analysen:  

• Mål for den kommunale virksomheten  

• Risikofaktorer som kan medføre uønskede hendelser som kan hindre måloppnåelse  

• Risikovurdering:  1) Konsekvensene dersom hendelsen inntreffer  

2) Sannsynlighet for at hendelsen inntreffer  

• Risikoreduserende tiltak  

• Vesentlighetsvurdering  

Følgende elementer inngår i vurderingene: 

1. Inndeling i hensiktsmessige virksomhetsområder  

2. Vurdering av risiko  

3. Risikoreduserende tiltak – hva gjør ledelsen med de aktuelle forholdene?  

4. Vurdering av vesentlighet  

5. Prioritering av områder – med henblikk på plan for eierskapskontroll 

I risiko- og vesentlighetsvurderingene har vi valgt å bruke farger for å antyde risikonivå. Fargene som 

benyttes er grønn (lav), gul (middels) og rød (høy). Videre bruker i rapporten en tabell der valgte 

risikofaktorer vurderes i forhold til sannsynlighet og konsekvens. Tabellen som benyttes er: 

Risikofaktorer Bakgrunn for risikovurdering Risiko-
vurdering  

L = lav 
M = medium 

 H = høy 

V
e

se
n

tl
ig

h
e

t 
(r

is
ik

o
n

iv
å)

 

Sannsynlighet for at risikofaktor 
inntrer 

Konsekvens om risikofaktor inntrer 
 
 
 
 
  

Sa
n

n
sy

n
lig

h
e

t 

K
o

n
se

kv
e

n
s 

Område   
  

 
M H  

Tjeneste  
   

L M  

Oppgave  
   

L L  

 

Risiko er at det skjer noe som gjør at kommunen ikke når sine målsettinger. Risikofaktorer er mulige 

hendelser som kan gjøre at kommunen ikke når sine målsettinger. Analysen setter opp risikofaktorer 

som er vesentlige for kommunens måloppnåelse.  

Risikofaktorene er vurdert ut fra sannsynligheten for at den inntreffer, og den konsekvensen det vil 

ha om det inntreffer. Konsekvensene kan ha følger for kommunens egen virksomhet og/ eller 

kommunens innbyggere. Det vil bestandig være en viss risiko for at kommunen ikke når sine mål, 

men mye av denne risikoen har både lav sannsynlighet og lav konsekvens.  
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1.3 METODE OG GJENNOMFØRING 

 

Denne rapporten er bestilt av Kontrollutvalget i Rauma kommune og utarbeidet av Møre og Romsdal 

Revisjon SA. Revisjonen har hatt to dialogmøter med kontrollutvalget. Kontrollutvalget har blant 

annet gitt innspill om at det bør innhentes innspill fra medlemmene i kommunestyret om 

utfordringer.   

Informasjon er innhentet fra oppstartmøte med rådmann og tilgjengelig informasjon på kommunens 

hjemmeside. Rauma kommune sin Eierskapsmelding 2011 er viktig grunnlag for risiko og 

vesentlighetsvurderingene som foretas. Årsrapport for 2019 med informasjon om Rauma Energi AS 

og Rauma Boliger AS har også vært nyttig informasjonskilder. I tillegg er det gjennomført en 

spørreundersøkelse overfor medlemmene i kommunestyret. 

SPØRREUNDERSØKELSEN  

De faste medlemmene av kommunestyret fikk tilsendt en spørreundersøkelse om kommunens 

utfordringer. Alle innspillene i spørreundersøkelsen er ikke hensyntatt, men revisjonen har 

sammenstilt svarene og har dette som bakgrunnsinformasjon i det løpende arbeidet med revisjon av 

kommunen. 

Det var i spørreundersøkelsen to spørsmål om eierskapskontroll. Spørsmålene var knyttet til: 
1. Om respondenten har god kunnskap om kommunen sitt eierskap i ulike selskap? 
2. Om det er selskap som respondenten mener bør følges opp med forvaltningsrevisjon eller 

eierskapskontroll? 

Vi mottok åtte tilbakemeldinger. Tilbakemeldingene peker på viktige områder og skiller seg ikke 
veldig fra hverandre. 

Kunnskap om selskapene kommunen eier eller har eierinteresser i varierer. Spesielt nevnes at det 
kan være utfordrende for nye kommunestyremedlemmer å tilegne seg kunnskap. Det gis innspill om 
at det ville vært en fordel med: 

• lett tilgjengelig oversikt over selskap, styremedlemmer og årsrapporter, for eksempel på 
kommunens hjemmesider  

Selskap som flere nevner som særlig aktuelle for forvaltningsrevisjon eller eierskapskontroll er: 

• Rauma Boliger AS 

• Tegelverksveien Eiendom AS 

Aktuelle tema for selskapskontroll som nevnes er hvordan kommunen velger selskapsformer og 
gjennom dette folkevalgt styring, innsyn og forvaltning. I tillegg nevnes hvordan styreverv i 
selskapene fordeles. 

 
 

1.4 FAKTASJEKK 

 

Høringsrapporten har vært til faktasjekk hos rådmannen.  
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2  EIERSKAPSMELDING  

 
Kommuneloven som ble vedtatt i 2018 styrker kommunenes eierstyring overfor kommunalt eide 

selskaper mv. Et viktig grep er at det nå gjelder et lovfestet krav om eierskapsmelding i lovens § 26-

1. Bestemmelsen angir minimumskrav til innhold i meldingen, og krever at meldingen skal 

utarbeides minst én gang i valgperioden og vedtas av kommunestyret. 

2.1 EIERSKAPSMELDING 

Rauma kommune har i eierskapsmeldingen fra 2011 lagt overordnede føringer for utøvelse av sine 

eierskap. Eierskapsmeldingen er vedtatt av kommunestyret, og har ikke vært revidert i ettertid. 

Hoveddelen i eierskapsmeldingen omhandler retningslinjer for eierstyring deriblant overordnede 

prinsipp for eierstyring. I kapittel 4 foreligger en gjennomgang av det enkelte selskap. Denne delen 

av eierskapsmeldingen skal i henhold til vedtatt eierskapsmelding revideres årlig og fremlegges 

tidlig på høsten hvert år.  

Rådmann opplyser at det i ettertid er gjort et politisk vedtak om at det skal lages årlig 

«eierskapsmelding» bare for de selskaper der kommunen har 50 % eierskap eller mer. Vår 

gjennomgang av Årsrapport 2019 med eierskapsmeldinger viser at det foreligger informasjon om 

Rauma Energi AS og Rauma Boliger AS. For resterende selskaper med eierandel på mer enn 50 % 

foreligger det ikke årlig eierskapsmelding i årsrapporten. 

Eierskapskontroll omfatter alt kommunalt eierskap som er organisert med hjemmel i andre lover enn 

kommuneloven samt interkommunalt samarbeid etter kommuneloven sjette del. Inkludert er dermed 

aksjeselskaper, interkommunale selskaper (IKS) og samvirkeforetak.  

2.2 EIERSTYRING 

Eiermeldingen fra 2011 har slikt innhold: 
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Kilde: Eierskapsmelding 2011 

Motiver for selskapsdannelse og eierskap 
I eierskapsmeldingen omtales fem motiver for selskapsdannelse. Dette er: 

1. Finansielt motivert  
2. Politisk motivert  
3. Samfunnsøkonomisk motivert 
4. Effektivisering av tjenesteproduksjon  
5. Kombinasjon av egenregi og markedsrettet produksjon  

 
Selskapsformer 
I eierskapsmeldingen omtales ulike selskapsformer. Dette er: 

1. Aksjeselskap (AS) 
2. Kommunalt foretak (KF) 
3. Interkommunalt selskap (IKS) 
4. Interkommunalt samarbeid 
5. Vertskommunesamarbeid 
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6. Stiftelser 
 

Kommunens overordnede prinsipper for eierstyring: 

Kommunen har vedtatt 11 overordnede prinsipper som skal legges til grunn for kommunens arbeid 

med eierstrategier. 

 

Kilde: Eierskapsmelding 2011 

2.3 OVERSIKT OVER SELSKAPER HVOR KOMMUNEN HAR EIERSKAP 

Selskaper hvor kommunen har eierskap:  

Tabell 1: Note 6 i årsregnskapet 2019: Aksjer og andeler i varig eie 
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Tabellen viser at Rauma kommune har 100 % eierskap i: 

• Rauma Energi AS,  

• Rauma Kulturhus og Konferansesenter AS,  

• Rauma Boliger AS,  

• Teglverkveien Eiendom AS. 

I tillegg til selskaper omhandlet i note 6 til Årsregnskapet for 2019 deltar Rauma kommune i en del 

kommunale samarbeid: 

• Barnevernsvakt, interkommunalt samarbeid mellom 14 kommuner 

• Tøndergård skole, samarbeid mellom flere kommuner i Romsdal der Molde er 

Vertskommune. Rauma kommune har 3 plasser. 
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2.4 VURDERING AV DE ULIKE SELSKAP 

Rauma kommune har eierandeler i en rekke selskaper. Av oversikten i kapittel 2.3 ser vi at Rauma 

kommune er eneeier i Rauma Energi AS, Teglverkveien Eiendom AS, Rauma Boliger AS, og Rauma 

Kulturhus og konferansesenter AS.  

Det ble gjennomført selskapskontroll (forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll) i Rauma Energi AS i 

2016. 

Utfra risiko og vesentlighetsvurdering og tilbakemelding fra kommunestyrets medlemmer kan det 

være særlig aktuelt å gjennomføre eierskapskontroll i Rauma Boliger AS og Teglverkveien AS. 

Kommunen er minoritetseier i de resterende selskapene. I de fleste selskapene har kommunen kun 

en liten eierpost og gjennom dette liten innvirkning på drift av selskapene. Av disse selskapene er det 

Norsk Tindesenter Eiendom AS og Astero AS som i 2019 hadde størst bokført verdi. 

Kommunen er deleier i noen interkommunaleselskap. Enkelte av disse leverer viktige tjenester til 

innbyggere i kommunen. Det er viktig at kommunen ivaretar sine interesser slik at innbyggere mottar 

tjenester iht. de avtaler kommunen har med selskapene. Ut fra dette er det særlig aktuelt å 

gjennomføre eierskapskontroll knyttet til av Nordmøre og Romsdal Brann og Redning IKS (NiBR) og 

Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS (RIR).  
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3 ANALYSE AV OVERORDNEDE RISIKOFAKTORER  

Stadig mer av den kommunale tjenesteytingen utføres av selskaper som ikke er en del av kommunen.  
Eierskapskontrollen skal være med å sikre at kommunen utøver sitt eierskap på en profesjonell måte. 

Dette vil kunne gjøre at kommunen kan påvirke selskapet i ønskede saker, at eventuelle medeiere 

blir likebehandlet og at selskapets uavhengighet opprettholdes. 

3.1 PRINSIPPER FOR EIERSKAP OG FORVALTNING 

 

Risikofaktorer Bakgrunn for risikovurdering Risiko-
vurdering  
L = lav 
M = medium 
H = høy 

V
e

se
n

tl
ig

 

Sannsynlighet for at 
risikofaktor inntrer 

Konsekvens om risikofaktor 
inntrer 
 

 
Sa

n
n

sy
n

lig
h

e
t 

 
K

o
n

se
kv

e
n

s 

Kommunen har 
utydelige prinsipper 
for utøvelse av 
eierskap  
 

Kommunen har vedtatt 
prinsipper for kommunen sitt 
eierskap i eierskapsmelding 
av 2011. 
 
Dokumentet har ikke vært 
revidert i ettertid. 

Kommunen opptrer ikke som 
en profesjonell eier. Dette kan 
skade både kommunens og 
selskapets interesser. 
Kommunens omdømme 
svekkes.  

 
M 

 
H 

 

Kommunen bryter 
habilitets-
bestemmelser  
 

Eierskapsmeldingen har ikke 
bestemmelser om habilitet og 
krav til etterlevelse.  

Kommunen bruker KS 
styrevervregisteret, som 
ligger tilgjengelig på 
nettsiden. 

Dårlig rettssikkerhetsgaranti, 
svekket omdømme og feil 
vedtak.  
 

 
M 

 
H 

 
 

Kommunen 
praktiserer ikke 
offentlighet i 
utøvelsen av sitt 
eierskap 

Kommunen har i 
eierskapsmeldingen 
overordnet prinsipp om 
åpenhet og det forutsettes at 
reglene offentlighetsloven 
følges så langt det er mulig. 
 

Vanskelig for innbyggerne å 
kontrollere kommunen når 
dokumenter ikke 
fremkommer på offentlig 
postjournal.  

 
M 

 
M 

 
 

 

3.2 FORMÅL MED EIERSKAP         

Risikofaktorer Bakgrunn for risikovurdering Risiko-
vurdering  
L = lav 
M = medium 
H = høy V

e
se

n
tl

ig
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Sannsynlighet for at 
risikofaktor inntrer 

Konsekvens om risikofaktor 
inntrer 
 

 
Sa

n
n
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n
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h

e
t 

 
K

o
n

se
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e
n

s 

Formålet med 
eierskapet er uklart. 

Formålet med eierskapene er 
omhandlet i 
eierskapsmeldingen fra 2011. 
For nye selskaper hvor Rauma 
kommune har eierskap er det 
ikke utarbeidet 
eierskapsmelding eller 
eierstrategi for det enkelte 
selskap. Det ble i 2013 
utarbeidet eierstrategi for 
Rauma Energi AS.   
 

Selskapet og virksomheten 
utvikles ikke til beste for 
kommunen og innbyggerne. 
Kommunens omdømme 
svekkes.  

 
 
M 

 
 
M 

 
 
 

Kommunen 
kontrollerer ikke om 
selskapet når sine 
mål  
 

 
 

I henhold til eierskaps-
meldingen fra 2011 skal del 4 
med informasjon om det 
enkelte selskapet revideres 
årlig og rapporteres.  
 
Rauma kommune har ikke 
skriftlige føringer i 
eierskapsmeldingen som 
sikrer tilfredsstillende 
rapportering og 
informasjonsflyt fra styret til 
eierne. 
Det er selskapsformen som 
avgjør hvilke 
rapporteringskrav som stilles i 
loven.  

Tjenestetilbudet til 
innbyggerne har ikke det 
innhold eller omfang som er 
fastsatt.  
 

 
M 

 
M 

 
 
 
 

 

3.3 REPRESENTASJON I EIERORGAN OG STYRE  

Risikofaktorer Bakgrunn for risikovurdering Risiko-
vurdering  
L = lav 
M = medium 
H = høy 

V
e

se
n

tl
ig

 

Sannsynlighet for at 
risikofaktor inntrer 

Konsekvens om risikofaktor 
inntrer 
 

 
Sa

n
n
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n
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h

e
t 

 
K

o
n

se
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e
n
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Nominasjonsordning 
i kommunen sikrer 
ikke nødvendig 
samlet kompetanse i 
styret i selskapet  
 

Kommunen har i 
eierskapsmeldingen 
retningslinjer for styrets 
sammensetning. 
 
 

Selskapene kan få 
utilfredsstillende styring som 
gjør at de ikke når sine mål.  
 

 
 
L 

 
 
M 
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BUDSJETTFORSLAG 2021 – KONTROLLARBEIDET I RAUMA KOMMUNE 

 

Sekretariatets innstilling 

 

Kontrollutvalgets forslag til budsjett for 2021 med en netto ramme på kr 1 349 000,- inkludert 

kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget vedtas. 

 

Saksopplysninger 

 

Forskrift om kontrollutvalg og revisjon sier følgende: 

 
§ 2. Kontrollutvalgets rolle i fastsettelsen av budsjettet for kontrollarbeidet 

Kontrollutvalget skal utarbeide forslag til budsjett for kontrollarbeidet i kommunen eller 

fylkeskommunen. Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjettet etter kommuneloven § 14-3 tredje 

ledd til kommunestyret eller fylkestinget. 

 

Budsjettforslaget skal synliggjøre kontrollutvalgets egne kostnader og kostnader knyttet til 

revisjon og sekretariatstenester.  

 

Rauma kommune får sekretariatstenester for kontrollutvalget hos Kontrollutvalgs-

sekretariatet for Romsdal som er et interkommunalt samarbeid hjemlet i gammel 

kommunelov § 27.  

 

Rauma kommune er har andel i  Møre og Romsdal Revisjon SA (MRR SA), og har 

revisjonstenester fra dette selskapet.  

 

Vedlagt følgjer:  

• Kostnadsfordeling sekretariatstenester for 2021 

• Økonomirapport Rauma 8.9.2020  

 

VURDERING 

 

For å gi kontrollutvalget gode arbeidsvilkår må kommunestyret stille nødvendige ressurser til 

disposisjon. Kommunestyret skal vedta et samlet budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i 

kommunen der utgifter til utvalget sin egen virksomhet, sekretariatsbistand og revisjon 

kommer fram. 

 



Det er forskriftsfestet at kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontrollarbeidet skal legges 

frem uforandret til kommunestyret. I kommunal- og moderniseringsdepartementets veileder 

for kontrollutvalgsarbeidet står det:  
«Budsjettforslag fra kontrollutvalget kan bare endres av kommunestyret. Grunnen til at 

kontrollutvalgets budsjett er i en særstilling, er at utvalget skal være fritt og uavhengig av de 

organene som utvalget skal kontrollere. Det er uheldig om administrasjonen eller et organ 

som kontrollutvalget skal kontrollere og ha tilsyn med, for eksempel formannskapet eller 

administrasjonsutvalget, får innvirkning på tilsynsorganets budsjettramme.» 

 

Kommunestyret kan selvsagt vedta et annet budsjett enn det kontrollutvalget forslår, men 

administrasjonen skal ikke ha innvirkning på kontrollutvalgets budsjettramme.  

 

I budsjettforslaget er det lagt opp til at kontrollutvalget kan avvikle 6 møter i året. 

   

Budsjettforslaget kan spesifiseres som følger: 

 

Konto Tekst Budsjett 

2021 

Budsjett 

2020 

Regnskap 

08.09.20 

 

1057 Trekkpliktig km. Godgjørelse 1 000  532 

1080 Godtgjørelse folkevalgte 63 000   61 800 47 425 

1080 Tapt arbeidsfortjeneste 30 000 0 15 589 

1099 Arbeidsgiveravgift 10 000 9 000 6 688 

1100 Kontorutgifter, abonnement 2 700 2 700 9 550** 

1115 Bespisning 2 000 1 500 720 

1150 Opplæring og kursutgifter 24 000 42 500 16 028 

1160 Bilgodtgjørelse + diett (oppg.pl.) 0 3 000 0 

1170 Utgiftsdekning reise 2 300 27 500 978 

1195 Kontingenter  7 000 7 000 ** 

 Sum kontrollutvalgets egen virksomhet 142 000 155 000  

     

1379 Andre driftsavtaler med private (revisjon) 950 000 800 000 423 245 

1379 Andre driftsavtaler med private 

(sekretariat) 

257 000 257 089 * 

 Sum utgifter kontrollutvalg, sekretariat 

og revisjon 

1 349 000 1 212 089  

  

*feilføring 

** kontingenten er ført under kontorutgifter, abonnement 

 

Kommentarer til noen av budsjettpostene: 

1080 Godtgjørelse folkevalgte: Godgjøring er beregnet ut fra forskrift om folkevalgtes 

godtgjøring m.v. vedtatt av Rauma kommunestyre i K-sak 66/2019.  

1080 Tapt arbeidsfortjeneste: Dette var ikke budsjettert for 2020, da det ikke var kjent hvem 

som ble valgt inn i kontrollutvalget. Det er nå både medlemmer og eventuelle varamedlemmer 

som har rett til tapt arbeidsfortjeneste. Dette legges derfor inn i budsjettet for 2021. 

1100 kontorutgifter abonnementer – Kontrollutvalgets medlemmer får medlemsbladet til 

Norges kommunerevisorforbund. Bladet har mange fagartikler som er nyttig for arbeidet i 

kontrollutvalget. Bladet koster 425,- pr medlem.  

1195 Kontingenter – Forum for kontroll og tilsyn (FKT) er en viktig fagorganisasjon kontroll og 

tilsynsarbeidet, der Rauma kommune er medlem. Størrelsen på kontingenten bestemmes ut fra 

kommunens innbyggertall. Rauma kommunes sats for 2021 er kr 7000,-, som det samme som 

for 2020. 



1150 Opplæring og kursutgifter- Grunnet usikkerhet rundt koronasituasjonen er denne posten 

foreslått redusert fra budsjett 2020. Det er likevel budsjettert med at noen utvalgsmedlemmer 

kan delta på en konferanse i 2021. Det er viktig med opplæring i starten på valgperioden. 

Grunnet Koronapandemien, så ble FKT sin fagkonferanse i juni 2020 avlyst. Det er derfor 

bare to medlemmer som har fått deltatt på kurs/konferanser i 2020; Dette var på NKRFs 

kontrollutvalgskonferanse som ble avviklet i januar. Det er usikkert hva som blir avviklet av 

konferanser i 2021. NKRFs kontrollutvalgskonferanse er utsett fra januar til april. Det er 

kanskje mest aktuelt å delta på FKTs fagkonferanse som etter planen skal arrangeres i 

Ålesund juni 2021. 

 

1379 – Andre driftsavtaler med private (revisjon) – Rauma kommune har revisjonstjenester 

fra MRR SA. Revisjonstjenestene blir fakturere etter medgått tid. MRR SA har estimert et 

beløp på bakgrunn av erfaringstall. I budsjettet er det stipulert 600 000,- til regnskapsrevisjon 

og 200 000,- til forvaltningsrevisjon. Dette er det samme som for 2020. Revisjonen skriver 

som begrunnelse for estimatet på regnskapsrevisjon at det i Rauma over mange år har gått 

mer tid enn nødvendig på grunn av lav kvalitet og for liten egen kvalitetssikring i 

regnskapsavdelingen. Revisjonen mener at honoraret kan reduseres betydelig med større grad 

av egenkontroll og avstemming før avleggelse av årsregnskapet. Det blir for 2021 budsjettert 

midler til levering av et forvaltningsrevisjons-prosjekt, eierskapskontroll eller en annen 

undersøkelse. I 2020 var det ikke budsjettert med levering av forvaltningsrevisjonsprosjekt, 

bare tjenester til risiko og vesentlighetsanalyser knyttet til plan for forvaltningsrevisjon og 

plan for eierskapskontroll. Sekretariatet lagt inn en økning i budsjettet utover det estimatet 

revisjonen kommer med. I løpet av en valgperiode er det ønskelig å gjennomføre 2-3 

forvaltningsrevisjoner eller eierskapskontroller. Sekretariatet har derfor foreslått å øke 

budsjettet til forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll fra 200 000,- til 350 000,-. Til sammen 

blir det da foreslått å budsjettere med 950 000,- til revisjonstjenester.  

 

1379 – Andre driftsavtaler med private (sekretariat) – Kontrollutvalgssekretariatet for 

Romsdal har for 2021 budsjettert med bruk fra disposisjonsfond, slik det også ble i 2018, 

2019 og 2020. Styret vedtok i styremøte 24.8.2020 at det skulle budsjetteres med bruk av 

242 000,- fra disposisjonsfond, slik at kostnadene for kommunene skulle bli den same i 2021 

som i 2020.  

 

Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget slutter seg til de vurderinger som her er gjort og ber 

kommunestyret om å vedta kontrollutvalgets forslag til budsjett for 2021 med en netto ramme 

på kr 1 349 000, som inkl. kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for 

kontrollutvalget. Saken legges fram med ovennevnte forslag til vedtak. 

 

 

Jane Anita Aspen 

daglig leder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kostnadsfordeling - Sekretariatstjenester for kontrollutvalgene 2021 
 

 

Kommune Folketall  

01.01.20 

Fordeling 

% 

70 %  

folketall 

30 % 

fast 

Sum 

Aukra 3 509 5,0 79 730 97 629 177 359 

Hustadvika  13 279 18,0 287 027 97 629 384 656 

Gjemnes 2 629 4,0 63 783 97 629 161 412 

Molde 31 967 44,0 701 623 97 629 799 252 

Rauma 7 468 10,0 159 460  97 629 257 089 

Sunndal 7 036 10,0 159 460 97 629 257 089 

Vestnes 6 532 9,0 143 514 97 629 241 143 

Sum  72 416 100,0 1 594 597 683 403 2 278 000 

 

 



 

 

  
 
 

1 RAUMA KOMMUNE (2020) - År/Periode 2020 1 - 9 08.09.2020 

 2 

  Regnskap Per.b(end) Avvik(per.) Buds(end) 
  2020 2020 0 2020 
Grp.Ansvar: 100 POLITISK STYRING OG KONTROLLORGANER 
  Ansvar: 1080 KONTROLLUTVALG/DISTRIKTSREVISJON 
    Tjeneste: 110 KONTROLL OG REVISJON 
        10575 TREKKPL. KM.GODTGJØRELSE 531,96 0,00 531,96 0,00 
        10810 MØTEGODTGJØRELSE 47.435,00 46.500,00 935,00 62.000,00 
        10815 TAPT ARBEIDSFORTJENESTE 15.588,51 0,00 15.588,51 0,00 
        10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT 6.481,21 4.797,56 1.683,65 6.572,00 
        10995 ARBEIDSGIVERAVGIFT AV AVSATT FERIEPENGER 206,72 0,00 206,72 0,00 
        11005 KONTORUTGIFTER 0,00 749,97 -749,97 1.000,00 
        11025 ABONNEMENTER 9.550,00 0,00 9.550,00 0,00 
        11156 BEVERTNING 720,00 1.649,97 -929,97 2.200,00 
        11505 OPPLÆRING, KURS og konferanse 16.028,00 22.500,00 -6.472,00 30.000,00 
        11605 KM-GODTGJØRELSE 0,00 2.250,00 -2.250,00 3.000,00 
        11615 KOSTGODTGJØRELSE / NATTILLEGG 1.170,00 0,00 1.170,00 0,00 
        11715 REISEUTGIFTER 978,57 18.749,97 -17.771,40 25.000,00 
        11955 KONTINGENTER 128.544,00 0,00 128.544,00 0,00 
        11957 FASTE LISENSER/ AVGIFTER; DATAPROGRAM, TV, GAB, KOPIAVTALER  M.V. 0,00 7.000,00 -7.000,00 7.000,00 
        13510 KJØP AV TJENESTER FRA ANDRE KOMMUNER 0,00 192.750,03 -192.750,03 257.000,00 
        13799 ANDRE DRIFTSAVTALER MED PRIVATE 423.245,00 600.000,03 -176.755,03 800.000,00 
        14290 MVA. PÅ VEDERLAG MVA-PL. ANSK.(DRIFT) 75.129,57 749,97 74.379,60 1.000,00 
      Sum utgifter 725.608,54 897.697,50 -172.088,96 1.194.772,00 
 

        17290 KOMP. FOR MVA. PÅ ANSK. UTG.F. DRIFT -75.129,57 -749,97 -74.379,60 -1.000,00 
      Sum inntekter -75.129,57 -749,97 -74.379,60 -1.000,00 
 

    Sum tjeneste: 110 KONTROLL OG REVISJON 650.478,97 896.947,53 -246.468,56 1.193.772,00 
 

  Sum ansvar: 1080 KONTROLLUTVALG/DISTRIKTSREVISJON 650.478,97 896.947,53 -246.468,56 1.193.772,00 
 

Sum grp.Ansvar: 100 POLITISK STYRING OG KONTROLLORGANER 650.478,97 896.947,53 -246.468,56 1.193.772,00 
 

T O T A L T 650.478,97 896.947,53 -246.468,56 1.193.772,00 

 



  

RAUMA KOMMUNE 
Kontrollutvalget 

Saksmappe:  

Arkiv:  

Saksbehandler:  

Dato:  

2020-1539/04 

033 

Jane Anita Aspen 

8.9.2020 

 

Saksframlegg  
 

 

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 

PS 31/20 Kontrollutvalget 15.9.2020 

 

OPPFØLGINGSLISTE 

 

Sekretariatets innstilling 

 

I oppfølgingslisten gjøres følgende endringer: 

 

Saksopplysninger 

 

Vedlagt følger: 

• ajourført oppfølgingsliste pr 15.6.2020. 

 

I dette møtet er det lagt opp til orientering knyttet følgende saker på oppfølgingslisten: 

• Rauma Energi AS 

 

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 15.6.2020) 

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. 

12.05.20: Kontrollutvalget ønsker en statusrapport i møte 15.09.20.Utvalget 

vil i neste møte diskutere nærmere stikkord for hva statusrapporten bør 

omhandle.  

15.06.20: Stikkord for orienteringen som er ønsket i møte 15.09.20: -Ny 

selskapsstruktur, -Statusrapport for Vermautbyggingen, -Driftsstatus for 

selskapene i konsernet, -Kraftprisutviklingen. 
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18.09.17 

Tilsyn med arkivholdet i Rauma kommune 

 

Ansvar: adm./sekr. 

Beskrivelse: Status: 
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.  

 

18.09.17: Utvalget ønsker når fristen går ut, få tilsendt kommunens svar til 

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.  

12.05.20: Arkivleder Liv Jorunn Bårdsnes Horgheim gav i dagens møte 

statusrapport for arbeidet med å rette opp lovbruddene, jf. OS 01/20. 

Kontrollutvalget synes at det er viktig at det utarbeides 

dokumentasjonsstrategi for hva som skal dokumenteres og hvem som har 

ansvaret for dette. Det understrekes likevel at implementering hos de ansatte 

er like viktig. Kontrollutvalget vil fortsette oppfølging av saken til 

kommunestyret har behandlet arkivplanen/dokumentasjonsstrategien og 

arkivverket har avsluttet tilsynet.    

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 

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 
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en skriftlig plan for oppfølging av 

anbefalingene. 

 

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. 

12:05.20: Kontrollutvalget ber til møte 15.06.20 om en status for arbeidet 

med oppfølging av anbefalingene som kommunestyret vedtok. I tillegg bes 

det om en tilbakemelding om hvordan revisors anbefaling som ble gitt i 

forbindelse med årsregnskapsavleggelsen 2019 skal følges opp; Det 

anbefales at kommunen gjør løpende egenkontroller på at anskaffelser er i 

tråd med innkjøpsreglement, innkjøpsavtaler og lov om offentlige 

anskaffelser.   

15.06.20: Økonomisjef Mette Rye kommenterte statusrapporten og svarte på 

spørsmål. Kontrollutvalget fortsetter oppfølgingen i samsvar med det som 

fremkommer i sekretariatets saksfremlegg.   

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 

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. 

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. 

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. 

12.05.20. Helse- og velferdssjef Harald Westby Digernes og avdelingsleder 

Aktiv/mestring, Annelies Slabbertje informerte om status for oppfølging av 

handlingsplanen som ble laget i forbindelse med tilsynet, jf. OS 02/20. Dette 

er et viktig arbeid som kontrollutvalget vil fortsette å følge med på. 

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 
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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. 

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.  

12:05.20: Tilstandsrapporten er nå klar. Utvalgets ønsker den fremlagt i 

utvalgets neste møte. Det bes om at skolesjefen orienterer om resultatene.  

15.06.20: Utvalgets fikk fremlagt tilstandsrapporten i dagens møte jf. OS 

03/20. Skolesjef Aina Øyen Henden orienterte om resultatene.  

12.09.19 

Forvaltningsrevisjonsrapport «Internkontroll i Rauma kommune»  

 

Ansv.: Adm./Sekr 

Beskrivelse: Status: 
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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. 

15.06.20: Rådmann Toril Hovdenak gav utvalget en muntlig statusrapport 

for oppfølging av anbefalingene. Rådmannen opplyste at det som er merket 

med ny frist, i tillegg til Tema 2, skulle vært avklart på ledermøte i dag. 

Dette arbeidet måtte utsettes pga. kontrollutvalgets møte. Rådmannen svarte 

på spørsmål undervegs i orienteringen. Utvalget ønsker å fortsette 

oppfølgingen til anbefalingene er kommet på plass.  

 

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 

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. 

12.09.19: Kontrollutvalget forventer at eldre fordringer blir 

gjennomgått før årsoppgjøret 2019, slik revisjonen anbefaler.    

12.05.20: Presentasjon av årsoppgjørsrevisjon 2019 i dagens møte, sak 

10/20 viste at gjennomgang av eldre fordringer – krav sykepenger hos 

nav er påbegynt, men ikke avsluttet. Kontrollutvalget understreker 

forventing om at dette arbeidet nå blir avsluttet. 

 

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 
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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. 

 



 

  

RAUMA KOMMUNE 
Kontrollutvalget 

Saksmappe:  

Arkiv:  

Saksbehandler:  

Dato:  

2020-1539/04 

033 

Jane Anita Aspen 

8.9.2020 

 

Saksframlegg  
 

 

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 

PS  32/20 Kontrollutvalget 15.9.2020 

 

 

EVENTUELT 

 

Henvendelse til kontrollutvalget – vedr. rådmannens saksfremlegg i forbindelse med sak 

om organisering av Tøndergård skole og ressurssenter som et vertskommunesamarbeid 

etter kommuneloven § 20.  

 

Janne Søvik Hovde tok i epost datert 22.1.2020 opp følgende spørsmål, knyttet til 

formannskapet behandling av saken i formannskapet 29.1.2020: 

• Molde tek over Tøndergård skule og ressurssenter /TS) frå 01.01.20 og dette før dei 

tidlegare 8 eigarkommunane, inkl. Rauma har saka oppe til behandling i 

kommunestyra. Er dette greitt og/eller vanleg? 

• TS har investert for om lag 10 mill. i nybygg og renovering av bygg dei siste sju åtte 

åra. Det står absolutt ingen ting om dette i saksopplysningane og eigarkommunane 

har kvart år (gjennom styre og representantskap) gitt TS fullmakt til å bruke 

overskudd til dette utan innvendingar så vidt eg veit. Er det ikkje vanleg med eit 

økonomisk orientering, takst elle liknade io slike saker? Skal alle tidlegare 

eigarkommunar berre gi frå seg det dei har vært med på å finansiere sidan 80- tallet? 

Er det ikkje vanleg med eit økonomisk oppgjør. 

 

Hovde peker også på at saksframlegget fra rådmannen i Rauma er en kopi av rådmannen i 

Moldes saksfremlegg, kun med en liten endring på slutten av vurderingen.  

 

Utvalgsleder bad sekretariatet om å se på saken til utvalgets møte 25.2.2020, som et 

innspill til arbeidet med risiko- og sårbarhetsanalyse som grunnlag for Plan for 

forvaltningsrevisjon. Sekretariatet beklager at henvendelsen har blitt avglemt og ikke lagt 

frem for kontrollutvalget, og at Hove da heller ikke har fått tilbakemelding om 

kontrollutvalgets vurdering. Dette ble beklaget i e-post 19.6.2020.    

 

Sekretariatet vurderer problemstillingene som blir tatt opp todelt. De konkrete 

spørsmålene som stilles forventes at ble avklart under formannskapets behandling av 

saken 29.1.2020. Den andre problemstillingen er om rådmannens saksfremlegg er 

tilstrekkelig opplysende. Kvalitet på saksfremlegg ble som et generelt tema tatt opp av 

kontrollutvalget som et innspill til tema som burde belyses i revisors arbeid med risiko- og 

vesentlighetsvurdering (jf. protokoll fra kontrollutvalgets møte 25.2.2020 sak 05/20). 

Kontrollutvalget fikk i møte 15.6.2020, sak 19/20 fremlagt revisors rapport etter Risiko- 

og vesentlighetsvurderingene var gjennomført. I rapporten fra revisor er ikke dette 

området pekt ut som et risikoområde.  

Kontrollutvalget kan i møte signalisere om det er ønskelig å følge opp denne 

henvendelsen ytterligere.   

 



 

Ikke valgbar til kontrollutvalget 

I protokoll fra generalforsamlingen i Rauma Energi Holding AS fremgikk det at Arne Hop er 

vara til styret. Et søk på Proff.no viser at han også er daglig leder i Rauma Kulturhus og 

konferansesenter AS og styremedlem i Molde og Romsdal Havn IKS. Dersom disse 

opplysningene stemmer, så er ikke Arne Hop valgbar som medlem eller varamedlem til 

kontrollutvalget. Arne Hop, ordfører og kommunedirektør er gjort oppmerksom på dette i 

epost 1.9.2020 

Det er viktig at de som har ansvar for å finne kandidater til verv i Rauma kommune er 

oppmerksom på de strenge valgbarhetsreglene som følger av kommuneloven § 23-1, slik at 

dette blir kvalitetssikret før valg eller suppleringsvalg.   

 

Arbeidsplan 2020 – Kontrollutvalget i Rauma 

Utvalget kan i møte oppdatere arbeidsplan for 2020.  
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Tilsyn med forvaltningen 

 
Møte Oppgaver knyttet til tilsyn med forvaltningen 

Fortløpende rapportering  

 
• Kontrollutvalgsmedlemmene skal ha tilgang til dokumenter fra alle politiske 

utvalg.  

• Lars Ramstad er kommunestyrets representanter i kontrollutvalget. 

• 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 – xx 

- Saker knyttet til plan forvaltning- xx 

• Rapporter fra eksterne tilsynsorganer og kommunens svar/oppfølging  

• Sykefravær (i tertialrapporteringen) 

• Oppfølging av politiske vedtak (i tertialrapporteringen) 

• Sluttregnskap (i tertialrapporteringen) 

• Anmeldelser, misligheter og varslinger 

Aktuell 

informasjon/orienteringer 

I den grad temaer/områder ikke blir undersøkt gjennom bestilling av 

forvaltningsrevisjon, kan det være aktuelt å be om tilbakemeldinger fra 

administrasjonen på ulike områder. Risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunes 

virksomhet og virksomhet i kommunes selskap, er et viktig verktøy for dette. Slik 

informasjon blir spesifisert under hvert enkelt møte.  

Saker til oppfølging vil også fremgå av kontrollutvalgets oppfølgingsliste 

25.02.20 • Tiltaksplan 2020 – Kontrollutvalget i Rauma 

28.04.20 • Skatteoppkreverens årsrapport for 2019 og kontrollrapport fra Skatteetaten til 

orientering 

• Ny oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport «Innkjøp- og offentlige 

anskaffelser» 

15.06.20 • Økonomirapport 1. tertial 

• Virksomhetsbesøk/orientering fra en enhetsleder 

• Tilstandsrapport for grunnskolen 

15.09.20 •  

03.11.20 •  

01.12.20 • Økonomirapport 2. tertial 

 

 

Kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med regnskapsrevisjon. 
 

Møte Oppgaver knyttet til regnskapsrevisjon 
 Utgangspunktet for oppgavene er i hovedsak knyttet til reglene i Komml. § 23-2 og 

kap.24 samt forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 3. 

25.02.20  

28.04.20 • Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 2019, Rauma kommune,  

• Årsavslutningsbrev for revisjonsåret 2019. 

15.06.20 •  

15.09.20 • Kommunikasjons-/revisjonsplan 2020 

03.11.20 • . 

01.12.20 • Interimrapport regnskapsrevisjon, regnskapsår 2020 

 

 

Kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med forvaltningsrevisjon. 
 

Møte Oppgaver knyttet til forvaltningsrevisjon  
 Utgangspunktet for oppgavene er plan for forvaltningsrevisjon og reglene i komml. § 

23-3 og kap 24, samt forskrift om kontrollutvalg og revisjon §§ 4 og 5. 

25.02.20 • Dialogmøte 1 med revisjonen – risiko- og vesentlighetsvurdering av virksomhet 

og virksomhet i selskap 
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Møte Oppgaver knyttet til forvaltningsrevisjon  

• Rådmannens plan for oppfølging av anbefalinger i forvaltningsrevisjonsrapport 

«Internkontroll i Rauma kommune» 

28.04.20 • Dialogmøte 2 med revisjonen – risiko- og vesentlighetsvurdering av virksomhet 

og virksomhet i selskap 

15.06.20 • Rauma Energi AS -statusrapport 

15.09.20 • Plan for forvaltningsrevisjon 

03.11.20 •  

01.12.20 • Bestilling av forvaltningsrevisjon 

 

 

 

 

Kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med selskapskontroll. 
 

Møte Oppgaver knyttet til eierskapskontroll 
 Utgangspunktet for oppgåvene er plan for eierskapskontroll, kommunelova §§ 23-4 

og 23-6, samt forskrift om kontrollutvalg og revisjon §§ 4 og 5. 

25.02.20 • Dialogmøte 1 med revisjonen – risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunen 

sitt eierskap 

28.04.20 • Dialogmøte 2 med revisjonen – risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunen 

sitt eierskap 

15.06.20 •  

15.09.20 • Plan for eierskapskontroll 

03.11.20 •  

01.12.20 • Bestilling av eierskapskontroll? 

 

 

Tilsyn med revisjonen 
 

Møte Oppgaver knyttet til tilsyn med revisjonen 
 Revisjonen rapporterer om sin virksomhet ved behov.  

Revisjonens plan for Rauma kommune og er til enhver tid tilgjengelig for 

kontrollutvalget.  

Utgangspunktet for oppgavene er bl.a. relatert til reglene i koml. § 23-2 og Kap 24, 

forskrift om kontrollutvalg og revisjon kap. 2 og 3, samt oppdragsavtale med 

revisjonen 

25.02.20  

28.04.20 •  

15.06.20 • Åpenhetsrapport fra revisjonen 

• Oppdragsansvarlig regskapsrevisors habilitetserklæring for Rauma kommune for 

revisjonsåret 2020 

15.09.20 • Vedlegg til oppdragsavtalen «Honorar for gjeldende år» (2020) gjennomgås. 

• Vurdering av kontrollutvalgets tilsynsansvar for regnskapsrevisjon og 
forvaltningsrevisjon, jf.FKT/ NKRFs veiledere. 

03.11.20 •  

01.12.20 •  

 

 

Budsjettbehandlingen 
 

Møte Oppgaver knyttet til budsjettbehandlingen 
 Utgangspunktet for oppgavene er bl.a. relatert til forskrift om kontrollutvalg og 

revisjon § 2. 

25.02.20  
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Møte Oppgaver knyttet til budsjettbehandlingen 

28.04.20 •  

15.06.20 •  

15.09.20 • Forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2021 behandles av 

kontrollutvalget. 

03.11.20 •  

01.12.20 •  

 

 

Kontrollutvalgets rapportering 
 

Møte Oppgaver knyttet til  

kontrollutvalgets rapportering 
 Utgangspunktet for oppgavene er bl.a. relatert til reglene i koml. § 23-5 og forskrift 

om kontrollutvalg og revisjon §§ 4 og 5. 

Forvaltningsrevisjonsrapporter og eierskapskontroller blir rapportert straks. Det blir 

utarbeidet årsrapporter hvert år uten første år etter nytt valg, da denne er erstattet av 

kontrollutvalget sin virksomhetsrapport som ble lagt frem av avtroppende 

kontrollutvalg. Oppfølging av anbefalinger i forvaltningsrevisjonsrapporter/ 

eierskapskontroller skal gå frem av kontrollutvalgets årsrapport/virksomhetsrapport. 

25.02.20 • Plan for kontrollutvalgets virksomhet 2020-2023 

28.04.20 •  

15.06.20 •  

15.09.20 •  

03.11.20 •  

01.12.20 •  
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